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básáról szóló 26() 500/1934 B. M. sz. 1. kiegé·· 
szítése tárgyában 

103 30-0.'.1947. F M·„ sz r. a sertéspestis elleni 
kedvezményes védőoltás lehetővététele tár
gyában 

10'7100/1947. F M sz. r. a lÜ'5.100',(194i. F, hf 
sz. rendeletben megállapított határidő meg„ 
hosszabbításáról 

180 440/194!,: F. M. _sz. r .. a gyógynövény nagy
kereskedo1 szakv1zsgabizoltság felállításáról 
~zóló, 93.606}_1939. F. M„ sz„ rendelettel meg·· 
all~pllolt di.Jak forintban megállapítása tár
gyaban 

'73 .. 000/1B45. Ip„ M. sz. r„ a gyógyszerek és köt 
sz~1·ek, Hirolóhelyének bejelentése, valamint 
szallítasuknak engedélyhezkö:ése tárgyában 

.50.000/1946 Ip„. M. sz. r„ az ipari anyag- és áru
készletek be..1eleniésével és zár alá vételével 

Xll 

Oldial 

3~7 

366 

36 

"' kapcsolatüs hatályos jogszabályok közzé-
tétele tárgyában 

48.400/1946.· Ip. M. si. r a sz-akszervezeti n1un·· 
kaközve'fftést s.zabálvozó 6~90/1945. M; E. és 
3530-/1946 !\1 E. s~. ren~eletek végrehajtása 
tárgyában · 

52.618/1946 .. Ip. M. sz. ·r. a 48.000/1946. Ip ~í 
sz rendeletben meghatároioit bejele:ó.tések 
határidejének megho·sSzabbítá-s3. tárgyában 

167.600/1946 Ip. _ l\f. sz. r. az illat.<;zerek, kozme
tikai készítmény'ek éS !lrosé=riacikkek leg
magasabb viszonteladói ·és ·fogyasztói árának 
megállapítása tá1gyában · 

i04.0%éf941 lp. M. sz. r. a H\7.60011946 lp M 
sz. r. módosítása tárgyában 

102.0-03/1947. Ip .. M. sz. r. a ké.rCsfedői eladási 
árak szabályozáJsáró.l sióló 15_0.050/Hl46 
Ip„ M. sz r. módosítása és kiegészi-tése tár-
g-yában -

104.0'63/1947. Jp 1if sz. r. a fogporók és gycr
mekápolószerek árának 111egállaJ)ítása tár
gyában 

l04.08'31/l9·!'7 Ip. ~L sz. r. a gyógyszeripari ter
melői ár~k rendezése_ tárgyában 

104.107/1947. Ip. M._sz. r. a 104:083/1947. Ip„ ~f. 
sz. r. módosítása, és kiegészítése tárgyában 

1-t.7iJOf1945. -K. K. M: sz. r. az üzemi bizottsá
gok szervéz-éséről. 

36,2-00i/1946: K. 1{. it: sz. r. -az jptiri biztosítékok 
ö.sszegé'n_ek újabb n1egáJiapílása tárgyában 

21.387/.l94.lí. K. M .. sz. -leirat a magánkézből tÖI·· 
ténő gy-Ogyszerv:l:Sárlás _tárgyában 

122.&15./1946. K.- M. s:z. leirat a ~fagyaiországon 
gyártott; gyógyszer.ek szabadpiaci felvásárlá
s:ínak, eltiltása lárgYában 
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384 

399 

409 

410 
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121 

426 
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123.071.'1946. JL M .. sz. leirat a magánkézböl 
lör lénő gyógyszer vásár lás tárgyában 

91.40-0/194-t'- K. i\1. sz; r. a tápszerkészí mények 
legmag11-.sabb árának megállapítása tárgyában 

217.911 '1946. K„ M. sz. leirat saccha1inkiutalás 
tárgyában 

102.620/1947. K„ lvL sz r. a cukoI forgalmának 
é.s felhasználásának szabál) ozása tárgyában 

f.5.5'72 1945„ P„ M sz. r. az OBA terhére ren
delt gyógysze1ek és gyógyászati segédeszkö
zök számláinak kiegyenlítése tárgyában 

100 1917 P. M. sz. 1.. a belföldi forgalomban 
fizetendő termelői forgalmi adóról. továbbá 
általános és fényűzési forgalmi adóról 

171.487.'1947 XI. b sz. _körrendelet a 100/19'47 
P M sz r. kiszerelésre vonatkozó utalásai
nak magyarázata tárgyában 

5300'19!7. P l\L sz. r. a lC0/1947. P M sz r 
kiegészítése Hl módosítása tárgyában 

.5400-/1947. P. M sz. r az 5300 1947. P M sz 
r végrehajtása ill az egyes fényűzési for
galmi adó köteles áruk értékhatárának meg
állapítása tárgyában 

137 0-00/19·46. VII. P. M. sz r. az együlles ker 
és jöv. adóról, a társulati és tanliémadó.ról, 
\' alanlint a vagyontöbbletadór 61 szóló 5890/ 
1946. M E sz. ill. az ennek módosf" ása é.s 
kiegészítése tárgyában kiadott 883ü/l9"40 
M. E sz. r. végrehajtásáról 

lf>40001947. VII P. M. sz. r. a jövedelemtöbb. 
lcladóról szóló 2500/1947„ J\:f. E. sz r ill az 
ennek kiegészítéséröl és módo~ílásárÓI szóló 
541-0/1947. M E. sz. r végrehajtása tárgyában 

81.15.~'1946 P„ 1\1. sz. leirat az egyszerüsí ett 
lellár engedélyezése tárgyában 
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438 

439 

4i\4 

468 

470 

8z 000'/l\}46 VlL P. l\i., -sz. r. az 1946. év~ _jani:á1 
'· i. napján készítendő üzleti lelt~rrol szol? 

12.370/194·5. h.'L E. sz. r.. értékelési szabál~ai. 
nak végrehajtása tárgyában 

j97,9()Sf1946 VII.. P. M, sz .. r, az 1-946. évi j~1; 
1. napján ké,szitendö üzleti. leltár benyuJta· 
sára a 82.000 194-6. _VII. sz. r. 7. §·ában- me~· 
állapított l,1atáridö meghQsszabbitása tárgya
uan 

t-5:1.000'/1947. VII P. !\{. sz. r. a .vagyonadóról 
sz.óló 2440-/1947„ M E. _sz. r. végrehajtása tár. 
gyában 

154100/1947 .. VII. P. 1\IL sz. körrendelet a va
gyonadó és a· jövedeiemtöbbletadó 1947. évi 
kivetése tárgyában , , 

152.200/1947. VII.. P. M. sz;0 köÍ'rendelet a va
gyonadóra és ·a jövedeleriúöbbletadó!a ~az 
adókive_tés megiörténtéig fizetendő adoelole
gek tárgyában -- _ • 

92 .. 780/1947. VII. P„ M. sz. r. a· forintmérleg el~e·· 
szílési határidejének meghosszabbítása tár-
gyában , . 

18:~.:10()/,1947: VII. P M. sz. r. az egyszen va„ 
gyondézsmáról és az egyszeri vagyonszapo· 
Tulati dézsmáról' szóló 10.130{.1947. Korm sz 

. r. végrehajtása tárgyában _ 
i&~.849/1947. P. M. sz. r. az egyszeri vagyon

dézsma é!) vagyonszaporulati_ dézsma előleg· 
fizetésének határideje tárgyábnn 

155.000/:1946. VII. P. M. sz. r. a h~za~ór.61 szóló 
· 8790/1946. M. E. sz. r. végreha.,1~ásarol 
153.000/1946. VII. P. M. sz. r. az 11I~tmény_a?ó-

ról _szóló 8720/1946; M. E„ sz. r vegreha,Jtasa 
tárgYában .. 

151„72,1/1946„ P„ M. sz. r.. a szolgálati illehné· 
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535 
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538 
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fi 

nyek adóztatásával kapcsolatos egyes- vitás 
kérdések szabályozása tárgyában 

50„378/1947. Szfv. Pü Ig. leirata gyógyszeré·sz· 
gyakorpok illetményének illetményadó köte· 
Iezettsége tárgyában 

154.0{)0/1946 VII P, M. sz. r. az illetmén)töhb· 
letadóról szóló 8i60/1946. M. E sz. r. végre 
hajtása tárgyában 

93.000/,1947. VII.. P. M . .sz r. az illetménytöhb
letadó módosításáról szóló &750/1947. l\.í. E 
sz. r. végrehajtása tárgyában 

181.900/19·i7 Vill. P. M. sz„ r. az illet•ménytöbb
I-etadó alól mentes szolgálati illetmény össze. 
gének újbóli meghatározása tárgyában 

154 880119!6. VII. P„ i\f. sz. r. a családipó11ékkal 
kapcsolatos járulék befizetése tárgyában 

240.i-00/1947. VII. P i\f. sz I'. a köztarto2ás-0k 
kiegyenlítésére vonatkozó fizetési kedvezmé
nyek tárgyában 

82 lQQl/1946. X. b P. M sz r. a szesz és eg)-éb 
égetett vagy édesített szeszesitalforgalom 
ellenőrzésének kiterjesztése tárgyában 

218.115/1947. X„ a P. IVI. sz. körrendelet a 
gyógyszertárakban feldolgozott cukor tllen· 
ellenőrzéséről 

2132/1947 X a P. M .sz r a 111estel'séges éde
sítőszerek árusításának szabályozása tárgyá .. 
ban 

l53.843/19·í7 VII. P 1f sz. körrendelet. a gyógy·· 
szerészek OTBA számlakövetelései kifizeté:sé· 
nél alkahnazható visszatartási jog gyakorlá· 
sáról 

Sz·abadkézböl vásárolt gyógy;szerek elvámolása 
931011944-. V. K. Nf sz. 1· az egyetemi gyógy„ 

sz·er·észképzé~ rendjének átmeneti módo'Sílása 
tárgyíilJan 
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1í.55f111945. V. K. M. sz r. a gyógyszeré~z_kép·· 
zés egyes kérdéseinek szabályozása tárgyá·· 
han 

A gyógyszertárak. 1947 évi cégváltozta_tás_a .
5 Arhivatal 172.05

1
1/1947: sz: leirata a~ egysét1~·

gyógyszerársza~it~s1 , minta megkuldése 
gyában . · ·, . _ I 

Árhivatal 1'73. 945./1947. sz. leirata a 172 051 
1947 sz. leírat kiegészítése tárgyában 

Leirat zárolt gyógyszerek kiutalása tárgyában 
OI{l-tól Ch 1.554/1947. sz. a ·gyógy.S.ierkészítroé

nyekkel kapcsolatos szahálytalan:ságokról 
Ch 1786/1947. sz. a la~optin II. forgalomban

tartásáról 
Ch 4374./1947. sz. "ismeretlen ·ö.Ssz·etételű has-

hajtótabletiák forgalmáról · 
Ch 11.008/19_47. sz. a fagykenőcsök bs fagybal

zsamök ·ellenörzéSérÖl 
Ch . 11.265, Hl47 sz. az 1948. évi folytatólagos 

törzskönyvezéssel kapcsolatos kiadványok 
illetékkötelezettségéről 

Ch 11.4671,1946. sz. határozat pepsin-ügyben 
Up„ Szfv. polgármesterétől 184 .. 226/1946. X. ,gz 

a gyógyszertári e_llenőrök javadalmazása tár
gyában 

Kollektív szerződés , 
P-est-Pilis-Solt-Kiskun vármegye tisztifőorvos_a-: 

tói a gyógyszertárvizsgálatok alkalmá_val 
1negkhtá:Itt :okmányok besierzése tárgyában, 

A budapesti gy_ógyáruuagykereskedők í ~·~ 
gyógyszergyártók -ipartestületétől me~b zo 
tHián történő kábftószervásárlás tárgyaban 

HEV ~.BBI értesítése 
\·I ABI-értesílés 
Magyar„ Allanti Szénbányákkal kötött megálla-

podás 
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MA V-értesltés 
OTBA-ér·tesités • . 
OTI-értesítés és roegallapodas 
p~ M„ Ker. Bank Lánczy Leó Alap értesítése 

Pósta -értesíf.ése 
Szasa-értesfteS • . 
Löcherer Tamás: ;ri.._ g!'~gy~zert~rak. gazdasági 

helyzete a második ~1laghaboru utan 
L'' berer Tamás: A k_onyvvezetésről 
M~~giftay Tibor: új t~rv!Q.y készül 
Nekrológ dr. Wolf Em1lrol 
~!argittay 1ibor: A romváros- patikái 
Nekrológ Richter Gedeonról 
1947. évi beszerzes1 irányárak 
Kolonits Barna dr.: Kabax,_.!.á.no.s_magyai: gyógy-

szerész világhírű Szabadalmának rövid mél. 
ta-tása 

A B. Gy. T. 1946 évi működéséről szóló igazga
tói je1entés 

Címtár 
Tárgy1nulató 

Helyesbítések: 

o~ 
680 
681 
685 
711 
713 
717 

718 
751 
771 
775 
779 
784 
788 

798 

80/ 
821 

1t1 ~ 

2. oldalon alulról a 4 sorban vonalkozésú helyesen 
vonatkozású. 

101. oldalon aluról az so1ban beszerzeni helye. 
sen beszerezni 

255. oldalon felülről a 8 sorban 206.910 helyesen 
206.919. 

325„ oldalon alu1ól a 3. so1ban munkadó helyesen 
munkaadó. 

644. oldalon szereplő 15_1%-os átmeneti pótlék a 663 
oldalon feltüntetett fizetésekre is vonatkozik 
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ELÖSZÓ 
fi gyógu.~<-fréSzi kar, 1ili.Pdig nagyra érté

kelte azokat az évkönyuszerű kiadvánuokat, 
amel11eknek célja az uolt, hogy módszeres 
alakban képet ny11jtsanak az elmúlt eszten
dőktől é.8 az igazi annales igényességével röy~ 
zítsék a gyógyszerészek helyzetét, személyi 
vh;;zonyaikbanj inlé21nénueikb<en, kultúrájuk
hnn egyaránt„ _A gyóguszcrésztársadalom az 
éuről-évre megjelenő évk.ö.ngveket mindig 
szerefPffel és 111egbecsüléssel _ fogadta, hiszen 
a gyógyszel'tár iizen1uezeff_sénél mindig ered
ménuesen használta fel. A háborús viszonyok 
/ehetetlenné tették azt, hogy a fel.<zabadu/ás 
utríni időkben ilyen termé;zetű munkák meg
j!!lenhessenek.- .A.z eln1últ-_- évben azonban a:: 
ország örvendetes újjá.lpífése, gazdasági éle
tének stabilitása olyan méretekben f;jllfrlöt;, 
'10~711 a fJ1JÓ!]ysz_erlá~ak.„:zav_artalan muko.dése-· 
nek és 1Jezetésének érdekében újra fog/a/koz
l!lmk kellett egy olyan munka ~ia.dás.ával, 
nml•ly méUó folytatása a, gyqgyszeresz1 lwnyv
táralcban he/yetfoglal6 evk.un11v-soro;atnal'., 

A legnag11obb kiiriiltelanle„e/ es e/ore-



, , ·· dol oztuk fel az elmúlt három ép• 
latnssal (f, ·a"J. az ars-ág és a g11ógyc át és -baI az l o ' . - . . ..., 
UJlfl'Cg helyzete a lef!IWf!YObb takatékOS-
szerészet · ' 'enn-inket mégis igyekez.: 

, .köfefezJleii f1 , ' „.' . . : 
s~gr~ évkönuvünket u:1y osszeallztanz, hogy 
tunk, - 'nk n1inden .szükséges és hasznos 
kartarsm 1 'l/ '·b · ' '/t 1 

d 
. lót megtn a ia.ssannti. enne es eza a 

tu ".'"°)··"te/ is méltó htlyet foglaljon el az 
a"· Tlf ·" · • 

•11,·nc· snr ozatban„ 
~{.. -

.4z elmúlt esztendő~li gyógy.szeré.szi vonat„ 
kozásui. él'dekli.épviseletünk küzdelmei vi.sz

tükröződnek a <ikkekből, rendeletekből, 
sza k 1 , .. „t , 
anifly_eket n régi „ .szo fi.sh~z .. uven, gyu1 eme-· 

rriinkbf'll feluettun!.. tz c"konyv tartalmazza 
~; 1945-46- 17. é11 folyamán megjelent 
al)i1aySzeré.s.zi vonatknzá..s1í tö1vényeJ('ef, ren
d~ÚÚket, határozatokat és qzok magymáza. 
tát. Tartalmaz továbbá ol11w1 közlemén17ekel 
és tanulmányohat is, antelgek feltá1ják a 
gy6gu.8zeJészi kar helyzeti:l, küzdelmeit uz 
~lmtílt nehéz eszlend6kben. [_,öcherer Tamás 
·és Margitla17 Tibor közlemén1Jei és be.zámolói 
frlzetővé teszik, hogy a későbbi idők gyógy
Rzerész Jn1latói, .szakírr~i azokat kútfo1ráo;]{ént 
fethásználvn, megf1 ha.s.silk ezeknek -az eszten
dőknel: gazdasági 1Jonatlinz(~.~rí történetét ir; 
Az elmcílt esztendők íclentős anyaga nem 
teszi lehetővé azt, hogy úgy mint az elmúlt 
esitendőkb·en szokásos 1•0/f, gyakorlati é.s 

2 

tudománuos közleménueJ,kcl 
m1ógyszerészek segitségér ~' 
minél szélesebb kitenesztese 

i.s .sie s.siink a 
munkájulrnak 

é.s kiképzésük 

fejlesztése érdekében .. , 
Évkönyvünk az eddig megjelent kotetek_nel 

sokkal terjedelmesebb ím1 is, hiszen k~zd 
1000 oldal terjedelemben jelenik meg, megr.s 
szükségesnek láttok azt, hogy Löcherer _Ta
más tollából egy régen nélkülözött tanulman!}I 
közöljünk, amely a·· gyógyszertárak könyt>
vezetéséről szól. Minden gyakorló m1ógy~ze 
rész uguani.s fájdal1nnsa11 érzi, Jiogy a gyogy
s:zertár adn1inisztrativ vezetése mindig na
yyabb és m1ggobb terhet ró vállunkra ;' 
gyógy.~zerlár kereskedelr1f vezetése 1elento.s 
friádat és a IzatósáqOk által kötele"Zőe1i elren· 
dc/t /;önm•ck helyes és. rendszere.< vezelé~e 
megfelelő mag!Jarázat es tájékoztatás n_élkul 
tígnszólván lek1üdhete//en nehézséget ,1el;11t 
a tárn .niellett dolgozó ·gyágyszerész szamara 
Ezért volt szükséges az, hom1 a könyv?e.zetés 
alapfogalmainalr rövid f;)mertelésé~ k_r_v~l, Cl 

1111.lgyszeJ'támkban vezetendő külonbozo -: 
· · · ·1 " taJta sajnos, nayuszá111ú ·-- kön17vek, nyt v~n 'b, -
sok és fe/jeg!fzések .eqy munka, k: ete, en 
risszefogla/ta~sanak, h<-~!J , a, ~!JOY!~:-e~t~ra! 
felrfc;s vezetoi ennelr seglisegevel, fl alosago 
ilyiránr1ú kívánságainak pontosan eleget tud
ianalc tenni 
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.1 yyógy.szer~~z tá~.~odalom szá1nos 
igaz barátság fuzte Richte1 Gedeonhoz, 
Jánoshoz és dr. Wolf Emilhez, de őszinte 
nagyrabe(,~ii_lé'Jsef uiseltetett i1áutuk a kar 
ininden tag1a 

Életükről és inunkás.ságul'-ról í1t tanulrná
nyo.kk?l .szelle1ni enllék-et kivántunk nehi'Ií.. 
állftan:1. 

Évkönuvlin]( a gy6gysze1tá1af( és gyógy
<;Zel'észek betűrendes név.sorát is ta1taf1nazza 
A. névf!.oroJ'- összeállításánál a töl..életes.ségre 
igyek-e:;.tünlt, mégis a k:özi.smert nehézségek·r·e 
való tekintettel, elnézést l<ei/ kérnünk, az ab
ban feltétlenül előfordulo hiányok miatt 

Az évkönyv Ös'izcállitá.sút önzetlenülJ hion. 
tásszeretetünkből fakadó odaadó munkával 
végeztük·, hogy ezáltal is a gyógyszerésztár
'adalom szebb és boldogabb jövőjét szolgál. 
jak Kérjük a Kartársakat, fogadják azt sze. 
ictette/ é' legyend elnézé,sel az abban felle/. 
hető hibákknl szemben és támoga•sann.k ben 
niinket hasznos tanác.saikkal é.s felvilrígosft(i. 
iaikkal abban, hogy a föuő éuben azok kic 
liüszöbiiléséuel, kifogá.stalanu/ végezhessük el 
munJ,ánkat 

Budapest, 1948 január 2 

Löche1e1 
Margittay Tibo1 
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Tamás 
Szeder kénui Miklós 
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Kormányrendeletek . . 
90/1945. M. E. számú rendelet 

a népjóléti minisztérium szervezetével kap· 
csolatos kérdések tárgyában. 

Az Ideiglenes Nemzetgyűlés által 1944 de·· 
cember hó 22. napján adott felhatalmazás 
alapján a magyar népjóléti minisztérium 
szervezésével kapcsolatos kérdések tárgyában 
az ideiglenes nemzeti kormány a következő· 
ket rendeli: 

1. §. 
Jelen rendelet hatálybalépésének napjától 

kezdődően a magyar népjóléti minisztérium 
átveszi a magyar belügyminisztériumtól az 
1942. évi . szervezési beosztás alapulvétele 
melleU a I. törvényelőkészítő osztálytól az 
I./B. közjóléti törvényelökészítő alosztály, -

~- á lakásügyi miniszteri biztosság, - a IX sze
gény1ellfüási és általános segélyezési asztály, 
- a XI. társadalombiztosítási osztály, - a 
XII. alapítványi osztály, - kivéve az Önkor· 

. mányzati Testületek Kárpótlási Vagyonfuta!k 
Kezrelése, - a XIII. általános egészségügyi 
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~~ztály, úgymint a XIll./a. egészségügyi ren-CZ. 
deszet és g)óg)'SZerészeti alosztálv és a~f 
XIII/b. általáno1s egészségügyi és flirdőügyi ·~. 
alosztály, - a XIV .. egészségügyi igazgatási .~. 
~szt.ály,. -----; ~ XV eg~s.zségvédelm~ ~s .. iárvá~y- 1 
ugy1 osztaly, -- a XVI. betegellatas1 osztaly, ~ 
- ". XVII gyennekvédelmi osztály és az ~ 
Orszagos Szociális Felügyelőség ügykörét a ~ 
felsm olt osztályok mellé r•endelt miniszteri f' 
szárn\evőséggel együtt ·i! i~ 

2„ § ít 
„A~ 1 §-ban meghatárnzott időponttal kez-. Ji 

dod~e11 a 111agvar népjóléti n1iniszté1iun1 át„ j} 
v_esz1 _a 1nagyar füldn1űvelésügyi miniszté- _® 
rrnmtol a IX társadalompolitikai főosztálytól \i 
a IX/2. éspedig a mezőgazdasági tár sada- lli 
lon1hiztosítási ügyosztály Ügvkörét a niellé- ~ 
IP·ndelt szán1vevőség.gel eg~yüit !i 

~ 
3 § 1 

.:~~ 1 §-ban meghatárnzott időponttól kez- -~ 
dod~en a magya1 népjóléti ntinisztérium át- ~~ 
ift;~ ;„ ma.gyar .. pén.zügyminisztériumtól a 1 
. ;„ oosztaly, esped1g az Országos Tiszt- 'fi 

v;sel01 Betegsegélyezési Alap és Nyugdíjjárn- 'il 
J~k Alap ügykörét a mellérendelt s~ámvevő- ?&i 
seggel együtt 

i § 

8 

Az 1. §-han meghatá1 ozott időponttol kez- J 
:1 
''A 

~ 

dődően a magyar népjóléti minisztérium át
vesii a inagyar _ belügyrninisztériu1nban szer
vezett tanácsok és · bizottságok, valamint a 
belügyminisztérium feliigyelete alatt álló in
tézmények közül a . Budapesti Központi 
Gyógy- és Üdülőhelyi Bizottságot, a Magyai 
Balatoni Intéző Bizottságot, a Magyar Nem·· 
zeti Népélelmezési Bizottságot az Országos 
Közegészségügyi Tanácsot, az Országos Szak
OIV?sk?p:sít? ''izsg~bizottságot, Országos 
Egeszsegugy1 Anyagraktár - Ricó Magyar 
Kötszerművek R. T-t, a' Magyar Országos 
Közegészségügyi Intézetet,· a Szégedi Ápolónő 
és Védőnőképző Intézetet, a Magyar Pastem 
Intézetet, a lludapesti Ápoló éS Védőnőképző 
Intézetet, a budapesti és vidéki összes álla1ni 
gyermekmenhelyeket, az Országos Egészség· 
védelmi Szövetséget, az Egészségügyi Szak· 
bizottságot, az U jpesti Egészségvédelmi Fiók 
Szövetséget, a Magyar Állami Anya- és csecse
mővédelmi Intézetet, az Országos Gye1mek · 
védő Liga és Gyermeksz~anatórium · Egye
sületet és a Magyar Központi Röntgenellen-
őrzö Intézetet, . 

5. §. 
Azon · tfüvények, rendeletek és egyéb jog

szabály~k, melyek az 1--4 §-ban megjelölt 
ügykörök tekintetében renclelkezéseket tar
tal1naznák, akként n1ódosulnak, hogy ininde-
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uütt ahol az ügyköröket illetően a legifiÍb~ , , 
ható~ági, felügye_Ie~i stb szervre utalás törté(i \2) ~ Tar;raas f;lad~ta:. .. 

'k belügymrmszter helyett a népjólétlf a) Velemenyadas cs Javaslattétel a ko~-
m, '. atert kell érteni.. .ll egészségügyet érintő minden kérdésben, akai 
mrmsz 1 saját 'k.,;,deményezésére, ak'ár a népjóléti 

6. § ·lil miniszter megkeresésére· 
Jelen rendelet végrehajtásával kapcsolatoi; b) figyelemmel kísérés~ annak, hogy a köz

kér~éseket a n~pjólé,ti :iuJüs.zter,_ :' belügy0.; egészs~gügyekre vonatkozó ren~e~kez~.sek 
miniszter, a foldmu,elesugy1 m1n1sz:te1 s- -ymenny1ben felelnek meg a korszeruseg kove
pénzügyminiszter együttesen külön rendele1fl telményeinek és a tndományos kutatás ered-
ben szabályozza. ·ij ményeinek; ennek kapcsán :a Tanács a szük-

i §. -- séghez képest javaslatot tesz a népjóléti mi-
Ez a ICndelet 1945 évi január hó 1 na 1 niszternek az idejét mnlt rendelkezéseknek 

jávai lép hatályba p~ hatái{'tala~í.tására, valamint új rendelkezések 
Kelt Debrecen, 194;), évi ja11uár hó 261 ineg ozata ara; 

napján ~ e) ellenőrzése · a hirsadalomegészségügyi 
Dálnoki Miklós Béla s k ~állapotoknak, vizsgálata a betegségek megelő-

niiniszterelnök ·;i zésére vonatkozó előfeltételekn_ek, javaslatté
-.1.i telek a társadalom pozitív egészségének meg-
i* teremtésére; · 

3.260/1945. M. E„ számú l'endelet ., !! d) véleményadás az .ország·. egészségügyi az Országos Közegészségügyi Tanács - -
úi.jáalakításáról. fi ~ntéz".'é,ny:inek (t,udom~nyegyetemi kliniká~, 

ti allam1 es onkormanyzah közkórházak, Orsza-
KIVONA T 1 gos Közegészségügyi Intézet és más városi 

1 § .lközegészségügyi intézmények, hatósági orvosi 
(1) Az oiszág közeae'szs'g ·g · 1 - ···lilszolgálat, egészségvédelmi szolgálat, mentő és 

, , 6 e u, yene e UJ Jaj , 1 ő '] , , , é , k) e e 
.szervezése és általában a közegészségügyi' Illa~ -~ s ~ebge yé n:i:uito mt zml eny:b sz r~ -
1.'gazgatás teréri a ne'p "J 't' , . t zeh ngye1 en s .1avaslattéle eze en az m-JO e i m1n1sz erne é é kb , r.11· k b t"lt' 't tanácsadó szerve o · K „ , , t zm nye en a vezető a aso e o ese · az rszagos ozegeszseg„ .11 tűi . 
ügyi Tanáas (a továbbiakban: Tanács,) "1 1 e .e~, , , , 

„ _:ti e) iranyadás az egyetemi 01 voskepzesben, a 
10 :'f 
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szakor\Tosképzéshen és az orvosi továbbkéIÍ- Jf 
zésben; j 

f) elle116r zése az orvosi tárgyú kiadványok~~ 
tudományos színvonalának, tekintettel a kül- :'%

földre kerülő sajtóte1n1ékekre is § 
(41 _A (2) bekezdés a) és e) pontjaiban,, 

valammt a (3) bekezdésben megjelölt feladat-.lii 
körben a Tanács szükséghez képest szakértÖ_·_j 
ket hallgat meg rngy egyes kérdések kidol-~ 
gozására munkabizottságot alakít, n1elyb~$;: 
rendes és rendkívüli tagj::iin kí,·ül más sze-}t 
mélyeket is meghí; hat J 

2. ~ 1 
(1) A Tanács tagjait a Magyar Orvosok 1 

Szabad Szakszervezeténe1k előterjesztése alap-~~ 
já11 háron1évi időtartamra a n.épjóléti mi-_.))i 
ni~ zter 11eve·zi ki. A. Tanács elnökének ja vas-.~ 
latára a népjóléti n1iniszte1 rneg.szüntetheti'.I 
nnnak tagságáti aki három egymást követő,. 
ülésről igazolatlanul távol maradt. ;1 

(2 )A Tanács elnökét és titkárát maga) vá,; 
hi~ztja; A Tan.ác~ elnök~! tiszt~be~ .a. Ncm~etLI 
Fotanacs, a t1tkart pedig a nep JOlet1 n11n1sz-.. ~· 
ter e1 ősíti 111eg. ~ 

(3) A Tanács rendes tagjainak s.záma tizen-.1··· • 
öt, állandóan behívott tagja tanácskozási. 
~.?,?gal _ a~.- O~·szágos Közegészségügyi Jnt_éze!_:.-..•. 
io1gazgato1a es Budapest székes.főváros t1szt1 
főorvosa I 
12 1 

" 1 

(4) R . dk' üli tagokként tagjai a rar:ács
en i_v _ k orvoskaranak 

na'k: a tudományeigyeteme • 
• "'l't" . · zte'rium OIVOsallam· tanárai, a nep JO e 1 rmn1s „ , 

titkára, a népj'óléti 1ninisztérium foosztal~r
vezetői, a földmive!ésügyi, kereskedel~rri- e.s 
közlekedésügyi, vallás- és közoktatasugyr, 
iparügyi_ és- honvédel1ni 1niniSztériu1n egy-egy 
képviselője, a Magyar Orvosok Szabad Szak
szervezetének elnöke és tudományos szaküSZ
tályainak: elnöilt"ei. 

(5) A Tanács rendes tagjai minden.ül~s~_n 
részt vesznek, a rendlk.íVüli tagok pedig 1do
közönként a rendes tagokkal együl!esen azo
kon az üléseken_ vesznek-:. részt, an11:>.lyekre 
nézve ezt a Tanács ügyrendje (4. §) meg
állapítja. 

5. §. 
A jelen rendelet kihirdetésének napján lép 

hatályba, ezzel egyidlejiíleg az 1936 : IX. ;e. 
15. §~a, valamint az ennek végrehajt~sa. tm
gyában · 'kiadott rendelkezések hatalyukat 
vesztik. 

Budapest, 1945. évi június hó 8-án. 
Mikl6s Béla s k 

ininiszterelnök 

-* 
- .A Budapesti GyógyszeréSz-Testület al'ra .. val~ 

tekintettel, hogy a fenti rendelet ~ Y.Vóg~~sze~e~~et~ 
·;npeket nem utalfa áz Országa.s f{ozegcszsegugy1 !. ~1.1 
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Tanács hatá-sk. örébe, a gyógyszerész-tál sadaloift 
régi kivánságán(lk, az Országos Gyógyszerészeti 
Tanács felállításának étdekében az alábbi kéré.s.sf'l 
fordult a Jllépjóléti Afiniszter Úrhoz: 

1Vépjóléti ltlini.szter úri 

A magyar gyóg!]sze1észtár.sadalom azzal a ké-
1·és~el fordul ltfiniszter l}rhoz, hogy az Orszá
gos Gyógy.szerészetügyi T anác>1 n1egala]{ulását 
rendelje el 

J(ételniiink indoklásában bátrak vagyunk rá
n1utatni a11a, hogy az Országos Közegészségtigyi 
Tanál s az alaprendelet s::erint az elrnult évtizedel~
btn a gyóggszezé.szi és gyógy<Jzetészeti ügyekben 
véleményezési és javaslattételi joggal biil és ennek 
Aeresztülvitele é1de1'ében, a gyógyszerészi képesf;. 
té.sű egyetemi tanárokon kivül, két rendes tagját 
a gyógr1.sze1 tártula]donosok kör·éből kellett kine
vezni Ezck1u-·k a feladatoJ,nak szak.szerű meg
oldá.sá1a az Országa.s f{iizegészségügyi Tanács 
GgógYsze1észeti '\za]{fanác.sot alakitoll, inelynek 
f'eladata volt az ÖSS'zes gyógy.szf'ré.szi és gyógy. 
szeré.szeti ügyek l~lbirálásán Jo1uül, a gyógyszer kii.
lönlege.s.ségtk engedélyezése ügyében elbírúlni azt, 
hogy a ],érelmezett Julyen ]{Özegé<;z.ségüggi .szem
pontból .sziilcség van-e eguóltalán gyógy.szettárra, 
vala1nint java.slatot itnni az adományozá'ii1a lierül6 
l:~ n1egii1·e.sedő szeniélyjogú gyógyszel'lál'i jogo.sit
ványo]{Ja pályázó]( érdenies.ségi so11endfé1 ! né::ve 
1'ovábbi feladata közé tartozott a gyógysze1·](Ü[ön
I;ges.ségekért a gyógy.szc1·tárak által felszárnitható 
uraknak, munkadfjaknak megállapítása és a 
yyógyszerá1·szabás kidolgozása 
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A .d . 1 ll'emzeti Kormány 3260/9i:'i Jf.. E. z z ezg enes · T „ _ , , •• • 

sz. rendelete, mely az Országos Kozeyesz~egug~i 
1. „ „ ··' 1 k•ta'sa·r·o'l 1·nte'zkedik - sze1·eny IJcanacs u11aa a l · • 

1 
1 • - k eri'nt nannon helyesen - 7Illnde.zeAe emenyun sz u>J , d tl „ ·· 

k' d' ket ·kivü'l hunyta azon a fe1a a .01011, a er ese ;:i _ 't A k 
amelyet a Tanács feladatai közé so1oi · ~I
mánytendeletnek ez az -ihtézkedése már csa h ;izel'~ 
is helyes, mert a gyóggszerészi és gyógysze1e,sze~1 
ügyekben a Tanács megfelelő -szakférfi-ak hianya .. 
ban nem is _tudhat minden _szempontból kifogcís~ 
talan szakvéleményt nvujtani. 

A gyógYszerésztársadalom_ súliJt heltre:= alra, 
hogy. ügyeit ntinden vonatkozásban soraiból k~
kerülő szakemberek intézzék:. Ezért /01dzzl a 1111-
niszter Úrhoz azzal a -kérésSe_l~ hogy a fent_ elő
adottak alapján Országos Gyógyszerészeti Tanac~ot 
alakitson, amely feladatának· magaslatán állva, a 
közegészségügyi igazgatás terén, nem külön.b~n az 
ismertetett stakkérdésekben a Népjóléti l!.f1n1sztet 
[J1nak tdnácsadó szerveként 'működhessen. 

Kérésünket jóindulatába ajánlva, maradunk 

Budapest, 194-5 szeptember 6-án. 

teljes tisztelettel : 

Margittay Tibor s. k. 
ügyu. igazgat á. 

Löcherer Ta111ás s. J, 
elnök 
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10.480/1945. M. E. számú rendelet 
a zsidókra hátrányos megkülönböztetési 
tartalmazó jogszabályok folytán elvesztett 
személy,jogú gyógyszertád jogosítványok 

1•endezése tárgyában. 

1\ n1inisztérium az Ideiglenes N e1nzetg.yülés 
által az 1945. évi szeptember hó 13 
adott felhatalmazás alapján a öv,etl;:ezőket 
1~c11deli: 

1 § 
(1) Az 1939: IV tc. hatálybalépése ntán át 

rnházott, valamint az 1939 : IV le. 12 §-a, 
illetőleg a 26:30/1942. M E számú (Rendeletek 
Tára 840 oldal) és az 13i0/19-14 M. E 
számú (Rendeletek Tára 424. oldal) rendele
tek alapján megvont zsidó személyjogú 
gyógyszertári jogosítványok új engedélyesei·· 
n·ek (a továbbiakban: időközi engedélyes) 
sze1nélyjogú gyógyszertári jogosítványa; úgy
>zintén az 1370/1944. M. E. számú rendelet 
alapján megbízott hatósági vezetők (a tová'h-· 
biakban: időközi kezelő) megbízatása a jelen 
rendelet hatálybalépése napján hatályát 
\ eszti 

(2) Az időközi engedélyesek, úgyszintén az 
időközi kezelők köteJ,esek a jelen rendelet ha. 
tálybalépése napjától számított nyolc nap alatt 
a törvényhatóság első tisztviselőjének hejelen" 
teni: 

1() 

) ( 1) b kezdésben emJítetl átruházás, 
·11at"laz . g ~nás idején volt engedélyesét, 
1 e o eg me v 'bb"akban · erc-
ille!őleg haszonélvezőjét (a tova '' . 
deti engedély" cs), 

- idő b) az időközi engedélyes, illetőleg az 
közi kezelő nevét és lakóhelyét az utca és ti 

házszám megjelölésével, 
e) a gyógyszertár helyét (körzetét) és elne

vezését, 
d) a gyógyszertárhoz tartozó fiókgyógyszer

tár helvét, 
e) a -gyógyszertár átvételének időpontját 
(3) Amennyiben az id&közi engedélyes.' ille· 

töleg az idökö:li kezelő meghalt vagy isme
retlen helyen tartózkodik, vagy ha a (2) be
kezdésben megállapított bejelentési kötele
zettségének bármely okból a megállapított 
határidő alatt nem tesz ele·get, a bejelentést a 
rendelkezésre álló adatoknak megfelelően a 
gyógyszertár jelenlegi vezetője (kezelője) kö
teles megtenni 

2. §. 
(1) A törvényhatóság _első tisz~:iseiőj~ kli

teles az 1.. §. (2) bekezd~se alapJan. ~eieleni 
tett ·gyógyszertár \"ezetés~vel haladektalann 
hatósági kezelő.! megbízm 

(2) Mindaddig, amíg azkelő~?, bekezdés 
alapján megbízott hatósági eze o a gyógy-
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szertár vezetését ne1n veszi át, a gyógyszeitáTli 
további működéséről az időközi engedélyesi. 
(időközi kez~_I?L illel~l.eg a gyóg,szer~tár je-1 
lenlegi vezeto.ic (kezeloJe) gondoskodik Az~ 
időközi engedélyes (időközi kezelő) a gyógy.I 
szertá1 anyagkészletét a ie11des forga_lon1 k·e·l 
reteit 111egha1adó 111é1tékben nen1 csökkent-:ti 

J t
. %1 

1eL i 
(3) A hatósági kezelő kir1endelésc után ai~ -h 

időközi engedélyes (időközi kezelő), illetőleg' 
a jelenlegi >ezető (kezelő) köteles az átvettj 
berendezési és felszerelési tárg)'a'k:at -- an1ieny.:~> 
i1yib·c.n azok a háborús cscn1ények követke·z~'I 
tébe11 nen1 se1nn1isültek ineg, illetőleg nem IOn~j 
gálódtak rneg, vagy neki fel neni róható ok~I 
bál birtokából nem kerültek ki - az átvéteFI 
li,Of' fennállott állapotban, továbbá a gyógy--~ 
szer tár teljes anyagkészletét az ( 1) bekezdé~I 
alapján meglbízott hatósági kezelőnek aJ 
gyógyszer tá1 \ ezetésével való 1negbízatásár óll. 
szóló okirat bemutatása nap,jától számítot1-fj· 
háron1 nap alatt leltár szerint átad11i. ::1 

(4) Az időközi kezelő, illetőleg a jelen1egjl 
vezető (kezelő) a gyógyszertár berendezésé:. 
nek, felszerelésének Bs: anyagkészleté11ek át.~, 
adásával egyidejűleg köteles a gyógyszertár • 
tiszta jövedelméről a tönényhatóság első 
tisztviselőjé'11ek elszán1olni. A sze1nélyjog' 
gyógyszertár tiszta jövedelme az eredeti en~ 
gedélyest, illetőleg örököseit illeti 
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3 .. §. 
(1) A 2. §. (1) bekezdése alapján n:;egbízott 

hatósági kezelő _köteles a gyógys~·~rt~r fe:111-
tartása és továbbvitele végett szukseges rn_
tézkedéseket niegtennL Ehhez képest a hato· 
sági kezelő a gyógyszertár jövedelmének ter
hére az emJített ügykör'be tartozó jogcselek
ményeket érvén)resen véfiezhét. 

(2) A hatósági kezelő· javadahnazását a 
gyógyszertár jövedelmének terhére - a helyi 
viszo·nyoknak:, a ~róg~rszerlár forgahnának és 
a gyógyszerészi alkalrnazoUak javadalmazá
sának figye1ern'bevételével - a törvényható
ság első tisztviselője üllupítja· m:eg:. 

4. §. 
(1) Az eredeti engedélyes a jelen rendelet 

hatálybalépése napjától számított hatvan nap 
alatt igényelheti az átruházott, illetőleg meg· 
vont szen1élyjog.ú gyógysiertári jogosítván.)' 
visszaad.ását. Az, aki .ez alatt a határidő alatt 
ig.ényének érvényesítésében . elháríthatatlan 
akadály miatt gátolva van, igényét az aka
dály megsziinésétől számított hatvan nap 
alatt, legkésőbb azonban az 1946 évi decem
ber hó 31. napjáig érvényesítheti 

(2) Ha az eredeti engedélyes meghalt vagy 
igényének érvényesítésében elháríthatatlan 
akadály 1niatt gátolva van, az eredeti e11gedé· 
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lyes folesége, illetőleg özvegye, annak ne;nj 
létében kiskorú gyer1neke, illetőleg árvája aiÍ 
1946 é\i decembe1 hó 31. napjáig igÓnye]C"I~. 
heti a gyógyszertár haszonélvezeti jogának 
engedél_y-ezését. Ilyen esetben a gyógyszertáfki 
haszonélvezete tekintetében az eredeti enge1:· · 
déiyes feleségét, annak nemlétében kiskorútii 
gye1n1ekét ugyanazok a jogok illetik meg;! 
amelyeket az 1876 : XIV te 132. §-a az öz-
vegynek,. illetőleg a kisrkorU árvának biztosít:! 
-'ao Au1ennyiben az eredeti engedél,}i€S meg) 
halt és elhalálozása előtt kérte a gyógyszer,'11 
tári jogosítván)'nnk valamelyik gyógyszerész}~ 
oklevéllel rendelkező 'saládtagjára való átru-fl 
házását, az át1uházás azonLan a zsidókra hát . .-?f: 

rár:.yos megkülönböztetést taitaln1azó jogsza-1 
bályok következtében ne1n tö1 tént n1·eg, a4). 
gyógyszcrtá1i jogosítvány engedélyezését az! 
( 1) bekezdésben megállapított haláli dő alatt"! 
az il,yEn gyógyszerészi oklevéllel rendelkező:Í 
családtag is kérheti, feliéve, hogy az eredeti!!! 
engedélyes után özvegy rngy kisko1 ú ár val 
nen1 n1aradt. A gyógysze1 tári jogosítványnak,:,, 
~Iyen családtag részér1e való engedélyezése a··I 
Jelen rendelet alkalmazásában a jogosítványll 
\i~szaadásával egy tekintet alá esik Ha pedig 
mar az a gyögyszerészi oklevéllel renderkezö·: 
c~aládtag is n1eghalt, akire az er-ed.eti enge· 
delyes a gyógyszertári jogosítvány átruházá~ ; 
sát kérte, ennek özvegye, illetőleg kiskor lÍ 
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. , g szei tár haszonélvezeti árvája kérheti. a g~o; Y 
jogának engedelY:e~eset , h 31. napja 

( 4) Az 1946. ev1 december , ~ . t érvé-
n tán a jelen rendeleten alapulo igeny •

1 ""b'·' l 1 t Azokra a szeme y-nyesíteni to "" nem e ie. (1)-(3) 
·ao-ú gyógyszertárakra, amelyekre, az . k 
hekezdések al~p_ián igényt nem. t~':'asz;ott~1Ó a népjóléti n11n1szter az 1947. ev1 .Januar 
31. napjáig országos pályázatot hIIdet 

5. §. 
(1) A személyjogú gyógyszertá~i jogosít: 

vány visszaadása, illetőleg a gyo,gys':er.tá'.: 
haszonélvezeti jog. ;1~g_edé~y<;zése IIant ige~)·_ 
közvetlenül a népJoleh mm1sztemél kell e~ 
terjreszteni. A kérvényhez ;eredetben vagy ,h1: 

teles másolatban csatolni 'kell a gyógyszereszi 
oklevelet, a gyógyszertári jogosít~ányt. e~ge· 
délyező és - ha megvan - a Jogo~itvanr 
1negvonó okiratot, végül az illetékes. igazo~o: 
bizottság határozatát, illetőleg az . igazolasi 
eljárás megindítására vonatkozó okiratot Ha 
az igényt a 4. § (2) vagy (3) bekez.dése ala~
ján terjesztik elő, a ~érvényh~z a JOgosultsa· 
«ot igazoló iratokat 1s csatolnr kell. .

1 ~ . . "b •gy-szertár haszone .. (2) Amennyi en a gyo , § (9 1 vaov 
r j"ogának engedélyezése! a 4· - ' . 0 ' 

veze l , . , . k ·'ú ayerinek Ille
( 3) bekezdese alapJan krs, or o'llet€ke~ iga
tőleg kiskorú árva igényi!, az 1 a eset
zolóbizoUság l1atározatát csak abhan z 
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ben keli bemutatni, ha a kiskorú gyermek: 
illetőleg a kiskorú árva az érvényben álló jog. 
szabályok ér telrnéhén igazolási el jár ás alá 
esik. 

(3) Az az igénylő, aki az (l) bekezdésben 
felsorolt iratokat sen1 -eredetiben, sem hiteles 
n1ásolatban csatolni nem tudja, a szükséges 
adatokat egyéb hiteltérdemlő iratokkal (a 
gyógyszerészi szarkszcrvezet igazolása, stb ) is 
igazolhatja 

6 .. § 

(1) A személyjogú gyógyszertári jogosít
vány, illetőleg haszonélvezeti jog csak abban 
az esetben adható vissza, illetőleg adható 
meg, ha az igénylőt az illetékes igazolóbizott
ság igazolta, illetőleg vele szemben az 1. 146/ 
1945. M. E. számú rendelet 4 §-a ( 3) bekez-
désének L vagy 2. pontjában megjelölt hatá-
rozatol hozott Ez a rendelkezés az 5. § (2) 
bekezdésében említett abban az esetben, ha 
az igénylő igazolási el já1 ás alá n.em esik, nem 
alkalmazható. 

( 2) Az igiénylő igazolása esetében a népjó
léti n1iniszter a sze1nélyjogiú gyógysze1 tári jo
gosít,ány visszaadását, illetőleg a gyógysze1-
tári haszonélvezeti jog enoedélye~ését · nen1 
tagadhatja meg.. ~ · 

, ( 3) A személy jogú gyógyszertári jogosít-
\·any '1sszaadásáról, illetőleg a gyógyszertá1i 
22 

. . . enüedélyezéséről a gyógy-
haszonelvezeh JO? " (h élveveti jogot) 
szertári jogosí~vanyt. d' a~zo~l egyidejűleg az 
engedélyező okirat kia asav~ . k ll 
időközi -eng~délyest is -értes1ten1 , e „ ,

1 
. 

(4) Ha a népjóléti miniszter a_ ',~em1", y1ogu 
, . . 't , t z 1gen'r o nen1 g.yógyszertar1 Jogos1 vany a · _.; 

4 
be-

igazolása következtében. vagy a 4. § ( l „ 
kezdése es,etében országos pályázat ala?Jan 
n13. 1s szémélv részére engedélyezte1 a gyogy
szertári jogŰsítvány engedélyezéséről_ az ci:g:
délyező okirat kiadásával. egyidcj.űle~ az ido
közi engedélyest ugyancsak értes1tem kell 

7. §, 
(1) A ~- § (1) bekezdése alapján rn,;gbí~ott 

hatósági kezelő köteles az engedélyezo oknat 
bemutatása napjától számított háro_n~ n~p 
alatt az átvett berendezési és felszereles1 ta1-
gyakat az átVlételkor fennálló állapot'ban,, va
lamint a gyógyszertár teljes anyagkészl~t~t ~ 
gyógysz,ertári jogosítvány:·(haszonél~·ezet1 Jog) 
engedélyesének leltár szerint átadm. 

(2) A gyógyszertár berendez,ésén_e~: felsz~: 
relésének és nnyagkészle\ének atadasaval '.'g) 
idejűleg köteles a hatósági kezelő ~ !ll:'ogy
szertár tiszta jövedelmét a gyógysze~·~rn J~go1-_ sí\vány. (haszonélvezeti jog) .eri,ge e yesene' 
elszámolni. . '! . · 

(3) Ha a népjóléti miniszte~ ~ sz~me YJ?gu 
gyógyszertári jogosítványt az igenylo nem iga-
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zolása következtében vagy a i § (J) bekcz,I kell számításba venni a beruházás (helyreállí-
dése esetében országos pályázat alapján másl tás) meglévő értékét: .. 
személy 1észére engedélyezte, a hatósági ke,"1·: a) ha az időközi engedélyes a ?er.uhaz~s 
zelő a gvógyszertár tiszta jövedelméről a tör:J (helyreállítás). létesítéséhez anna_k1dejé~ k1-
vényhatÓság első tisztviselőjének köteles el-1 sebb ellenszolgáltatásért jutott, mmt amllye_n 
számolni A gyógyszertár tiszta jövedelme al a létesítéskor a forgalomban általában szoka
Gyógysze1észek Országos Jóléti Alapját illet)·I sos volt· 

§ 
. :1 b) h; az időközi engedélyes a beruházás 

8.. · -· (helyreállítás) költségét készpénzkölcsönből 
( 1) A gyóg~ szertári jogosítvány vissza-S fedezte, amelyet a. pénz vásárlóértékében 

adása, illetőleg a gyógysze1tá1 haszon~lvez.~til utóbb bekövetkezett eltolódás folytán csök
jogának engedélyezése esetében az 1dőkozt kent értékben fizetett vissza, vagy amely a 
engedélyes az alábbi 1 endelkezések szerinti; visszabocsátás időpontjában- az említett okból 
megtérítést követelhet azokért a szükséges és~ csökkent értékben áll fenn· 
ha znos bcruházárnkért (helyreállításokért),I e) ha a beruházásért (h~lyreállításért) járó 
arnelyeket a gyógyszertár helyiségé1e fordí-,Í elle.nszolgáltatás leróvása részletfizetés kikö
tott ;~ tése folytán vagy egyéb okból későbbi időre 

(2) A ?eruházásoké~t „ (~eiy1eállítá_s,?ké~!ll halasztó~ott és ~z id~közi engedél~es _Javárn 
azoknak .ielenleg rneglevo e1teke ereie1g Jar,!! ennek kovetkezteben allott elő az előbbi ponl·· 
1negtérítés, azzal a n1egsz0Iítással azo11ban,:I ban említett előny. 
hogy ha az időközi engedélyes vagyonában a!! (3) A (2) bekezdés alkalmazásában nem 
beruházás (helyreállítás) költségei folytán ncmll lehet az időközi engedélyes által elért megc 
állott be valósággal olyan csökkenés, amely al takarításnak tekinteni azt az előnyt, amelyet 
beruházás (helyreállítás) Iétesítésekori érté) nz idököz.i engedélyes annál fogva ért el, hogy 
kének megfelel, a bemházás (helyreállítás) te~. a beruházás. (helyreállítás). költségéne~ meg· 
kintetében mutatkozó tényleges megtakarítás határozásánál vagy kifizetésénél ~saládi vagy 
arányához igazodva le kell szállítani a meg~ má_s közeli kapcsolat folytán kifeiezett~n sze· 
térítés címén járó összeget is Igy különösen m1élyére .tekintettel részesült enged1nenyben 
az időközi engedélyes által elért megtakarí{ vagy egyéb kedvezményben . 
lás arányához igazodó csökkentett összegben. (4) Ha a (2) bekezdés alkalmazasa köré· 
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ben az időközi engedélyes által e1ért megtaka·· j 
1ítás teljes. összegének 3;.z eredeti e?ge.dély:s j 
javá1a való figyelembevelele az utobb1 sza- ?%· 
mára indokolatlan ;agyoni előnyt e~edmé>· I 
i1yezn·e, ezt a vagyoni elonyt az eredeti enge- .1. :·_, 
délyes és az időközi engedélyes között az ös_z- ,-, : 
szes körülmén~'ek m·érlegelésével a méltányos-·--1·. · 
ság szerint ineg kell osztani. ; ·_-

( 5) Az időközi engedélyest a gyógyszertári 
helyiségének eredeti állapotába való helyre··• 
állítására vagy az ebből eredő költségek meg- , 
térítésére az ei edreti engedélyessel szemben'· 
kötelezettség nem terheli 

9 § 
(1) Az eredeti engedélyes a gyógyszertár 

átadásával annakidején átadott berendezési< 
és felszerelési tárgyakat az időközi engedé-_, 
lvestől visszakövietelheti. 
" (2) Ha az időközi engedélyes az átvett be 

1 endezési (felszerelési) tárgyakat ellenszo]-; 
gáltatásért szerezte meg az eredeti engedé-_: 
lvestől azok visszabocsátásáért megtérítésti 
követelhet Az eredeti engedélyes a visszabo
csátott berendezési (felsz·erelési) tárgyak je• 
lenlegi forgalmi értékét olyan arányban köte'.' 
les megtéríteni, arnilyen arányban állott az1· 

időközi engedélyes által a tárgyakért nyújtott 
ellenszolgáltatás a tárgyaknak akkori far'' 
galmi értékéhez A S § (2), (3) és (4) bek~z-, 
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désében foglalt rendelkezéseket itt is megfe· 
lelően ·alkalmazni kell. . 

(3) Ha az időközi engedélyes az ered~!~ 
engedélyestől átvett valamely be'.endezes~ 
(felszerelési) tárgyat természetben v1sszaa~m 
nem. tnd, köteles ennek. a tárgynak a szer z~s
kori állapotához mérten megállapítan~ó !e
lenlegi értékét az eredeti engedélyes re szer e 
megtéríteni, kivéve ha a tárgy utóbb ~ l~áL.o: 
rús eseménvek következtében vagy az idökoz1 
engedélyesnek fel· neri1'r.óható. más okból el
lenérték nélkül került ki. az .időközi engedé
.lyes birtokából vagy pedig ilyen körülmény 
folytán pnsztult e]; . · 

(4) ·Az. idöközi eng•cdélyes által a herende· 
zé.si (felszerelési) tárgya'kta. fordított bernhá· 
zások ·.címén--_ érvényesíthető< inégtéritési- köve~ 
telésre a S• § rendelkezéseit. kell megfelelően 
alkalmazni. 

' '·10-··§ '°''·'. 
(1). ~. időközi .enge~éiyes. által a 2. § ( 3) 

bekezdése alapján .a. hatósági kezelőnek át
adl)~~,;i"n~ag.l<.~szlet•Ja·tóvú.bbiakban: vissza
bl)esátP;tt •\Jlí;l'agk~zlet) •áz álvétellel [ 7. § ( 1) 
Mk•'h•e~ilejíileg at•ier:e<leti .engedélyes tu1a1-
d~ll~~i~.iYJ•át;;ú/,,, •.• ' . . 
,i?~[~;);~~'Zi~~i'l~ti érigedélyestől_ ~~vett es a visz; 

·•Jj'z.fj, · · ia!J.Y!lgkészlet kozott _n;_ut:;i.tkozo 
kii,. „ -~·;,„>•:Íigy'elern'bevéve az. 1dokoz1 en· 
gé'll~J~~S 11.iil- az eredeti engedelyes részére 
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teljesített fizetéseket is ·- az et edeti és az idő- ~1 
közi engedélyes kölcsönös elszámolásának.I 
tárgya. Az elszámolásban: _fi 

a) az eredeti engedélyes javára kell figye· i,t 
lernbevenni az időközi engedélyes részére át„:; 
adott anyagkészletnek az elszámolás időpont:~ 
jáDan érvényben lévő törvényes besze1zés1 f4 
árához igazodó értékét; . -'~f, 

lyes birtokából vagy ilyen körülmény fo_lytán 
pusztult el, vagy pedig az eredel!leg atve!I 
anyagkészlet - megújításával kapcsolatban 
~ a beszerzési és; az eladási ár között fenn-
álló különbözet következtében csökkent, ezért 
a vagyoni kár ért az időközi engedélyes nem 
felelős. 

lL §. 
Az eredeti engedélyes a gyógyszertári joga· 

sítvány jelenlegi forgalmi értékét oJyan aránv
ban köteles az időközi •engedélyesnek megté;í
teni, amilyen arányban állott az időközi enge
délyes által a gyógyszertári jogosítvány é.rté
kéért nyujtott ellenszolgáltatás a gyógyszer
tári jogosítvány akkori forgalmi értékéhez 

12 .. § .. 

b) az időközi engedélyes javára kell figye-JI 
Iernhe venni a visszabocsátott anyagkészlet-%}. 
nek az elszámolás időpontjában érvényben !i 
levŐ' törvényes beszerzési árához igazodó ér-Jf 
!ékét, valamint az időközi engedélyes által az fs 
át,~ett anyagikészletért az eredeti engedélyesfffe 
rész ér e teljesített fizetéseket. A teljesített fize. H 
téseket az elszán1olás időpontjában érvény-~
ben levő törvényes beszerzési árak olyan há-~; 
nyadában kell figyelembevenni, amilyen há- fé Ha az időközi engedélyes és az eredeti 
nyada volt az időközi engedélyes által az át-m engedélyes a 8-11. §-ok alapján érvényesít
vett anyagkészletért nyújtott ellenszolgáltatás~ hető követelések összegében vagy a követelé
az átvett anyagkészlet akkori törvényes be-~ sek egyes tételeiben megállapodni nem tud
szerzési árának. A 8. § (2), (3) és ( 4) bekez-llf nak, bármelyik fél a 14. § alapján szervezett 
désé'ben foglalt rendelkezéseket itt is megf•e-J döntőbizottsághoz fordnlhat a vitás érték 
lelően alkalmazni kell. ·~ megállapítása végett. 

(3) Ha akár az eredetileg átvett anyagkész-.f' 
lel, akár az annaok eladása után szerzett anyag': 13· §. 
készlet, illetőleg annak egy része a háborús Ha a gyógyszertári jogosítványt a népjóléti 
esemény;ek következtében vagy az időközi' ~!niszter az eredeti engedélyes nem '.gazolás.a 
engedélyesnek fel nem róható más okból e]c kovetkeztében vagy a 4. § (4) bekezdese esete 
lenérték nélkül került ki az időközi enged&-, . ben országos pályázat alapján más személy 
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rész ér e engedélyezte, az időközi engedélyes a·; 
8-11. §-ok alapján fennálló köV<eteléseit az i 
új en.gedélyessel sze1nben ér"ényesítheti Ehből":
a oélból az időközi engedélyes a gyógyszertárji 
,jogosítvány engedélyezéséről szóló értesítés:!' 
(6. § ( 4) bek) kézbesítését követő naptól; 
számított haiminc nap alatt köteles az új'" 
engedélyesnek bejelenteni, hogy a gyógyszcr-t' 
tárral kapcsolatban a 8-11 §--ok alapjáni, 
milyen 'követelése áll fenn. A követelés tár-'. 
gyában - akár az eredeti, akár az időközi : 
engedélyes kérelmére - a 11. § alapján szer-', 
;ezett döntőbizottság határoz 

14 §. , 
\ jelen rendelet 8-11 §-ai alapján éivé'f 

nyesíthelő követeléselk tárgyában n1inden·c 
peres eljárás kizárásával a gyógyszertá1 fek-} 
vésének helye szerint illetékes járásbíróság-:'t: 
mellett alakítandó döntőbizottság határoz. 

15. § I 
(1) A dönlőbizoltság az elnökön khül rend-.! 

szerint két tagból áll. A döntőbizottság elnöke'Ú 
a járásbíróság elnöke, illetőleg az általa ki-Í 
.ielö!t ítélőbíró. A döntőbizottság egyik tagjái'.t 
az eredeti engedélyes, mási!k tagját az időközi~[: 
engedélyes jelöli ki a gyógyszerészek körébőL(! 

(2) Ha a döntőbizottsági tagot a döntő-j! 
bizottság megalakítását kérő fél a kérelem!! 
előterjesztésével egyidejűleg nem jelöli ki, .Jl 
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követelést érdemi intézkedés nélkül vissza kell 
utasítani, ha pedig a kijelöléssel az elnök fel· 
szó)ításának közlésétől számított nyolc napon 
tul a másik fél késik, helyette az elnök él a 
ki jelölés jogával . , . 

(3) Ha valamelyik kijelölt döntőbizottsag1 
tag a döntőbizottsár.iban való részvételt meg
tagadja, vagy a döntőbizottság működése a 
kijelölt döntőbizottsági tag ismételt távol
maradása folytán akadályba ütközik, helyette 
az elnök a fél meghallgatása után más tagot 
jelöl ki. , . 

( 4) Mindkét félnek a (2) bekezdesbe'.' emh
tett nyolc napon belül egyezően előterjesztett 
írásbeli kérel1nére a döntőbizottságot további 
két taggal ;kiegészítve kell megalakítani. Az 
egyik tagot a Magyar Magánalkalmazottak 
Szabad Szakszuvezetének Gyógyszerészeti 
Szakosztálya, a másik tagot pedig a Magy~r 
Országos Gyógyszer ész Egyesület jelöli lu 
A kijelölés az elnök megkeresésére történik 

16 .. §. 
A döntőbizottság, amennyib.en a jelen r 7n

d•elet másként nem rimdelkezik, a magánjog 
általános szabályait alkalmazza A <:f?ntő· 
bizottság _a méltányos jog szeHeméhen iar el 

17. §. . 
A döntőbizottság előtti eljárásban a bizo

nyítás tekintetében a polgári perrendtartás 
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szabályai irányadók A döntőbizottság a bizo
nyítási eljárásban a felekkel 1 tan.úkJ\:al és. a 
szakéitőkkel szemben ugyanazokat a jogokat 
gyakoro1 ja, rnint a járásbíróság 

18 .. §. 
A- döntőbizottság az előtte ér\'ényesített 

követeléseket határozattal dönti el 

19 § 
A döntőbizottság n1arasztaló határozatában 

a teljesítésre a méltányosságnak megfelelő 
határidőt szab A teljesítés határideje tizenöt 
napnál iövidehb és hatvan napnál hosszabb 
nen1 lehet 

20 §. 
(1) A döntőbizottság határnzata ellené1té

ké1e tekintet nélkül halasztó hatályú fellebbc" 
zésnek van helye ahhoz az ítélőtáblához, 
amelynelk kerületéhez az a járásbíróság tar
tozik, amely mellett a döntőbizottság meg
alakult 

(2) Az ítélőtábla a fellebbezést a polgáii 
perr endtartásnak és az azt kiegészítő és mó~ 
dosító jogszabályoknak a fellebbezési eljá· 
rásra vonatkozó szabályai n11egfelelő alkalma
zásával szóbeli tárgyalás alapján intézi el és 
ítélettel végérvényesen hatá10z.. A 19. § ren
delkezései az ítélőtábla eljárása tekintetében 
is n1egfre1elően irártyadók 

3•2 

21 §. 
f'- döntőbizottság által hatáiozattal tudo

m?-sul vett egyezségnek ugyanaz a hatálya, 
n;rnt a_ fdek vitáját eldöntő jo@erős dőntő
h1zottsag1 határozatnak 

1 .. 

A d
.. .:! . 22, §. 
onto nzottság előtti el,jáI::ís illeték1nc11tes 

\ d. 'b' 23 .. §. 
, ,- 0~1~0 1zottság határozata. alapján bírói 

:':;·g_1eh,a~t~snak. van helye; a végrehajtást az a 
JHlasbuosag rendeli el, an1 e1y me.Jlett a döntő· 
hizotság n1egala1kult · -

24 §. 
. A ~önlőhizott;ágok megalakítására, eljárá

sai a cs ugy,,1tele1 e '011atkozó részletes szahá-
1~'.o~at a. l~öltségPk11c is kiter,jedőe11 az igaz~ 
sa?1~gyn11n1szter1 el egy·etértve a nréi) jóléti 
1n1n1szte1 rendelettel állapítja 1neg. 

25. § 
( 1) _An1ennyiben a cselek1nény súlyosabb 

büntető rendelkezés alá ncn1 esik, kil1ágást 
követ el és hat hónapig terjedhető clzárássol 
büntetendő, aki a jelen rendelet Iend8Ikezéseit 
megszegi vagy kijátssza 

(2) A pénzbüntetésre az 1928: X törvény
cik:k re11delkezései irá11ya<lók azzal az. eltérés· 
sel, 11ogy ·a pénzbüntetés leg1n8.gasahb összege 
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nyolcvaneze1 pengő; olyan esetben pedig, 
an1ikor n1egállapítható annak a nyereségnek 
az összege, amelyet a kihágás elkö-vetője a 
cselekn1énnyel il!ctéktielenül elért, nyolc,.an
ezer pengö~ck a 111cgállapított n)e1.eség lu.~t
sze1esé\·el felen1elt összege 

(3) A kihágás 111iatt az eljá1ás a közigaz
gatási 11alóságnak, n1int 1endő1i büntetőbíró· 
ság11ak hatáskörébe tartozik Az 1929 : XXX 
te 59. §-a (1) bekezdfsének 3 pontjába11 
f oglall i endelkezés sze111pontjából szak1nini:-.z
ternek a népjóléti n1inisztert kell tekinte!li 

26 .. §. 
A. jelen r;eudelet kihirdetésének nnp ián lép 

hatályba 
Budapest, Hl45 é'i októbe1 hó 21-én 

Miklós Béla s. k 
n1:inis.zte1elnök 

2.370/1946. M. E. számú rendelet 
a zsidókra háh ányos megkülönböztetést lar
hlnwzó jogszabályok folytán elvesztett sze
mélyjogú gyógyszertári jogosítványok rende
zéséről s"Óló 10.4801 1945. M. E. számú ren·· 
delet egyes rendelkezéseinek kiegészítése és 

módosítása tá1•:trában. 

A minisztéiium az 1946 : VJ tc. 1 §-ában 
foglalt felhatalmazás alapján a kö,etkezőket 
1endeli: 
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1 § 
(1) A 10480/191;; M E. számú rendelet (a 

l<~vábt,iakhan: R.) 2. ll··ának (1) bekezdése a 
km etkező rendelkezésekkel egészít!etfü< ki: 

nHa!,ósági kezelőüI. _:_ aniennyiben ezt l{'éti 
- elso;orban az eredeti engedélyest kell ki
rcndch11;, ha pedig az eredeti engedélyes ki-
1 ~ndeleset nem kéri vagy elhalálozott vagy 
la' ol van, a gyógyszertár vezetésével - ké
reln1ére - elsősorban ·az. időközi engedélyest 
kell l1~tósági kezelőként 111-egbízni. 1\fi11d az 
t'l edet1 cnge·délycs, n1ind az ·időközi engedé
ly cs ,.agy LáTtnely n1ás, a gyóg:ysze1tár ön
álló vezetéséie képesített ·Űk.l~~eles gyógy
szerész hatósági kezelöüI csa~k abban az eset
ben rendelhető ki, ha, erkölcsi megbízhatósá· 
gát két hónapnál nem régebbi keletű ható
sági e1kölcsi bizonyít,1á11nyal igazolta és ha 
az illetékes igazolóhi•zottság őt igazoltnak je
lentette ki '' 

( 2) Amennyiben a hatósági kezelő kirende
lése a R. 2. §·-ánaikl az előbbi bekezdéssel ki
egészített i endelkezéseinek nen1 felel i1i_eg, a 
tönén~ hatóság első tisztvisclő.ic hala~éktala
nul köteles a kirendelt h'atósági ketelo n1e.g
bizatásának n1ee-szüntetésével a gyógysze1tár 
''ez.etésével az ci'öbbi beke,zdés 1endelkezés.ei
nek n1e14fclelően új hatósági kezelőt 1neg
bízni A. R 2. §-án~k (2)-('I) bekezdéseiben 

35 



foglalt 1 endelkezf.sekef ö1telen1~'iZc1 l'icn kell 
a]kaln1azni 

2 il 
A R. 4. 1\·ának (2)--(1) bekezdései helyébe 

az alábbi (2)~-(7 J bekezdéseket kell iktatni: 
... (2) Ha az ere-deli engedélyes igényének 

ér\„ényesitésébcn elhá1 íthatalan akadály l~i- j 
segítő szoigálatra YaRY 111unkaszolgálatra tor- \ 
tént igénybevétele vag; politikai okból, i!le-

1 

tölcg szár1nazása n1-iatt ':aló clhu1co-Jása, stb) 
kö~etkeztéhen gátol\a van vagy 1n.eghalt, a.z 
eredeti engedélyes felesége (özvegye), illető
leg kiskorü gye1111eke (árvája), ilyen család
tagok nen1létében az eredeti engedél)'esnck 
olyan 11agykoru g:yc11neke (á1vája), aki a 
gyógyszcrész1i képesítés. 111e.gsze1·zése végetl 
tanuln1ányait a jelen rendelet 11atálybalépése 
előtt megkezdte, vagy ha ebben elhá1ifüatat
lan akadály 1következtében gátolva volt, az 
a:kadály 1negszűnése után, de legkésőbb az 
1916 év folya111án n1egkezdi, az 1946 évi 
december ho 31. napjáig kérheli a gyógy
szertár l1aszonél,:·ezeti jogának engedélyezé
sét 

un Ha az Ciedeti engedél.)e.s igényéne',k ér
vénvesítésében elbáríthatalan akadály miatt 
gál~lva van vagy meghalt és a jelen §' (2) be
kezdése sze1int haszo11élvezetr1G- jogosult csa
ládtag nincs, vagy az a kér·elemhez hozzá
járul, az eredeti engedélyesnek gyógysze1tár 
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önálló \ezetéséie képesített okleveles gyógy
sze1ész gyermeke (árvája) vagy gyernrnkének 
(~rvájá11ak) gyógyszertár önálló vezetéséie 
kep%ítelt okleveles gyógyszerész házastársa 
az 1946. évi december hó 3L napjáig kérheti 
a s~emél,Ytogü gyógyszertáti jogosítvány en-· 
~edelyezes,et. A. gyógyszertári jogosítvá11yna'k 
~lyen Lsaladtag részére való engedélyezése a 
1den re','d,elet alkalmal'Jásában a jogosítvány 
v1s~zaadasaval egy tekintet alá ·estk. Ha pedig 
a .1ele1! !l (2) bekezdése szerint haszonélve
zetr~ .1ogo~ult családtag nincs és az a gyógy
szeresz1 ok.le'"\réllel rendelkező családtag is 
mc~hall,, aJki a gyóg.yiszertári jogosítvány en
gedelyezesét a jelen beke-.ldé~ rendelke:zései 
aJapján kérhette volna ez Utóbi családtag 
özvegye, ille~őleg kisko;ú árvája az 1946 évi 
dece',11be1 ho 31. nap.iáig kérheti a gyógy
szertar haszonélvezeti jogának: engedélyezését 

( 1) A gyógyszertár haszonélvezete tekinte·· 
bcn a jelen R (2) és (3) bekezdése szerinl 
haszonélvezetre jogosultat __ az alábbi (5) 
l;c~ezdés~Jen foglalt kivétclle1 - ugya11azuk 
a Jogok rlletilc meg, amelyeket az 1876 : X!V 
tc. 132. ~-a az özvegynek, illetőleg kisko1ii 
fir,ának biztosít 

(5) Az eredeti engedélyes olyan kisko1 Li 
gye1mekének, illetőleg árvá.iának haszonéh c
zeli joga 1 aki nagykorúságának clé1 ésekor a 
gyógyszetészi képesítés inegszerzésc végett 
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tanulmá1wokal folytat, ug:yszinlén olyan r,,,:' 

naovkoi Lí„ g,)'e11nckének, illetőlrcg árvájának , 
lla~ionélvezcti joga, a1ki a gyógyszerészi ké
pesítés n1egszc1 zéséhez szükséges tanuln1á-
m oka t a jelen R (2) bekezdésében említ~t~ 
h~tá1idő alatt n1egkezdte, a11na\k a napta11 
é,,nek utolsó 11apjával szűnik n1eg, amel)' 
évben a gvógyszerészi képesítést n1egszerezte, 
illetőleg a~t az ar1a vonatkozó rendelkezések
ben n1egállapított tanul1náns i idő alatt 111eg
szc1 ezhette \'Olna. 

(GI !\.z az eredeti e11gedélyes. aki a sze-
111él~jogú gyógyszertá1i jogosítvány vissza
adásá1n irányuló igén~ének érvénsesítésében 
a jelen R (1) bekezdésében meghatározott 
hatáiidő alatt elháríthatatlan aikadály miatt 
~áloha 'olt, a jelen§ (2) és (3) bekezdésein 
alapuló haszonélvezet idej,e alatt az akadály 
n1egszűnésétől szá1nított hatvan napon belü~ 
is igényelheti a személyjogú gyóg):szertá11 
jogosít\. ány visszaadását. Az e1 edeti engedé
lyes az akadály n1egszűnésétöl szán1ított hat
van nap aJatt a gsógysz·ertári jogosítvá11y 
visszaadását abban az esetben is igényelheti, 
ha a népjóléti i11inisztc1 a gyógyszertári jo
gosílványt a jelen R (3) hekezdésének ren
del'·kezései alapján az er ede:ti engedélyesnek 
gyógyszertár ö11álló vezetésére képesített· o1{
leveles g):ógyszerész gyern1e:ke, vagy gye1-
n1ekének gyógyszertár önálló vcz.etéséie ké-
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pe?ített okleveie-s gyógyszerész házastársa 1é
s~e1e a_don1ányozta A gyógyszertári jogosíl
vany visszaadása .esetében az eredeti e11gedé
l:yes . ~lö~b e1niített családtagjának gyóg)
szcr_ta11 !ogosítvá1iya hatályát veszti 

( 1 ) , ~ iel~n, § ( 6) bekezdésében meghatárn
z~lt esel klvetelével az 1946, évi deeernbc1 
b~, 31 nai;ia után a jelen rendeleten alapuló 
1gcn~yt e~ve.ny~síteni többé :nem lehet. Azokra 
a szcine~J :1°gt~ gyógyszertára-kra, an1elyek1e 
a~ (1)-(3) beloezdések alapján i~ényt nem 
~ai:i1~sz.to~tak',. a népjóléti ni.iniszt:r az 1947 
ev1 Ja~uar ho 31„ napjáig_ országos pályáza
to~ ~11de.t, :\ ,gyógyszertári jogosítványok 
a~,on1anyozasan~l az idő·közi engedélyest 
clony ben kell _reszesíteni, feltéve hogy az ille
le_kes 1ga~olob1zottság őt igazoltnak jelentette 
k1; a 6, S, ( l_) bekezdése ,alapján szervezett 
ha~o.111.tagu ,~1zottság pedig: az össz_es; ikÖIÜl~ 
meny_ek, mcdegelése alapján a gyógyszertáii 
iogosllv~n_y „a~ományozására javaslatot tett 
Ha az 1dokoz1 engedélyes meghalt az elő!Jh 
emlíklt előf'.'ltétel mellett az 'őzvegye, illető
leg k.~sko1 u_ a.rváJa kérheti a gyógyszertár ha
szonel\ ezet1 3ogának engedélyezését. Ha pe
dig az időközi engedélye.S pályázatot ne111 
nyujt be illetőleg az öz"V,_egye- vagy kisko1 ü 
árvája a gyógyszertár I1aszonélvezeti jogának 
engedélyezését ne111 k:éri, ,;.agy ha a g:yógy
szertári jogosítvány ado1nányoziisána1k, illetö-
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len a gvógysze1lá1i haszonélvez.eti }og enge·
dé'iyezé~ének elöbb említett előfe}tetele nei;n 
áll fenn, a gyógysze1tá1i :jogosít"any adoma
nyorásánál más pályázökkal szemb.en. az 
előbb említett előfeltétel esetében elő•;) ben 
kell részesíteni azokat a pályázókat, a;k1lm~k 
km ábbi személyjogu gyógysze1táu Jogosit
váns a az 1 § értelmében hatályát vesztette: 
A gyógyszertári jngosítváiny (haszon~lv_~z~t~ 
jog) engedélyezése kérdésé?en a .1;ep1olet1 
miniszter a 6 § (1) bekezdese alap]an sz:;
\:ezett háromtagú bizottság ia,'aslata a1ap.1an 
hatá1 oz " 

il ~. 

(1) A R. 5 §-ának \1) bekezdése akként 
n1údosul, 11ogy az e1 ede~i enge~é~yes ~ ~yogy~ 
szertári jogosítvány v1sszaadásara lianyu~_o 
kéiv·é11vhe:z az ott ern1lített oki1atokon felul 
két hónapnál nem régebbi 'keletü hatósági 
trkölcsi bizonyítványt, 'alamint . ~a,~ 
gyógyszertárát átrul1úzta ,-----:·.a.~ atruh~z~s1 
engedélyokiratot és az adaS\·eteJ.1 szerrzodest 
is köteles csatolni 

(2) A R 5. §-ána1k (2 \ bekezdése helyébe a 
következő i endelkezés lép: 

(2) Az illetékes igazolóbizottság határo
zai~t, illetéHeg ar igazolási eljárás megindítá
sára vonatkozó oki1atot csak abban ai eset
ben kell be1nutatni, ha az igénylő az é1 vény-

40 

ben lévő jogszabályok érteln1ében igazolási 
el iár ás alá esik." · 

. i. § 
(1 l A R 6 §-a hel~ébc a következő ren

delkezések lépnek: 
_ „ ( 1) ~ szem~ly.jogú gyógyszertári jogos;ít: 

''any ;1ssza~d~sa, illetőleg a gyógyszerta11 
haszonelvez0;ti Jog engedélyezése ( 4. !'\ 11 )
(3_) .J;e!<:I k~r~és~b.en a népjóléti miniszter a 
nepJolet1 nun1szter1un1ban erre a célra sze1-
vez~tt háromta~ú hizottság javaslata alapján 
ha!aroz: A, gyogyszertári jogosítvány vissza
adas~, 11Jetöleg a haszonélvezeti jog engedé~ 
l)'ezese csak .abban az esetben tagadhato 
111eg, ha az igenylövel szemben ·az iO'azolási 
eliáiás s~1án feddésnél súlyosabb büntelő 
rende}k,ezest megállapító határozatot hoztak 
vagy ba az igénylő nem .baloldali politikai 
magatar lásával elkövetett Níntett vagy nye
r~sé:gvágybúl __ elkövetett vétség .avagy káb'-i
toszerrel elkovetett '\isszaélés núatt bii11tetvc 
~?lt-. A bi~olt~á~ eln'?két és ·két tagját a n~p 
1olct1 11111uszter1un1 tisztviselői· sorából a ncp
jölCfi i11iniszte1 nevezi ki. 

(2) Ila a népjóléti 1i1iniSzter a ~.YÓt,'Yszer
l:'iti jogositvány visszaadását} illetőleg a ha
szonélvezeti jog engedélyezését az előbbi l;c
kczdésben_ en1lítctl vala1nely okból n1egta
r-:adta, a gyógyszertárra ors.zágos pályázatot 
kell hirdetni. A gyógyszertári jogosít"ány 
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adománvozásánál a ! R (i) bekezdésében 
foglalt 1:e11dclkezésekel kell alkalmazni . 

'(3) A személ) .iogú gJ ógj szertáii 1ogos;t: 
\·ány visszaadásárol, illetőleg a g)'ogysze1 .. tar1 
hssionélvezeti .iog engedélyezéséről a _gyogy· 
~ 7erlári jogosít\áll)l, illetőleg a l1aszo11él\'C
zeti jogot engedelycző okirat kiadás~val .egy~ 
idelűen az idő1közi engedélyest is e1 tcs1ten1 
kell 

(4) Ha a neµjókti miniszter a 4 l:i (i) be
kezdése , agy a jelen ~ (2) be'kezdése eseté
ben a gyÓgyszc1 tári jogosítványt ne1n az 
időközi engedélyes, hanen1 n1ás sz.e111ély ré
szére enge<lélyc~te, a gyógyszertári ,_.logo.sít
\án); engedélyezésé1ől az e11gedélyezo ok11at 
kiadásával egyidejűen az időközi engedélyest 
ugvancsa:k értesíteni kell " 

' (21 A jelen § nak a R ö. §-a helyébe l~p;tt 
1cndelke-zéseit a jelen rendelet hatálybalepes,e 
clött 111á1 \isszaadott gyógyszertári jo.gosít
' ányokkal, illetőleg n1ár engedél:yezctt ha
sronélvezeti Jogokkal kapcsolatban is alkal·· 
n1~.zni kell Ehhez képest an1e11n·yiben a R. 
fi §-ának a jelen rendelettel módosított (1) 
bekezdése alapján a 111ár \·isszaadott gyogy
sze1tári jogosítvány, illetőleg a n1á1 engedé
lyezett haszonélvezeti jog engedöl_yezCsén.ek 
11e1n lett ''olna helye, a gyóg:yszertári jugo
sítványt, illetőleg a haszonélvezeti .ingot visz
sza k.ell ''onni. 
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A R 5· §. 
„ · ?, §-ának (3) · bekezdése helyébe a 

kovetkezo 1endelke • 1• . 
(3) H . "~e~ ep„ . 

" a a. nepJolet1 n1_1n1szter a Jelen t en-
del.et _ i·cn:te~·k.ezései alapián a sze1nélyjogú 
gyog) szextai1 JogosítványtJ (haszonélvezeti jo
got) n~nt az eredeti en crcdél)res11ek. va crv 
a 1 §> • (2) és (3) beke~désében említ~lt 
,.a1a_n1el\:1k családtaonak 'd'm~·· · e 1 

d 
-
1 

· 
1 

b. , se111 az t on:oz1 i -
ge e yesnec vagy özveg·v· - k ·11 t"l k" -k . , , . .. k , _, ene , t e o eg is 
"OI u_ .. ai v~:.J~na , _hanen1 :országos pályázat 

fi la~ l ~n. n1as s;~emely részére engedélyezte, a 
ha!o.~ag1 k_~ze~o a gyógys1zertár tiszta jövedel
mem! a tor_venyh.atóság első tisztviselőjének 
koteles elszamo~m. A gyógyszertár tiszta jö
\'edelme a Gyogyszerészek Országos Jóléli 
Alapját illeti" 

6. §. 
A R 13 §-ának első .mondata helyébe a 

kö\ et kező rendelkezés lép.: 
„ Ha a ;iéi;rjóléti !;'iniszter a jelen rendelet 

icnd_~l~e~es.e1 , al,apJan a sie111élyjogú. g.yógy
sze1 fa11 JOg'Os1tvanyt ne1n az eredeti -énged<:
lyesnek \agy a 4. § (3) bekezdésében emli
ldl okleveles gyógyszerész családtagjának, 
sen1 az időközi engedélyesnek, hanem 0 1rszá
gos pályázat alapján n1ás szen1ély 1észérc 
tngedélyczte, az időközi engedélyes a 8-11 
§„ok alapján fennálló· követeléseit az új en
gedélJ'esscl sm1nben érvényesítheti'' 



i. § 
A R 19. §-a a következő rendelkezéssel 

egészíttetik ki: 
„A maiasztalási összeget adópengőbcn kell 

n1egállapitani" 
8 ;;. 

A jelen rendelet kihiidetésének napján lép 
hatályba 

Budapest, 1046 évi február hó 22-én 
Nag9 Ferenc s. k 

n1fa1isz.ter-elnöll 

2 .. 370/1947. M. E. számú rendelet 
a zsidókra hátrányos megkülönböztetési tar
talmazó jogszabályok fol:vtán elvesztett sze
mél~ jog•í gyógyszertári jogosítványok r•eude
zéséről szóló 10.480/1945. M. E. és 2.370/t9i6 
M.. E. számú rendeletek módosítása és ki· 

e~észílése tárgyában. 

A minisztérium az 1946 : XVI. ilc 1 §-ál<an 
foglalt és az 1946 : XXVIII. tc. 1 §-ával meg .. 
hosszabbított felhatalmazás alapján a követ
kezőket 1endeli: 

1 Ei 
A 10.480,/1945 M E.. sz rendelet (Magyai 

Közlöny 168 szám) 4 §-ának ( lj bekezdi'se, 
\rtlan1in_lt az en1lített ren·delel 4. ~-án1ak - a 
2 370/1\l46 M E szárnti rendelet (Magyar 

11 

'.:J)z~öny M sz.) 2. §-ával megállapított - (2) 
es . (ül h~_kezd~'se akké11t n1ód~:sul, hogy a sze
n1~,1~j~gu. g):?gysze1tári jogosítvány vissza
adas,ai.~, I~l~toleg a haszonélvezeti jog eJ1gedé· 
l)·,~zese1 e I_I ·~11yulö igény az 194 í évi 111á jus 
ho 1 nap1á1g élvényesfthe\ő. 

2, !\. 
A lO ti~~/~~~" M. E. sz. rendelet 4. §-ának 

. . a , ,u M. E. számú rendelet 2 
§-aval „megallaplto~t - (3) bekezdése a kii
vell,ezo renclelk~zessel egészíttetik 'ki: 

.'· 1 :~a .. a.z eiedeti ,.e:-1gedélye·s igényének éivé
n;eblleseben e!harithata!lan . .akadály m~atit 
g·a'tolv n \ a_1~ vagy 1neghalt, az eredeti. e11gedé
l)' l'snek g) ogyszertár Önálló. vezetésére képesí
lett ok~:ve~e~ g~-~gyszerész ifeileségc (özvegye) 
az 1~!/: e:1 m~..1us hó 1. :IiapJáig kérheti n 
sz~n1elyJ~igu gyo~ysz.ertári :Jogosítván)r euge
delyez_ésct A ~yogyszertári - jogosítvány11ak az 
cre~eti eng;dely:,s felesége, (özvegye) ré5zérc 
valo cng,edelyeze~e a jelen: rendelet alkaln1a
zásáhan 8 jogosítvány v:isszaadásával eg:y 
tekintet alá esik" 

3. R· 
\z e1 edeii engedélyes gycrn1ekónek (:-1-1-

' ájának) gyógyszertár öniiilló vczetésér e ké
pesített okleveles 'gyógyszerész házu.stár sa a 
10 '180/l\l45. M. E. számú rendelet 1 R-ának 
· - a 2 370; !94(). M. E. szúmú iendclet 2 



~ árnl megúllapílolt -- (3) bekezdése alapján 
csak abban az esetbe11 kérheti a gyóg:ysze1tári 
·iugosít,-ány engedélyezését, ha flZ Crcdeti en·
gcdélyes g):e1111ekével (át\·á.iával) kötött há
zassáf(a a 2 ~70/19H\ M E számú I endelet 
hatálybalépése napján ( 1946 é\'i n1árcius hó 
19-ón) n1ár fennBllott 

4 ~ 
A 10 180/1915. M E. számú rendelet 4. 

~-únak -- a 2.370/1946 M E szúmú rendelet 
2 ~-ával megállapított - (71 bekezdése els.ő 
és n1áso.dik mondatának hel\ éhe a következő 
Tende:lkezés lép: 

„A jelen § (6) bekezdésében meghatá1ozott 
eset kivételével az 194 7. évi május hó 1 
napja után a jelen rendeleten alapuló igényt 
érvé·nyesíteni többé nen1 lehet Az-okra a sze-
111élyiogú gyógyszerlá1akra, a1nelye1kre az 
(1)--(3) bekezdések alapián igényt nem tá
n1aszitottak, a r1é.pjóléti n1iniszte1· az 1917„ évi 
iúlius hó 1 napjáig országos pályázatot.hir-

det " 
5 § 

,\ jelen rendelet kihirdetésének napján lép 
hatályba 

Budapest, 1917 évi fchrnár hó 19-én 

4G 

'/\lagu F'e1 enc s, k. 
n11inisz1l-e1 ·ell1nök 

1..08?,/1945. M. E. számú i·endelet 
a kozalkalmazottak igazolásáról. 

- KIVONAT. -

1. §. 
Igazoló clj~rás alá kell vonni minden tény 

le•g·es szolg,alatban álló közalkalmazottat, 
a~i~ial~ „ .niegallapítása vé!{etti l1~gy magatar-
tasa ser telte-e a mag"a , , d. k .t ~ J r nep er e e1 .. 

5. § 
Az igazoló ~!járás az l~azolóbizotlság hatás

kör·éhe tartozik. 
J\íind·en 1"árúshí1· o' ' · · · · l"bl . , · ~ sag1 szekl1elven Jega a J 

c;;Y rg.~zolobizottságot kell IétesÍteni. Á főis
P~11, kotele_sk a szükséghez képest egy járásbí-
1 osag1 ~ze„ h~lJ_'en több igazolóbizottságot, 
vag.?' .a 1ar;isb1rosági székhelyen kívül is iga
zolohrzottsagokat felállítani. 

A„fői;p'.ir;rn, bízott feladatokat, amcnnyilJcn 
u to1span1 allas betöltve 1J-e111 ]enne a nein
zeti bizottság 13.tja ,el. A· rendeletbe~1 a fői.'5-
páma bízott teen<lök ellátása Budapesten a 
nemzeti bizottság .feladata. 

"'- já1ásbíróság s.zékhclyén alakult igazoló
bizottság illetékes eljárni ·mindazoknak a köz· 
alkal1nazotlaknak ügyében, akik a járásbíró
ság területén lévő közI1ivaial vagy közüzcn1 
p_llu1l1nazásá'ban vannak tekintet nélkül t\ 

' 
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<>\j'\\\x·{J_ 

lakhelyére ,agy tartózkü· r 
közalkahnazottak 
dási 11el) éI e 6. §. 

Az ;gazolóbizottsag hat beküldött és kél 
behívott tagból áll A Magyar Nemzeti Füg
getlenségi Frontba tömörült öt politikai párt 
(Független Kisgazdapált, Magyar Kommu-
1~ista Párt, Nemzeti Parasztpárt, ;polgári De
n1ok3rtapá1t, Szociáldernol\.rata Párt), vala
n1i11t az ()rszágos Szakszervezeti Ta11ács 11-elyi
szervezetei egy-egy tagot k.ülde11ek be a bizott
ságba A [őispán (Nemzeti Bizottság) a bi
zottságba behív egy jogi ltépesítésü tagot, egy 
tagot pedig annak a közl1ivatalna1k ·vagy köz
üze1n11e'k. lpl. posta, tö1\'ényl1atóság, álla1ni 
üzem stb) alkalmazottai közül, amel;· közhi
vatal vagy közüzen1 alkah11azottainak igazo-

lása táigyalás1a kerül 

11. § 
A.z igazolohizottság elnök.e az igazolási tár

gyalás batárnapla előtt legalább nyolc 11appul 
az igazolás alá ''ont k_özalk_aln1azottak szol
gálati helyen szokásos módon (hirlap, kifüg
gesztcs, kidobolás, stb.) közhírré teszi azok-: 
nalt a közal'l\.aln1azottaltnak 11évsorál, akikn·ck 
igazolása tárgyában a bizottság határJz11i fog. 
Egyuttal felhívja a lakosságot, hogy mind
azok, akik az igazolás alá vo11t k.özalkal111a~ 
zottnal\._ olyan magatartásáról vagy cselekede~· 

té1 öl t.udnak sé1 lette vag); ~~i~ly a n1agya1 nép érdekeit 
bizonyítékok t h, ·.ezt és az e11e vonatkozó 
, agv Í1ásbana

1 
• ~ bizottság elnöké11ek szóban 

' ' rn adéktalanul jelentsék be 

14 .. § 
,!\.. szabályszerűen ·. 

rás alá vont meg ne~n.eg1dézett igazoló eljú-
a tá1 aya!ás rr

1
egta ·t; Jelenése nem akadál~a 

"'. I asának . 
Az igazoló eljár ás ,_ ' 

lyoztatása esetén cg ra~a vont indokolt altadá~ 
lás elhalasztását ' 0 izben kérheti a tárgya· 

\ 1 
. , 15. §. 

. nzolisag határa , 
pá1iok és a' szaksz .~atkep~s,_ ha a politikai 
gok közül legalább ~;ezet ~Ital beküldött ta

aroni tag jelen van. 

1 

. . - 16. §, 
,\ lai gyalás nyilvános. 
~ .tá1gyalást' az elnö , , . , , , . 

c11a1as alá vontho' s. k '~zeti. Az igazolas.1 
hizol tságfi -I;:ia 

1
. ~·dz' ,cs a tanukho;.: bárn1clyik 

. '" ""'"' :1..e1 e'leket int'-1 t ~ - , , djúJás alá ,
01 

t · ez 1c. ~·iz 1gaz0Jo 
k&i désekcl. 1 a lanukhoz szintén intézhet 

18 .. §, 
:\ tár ~yal·is C'sak · , • ' • <. e • ' ~ tanuk k1hallgal.asa va 'r\ 

Jl " 101\ beszerzése végett halaszthato el ny.;'J~ 
napna nienl hosszabb időre, fclté\·C, ha a i'anu 



ki 1 ' idézhető, illetőleg 
a Jijzottság sz,é < 1e ,yien , ,. " 
, b1· 7ottsaa szekhcl) cn l1eszcrezhcto 
nat a L· :""J 

l 
az \ii. 

\z ioazolas alá ,ont a tá1gyalásra tani:kat 
b 'h bizonvítékait magaval 

19 § 

állíthat eló és egye .J b 
vihcli E bizonyítékok felvétele kérdésé en a 

bizottság dö11t 
b 'd" alk.al1nazásának 

.\z igazoló el.lá1ás an \e O 

nincs bel~ e 
20 § 

\z igazolübizottság a következő 11atá1oza· i 
to1{_at hozh_atja: 1 

1 igazoltnak jelenti ki; , 
2 közszolgálatban való meghagyas melleit 

a) n1egfeddi, 
b) áthelyezés1e ítéli, · 1 · lt időre (l~g-· e) az előlépésből 1neg 1alarozo 

feljebb ö:t évre) kizárja, 
d; vezetöállás1a alkaln1atlannak n1ondja ki; 

3 i1yugdíj'azását rendeli el; 

1 allásától megfosztja 

21 § 
:\ bizottság határozatait szotöbbséggel 

hozza .'.\ kél be hí\ ott tagnak sz3:vazati joga 
nincs, döntés előtt azonban őket is n1eg kell 

11allgatni 

23. §. 
A bizottság határozatait írásban közli az 

jgnzoló cllárás alá vont sze111éllyel 

24 .. §. 
A 11atározat ellen az iaazolóbizottság jogi 

képesítésű tagja és szavaz~l Jocrgal ugyancsak 
nem I endelkező másik behívoli tagja felleb~ 
bezéssel élhet, állásvesztés kimondása végetti 
ha a bizottság az igazolás alá vontat igazolt·· 
nak jele11tette ki) va-gy ha vele_ szen1ben állás· 
-vesztés.né! enyhébb büntetéist n1o·ndott ki. 

\ határozat ellen fellebbezéssel élhetnek az 
igazoló elliár ás alá vont és a bizottá!gnak sza· 
,azati joggal nem rend"1kező tagjai abból az 
okból, hogy a határozatot hozó bizottság nem 
\'Olt szabályszerűen inegal3.kitva, vagy l1ogy 
a bizottsrug olyaTu határozatot hozott, amelyet 
a jcle11 1 endelet nem isn1ei. 

\ f·ellebbczést a.határozat kihirdetése után 
nyon1ban b1e ,\kell jelenteni és a bejele11tést 
jegyzőkönyvbe kell foglalni. A fellebbezést az 
ügy többi irataival együtt 8 nap alatt fel kell 
terjeszteni a budapesti népbírósághoz, an1ely 
az ügyet er1 e a célra alaku:lt külön, tanácshan 
azonnal tárgyalás alá veszi. 

A fellebbezés egyfokú. 

f 1 , · 1 11 e111 \ che t 1 észt 
A_ elleb 1ezesi cl.iárás )an 
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+.-.n aki a fellebbezéssel n1egtán1adott 
al z t~ 0.azabÍot 11ozó igazolóbizottság tagja \Olt 
rn ar · . J 'b" tt · Ha az i1gazolás alá vont az igaz.a o 1zo_ ·sag 
határozatának kihi1dctés.ekor n.~111, volt Jel:n, 

<sze'1e a határozatot indokolasaval egyntt 
re · i · 
kézbesíteni kell Ebbe11· r:-z es;t?\11" az 1~az? as 
alá vont a 11atá10.zat kCzbesitesetol szan11t,olt 
hát om napon belül jelenthet be fellebbczes\ 

A fellebbezés halasztó határú 

2" ;; 
'\_z igazo1úbizotbság iogerős határo~~tá:al 

szi~n1hen. az igazoló eljárás alá vont u11afel
\étellel ncn1 élhet.. 

Az -igazolóbizottság az igazoló eljárás be
iej.czés~ utárt az ügy újból~, t,árgy~lását r~n
delhcti el, ha az igazolo elJatas nla vo-nt sze
n1ély ellen újabb bejelPntés é.rkezell 

R1.1tlflpest 1015 6\i fl.p1i1is hó 19. nap.Já11, 

Mik/ó, Béla ' k 
miniszl2relnök 

1.146/11'45. M, E. számú 1-endelet 
a '"ahml pályán működő érlelmisé;ii foglal
kozásúak és a hatósági jogosítvánnyal ren

delkezők igazolási cl.járás alá ' 1onásál'ót 

Az Tde;gJenes Ncmzetgyülés által 1\Hl 
decen1her 22. 11apjiin adott felhntaln1azás. alap· 
ján a szahn.d pályán müködö é1 leln1iségi fog~ 

Ialkoz~_súak és a ható.ság·i jogosítvánnyal ien· 
del~ezok 1gazolási eljárás alá vonásáról az 
Ide1gl~nes N cmzeti Kormány a következőket 
rendelt: 

1. §. 
, Ig~zolá~,i .~lj~r ~s alá kell vonni a szabad 

palyan. mu~odő e1 lelmiségi foglalkozású egyé
ne;cct __ rn:. _ nnn_t .01.v~st, gyógyszerészt (segédet), 
mernok_ot, u 1sag1rot, színnlűvészt. 

2. §. 
Az igazolási eljá1ásra az 1.08011945. M. E 

szán1ü rendelet irányadó a köve.tkczö eltéré·
sekkel: 

\_z 1; §-bm~ f_elsoroltak igazoló jelentésüket 
~- tOI\·enJ ~1atosag első tisz-tvi_selöjénél i1y1\ji-
1ak_ be, aki. azo:~at haladéktalanul továbbítja a 
t~r ulet1~eg illetc~e,s igazolóbizottság, illetőleg 
JJizotlsagok egy1k€nek elnökéhez 

Az igazolóbizottság az illábhÍ határozalo-
kat hozhatja: 

\z igazolási' eljárás alá vontat 
1 igazoltnak jelenti ki 
2 megfeddi, ' 
~t foglalkozás;f11ak gyUkűrJ:lsától általá1ban 

\iDgy a, hatáTozathan i11egjelölt ... 11;-I~séqe~bcn 
ineghata10zott, de Iegfel jebl> .o en 1dotai · 
tamra eltiltja.. ' · 

4. Orvos, állatorvos oy6gysze1ész (segéd), 
n1érnök arra is kötele~I1~tő, ·hogy a népjólétL 



az iparüg}i, iilelve a 1öldtní\eltisüg:,,i .;i1ini_~z
ter által 111.egjclölt helyen szakmu11kaJat chJa
zás nélkül vagy csökkentett díjazással ~é
gezze .'\ r;iépjóléti, iparügyi, il~etve föld111í~e
lésügy1 nun1szte1 n1egen.gedl1eh, hogy a dqa
zás nélkül, illetve csökkentett díjaz:issal szak
n1unkára kötelezett n1agángyako1latot is íoly
tatl1asson 

A. 2. és 4. pont eseteibe11 az igazolás alá 
vonl lellehbczéssel nem élhet' Onost, állal· 
01 \ ost, 111é1nököt, gyógyszerészt (segédet} -
tekintettel a megjelölt foglalkozási ágakban 
n1t1latkoz<":1 hián.yra -· csak_ kivételképen lehet 
foglalkozásának gyako1 lásűtól felfügg<-_·szteni 

3. §. 
Igazolási eljátás alá kell vonni az összes 

holósági jogosítvánnyal (mint ipar jogosít
';ánv nyilt árusítási engedély, gyóg.yszerlá1 i 
,jogŐ~ítvá.ny, szeszg) ártá'si enged.él): italn1é
rési e11gedélv színház·· n1o·ziengedély sth .) 
rendelkezö ~g:yéneket ' ' 

! § 
Az igazolási cljáiasra az 1 080/1\l45 M E 

szá1nü rendelet iránvadó az alábbi eltéré-
sekkel: v 

Az igazoló jelentést annál a l1aloságnál 
k.ell benyü jtani, n1,ely a jogosít\ ányt kiadta. 
A. hatóság a r2ndő1ség politikai osztályának, 

ipai testületnek, szakszeivezet11ek) kereskedöi 
é1deksze1\.czetnek ·együttes bevonásával álla
píti;> :neg, _hogy kiknek az ügyét kell az iga
zolob1z0Usaghoz továbbítani.. A jogosítvány
nyal re;idelkez~k iJ5azoló nyilatkozatukat a 
szak;-11aJ1;1k sze11nt illetékes ipartestületi szak: 
osztalynal, szak __ sz~rvezetniél vagy kereskedői 
érdeks_zerve~etnel is. benyújthatják. 

Az igazolohIZottsag az igazolttal szemben 
a következő határozatokat hozhatja: 

l igazoltnak .lelenti k.i 
2 megfeddi, ' 

3 a jogosítvány gyakorlásától általában 
vagy a .·határ ozaLhan inegjelölt helységekben 
1ncghata1ozott, dc legfeljebb öt évi•1 ta1t6 
időre elliltja, · , h 

1-. ~ ható~ági jogosítványtól 1negfosztja. 
.\z igazolas ala vont f,cddés esetén fellehbe 

zéssel ne1n élhet 
Az, akit a .logo,Sítvány gyakorlásától eltil· 

totlak, a tilaln1i idő ,eltelte lllán is csal{ az 
t:.':'cthcn gyakorolhatja jog0Sítvll11vát, ha e1rc 
'". illetékes hatósá'gtól újabb c;~gedélyt lm· 
potl 

5. § 
a rendelet kihii·dclésénck uap,ján lép 

1.atályha 
Bydapest, 1945. évi április hó 19 napján 

11/íklós Béla s k 
ininiszlerelnök 



i):: 

4.080/1945„ M„ E. szánlli rendelet ;'I 
az igazolási ügyekben fe!lebbez<'>i el.iái•ás ! 
szabályozása és az 1.080/1945. M. E. számi\ f 
l'Clldelel egyes 1•cndelkezéseinek módosítása ! 

lá„gyában. l 
KIVONAI f 

! 1 §. ' 

(1) Az igazolási ügyekben bejelentett fel- l 
lcbbczéseket az ítélőtáblák székhelyén mií- 1 
ködő népbíróságok bírálják el. A népbíróság !. 
i~letékess~?ét a~ hatá;o~za n~eg, hogy_ az ,el,s?,- r 
fokon elJaI t 1gazolob1zottsag n1ely1k rtelo· l 
tábla területén n1üködik ; 

(2) A népbírósúgnak azt a tanácsát, amelyik 
az igazolóbizottság határozata ellen. hejclcn· 
telt fellebbezés elbírálásá1a van hivatva, az 
1.H0/1\H5. M. E szúmú iendelel (Magyar i 
I(özlöny 19 száni\ 19 §-a sze1int kell n1eg·· 1 

alakítani\,'' 
2 §. ' 

(1) A ldlebbezés !Jeé1kezésc után a \Czttő
híró (81/1\H5 M. E. számú 1cndelet 12 §-a) 
az ügy iratait inditványtétel végett haladékta
la11ul a népügyészséghez teszi át. 

(2) A népügyészség az iratokat nyolc nap 
alatt üáslieli inditványá\al eg) ütt visszaküldi 
::i. népbíróság tanácsá11oz. Az inditvá11:yban n 
népügyész~ég n1•cgjelöli, hogy az iratok c1lap-

! 

jón milyen határozat hozatalát látja rneg
·0koltna'1{_ 

3. §. 
(1) A.z igazolóeljáTás fellebbezési szakában 

védő közr e1niíködésén_ek van helye. 
(2) A \édő az ügy iratait megtekintheti 

4 .. §. 
~\ ,vezet?híió a 11épiigyész~ég inditványának 

n1ege1kez_ese után az iigybe11 a tanács vala
mely tag]át előadóul jelöli ki. Az előadó az 
üatokat há1on1 nan alatt esf'-1leges írásbeli 
észre\:ét,eleivel együtt ben111tatja ~ vezetőbüó· 
nak Ezt kö\ietőleg a vezctőhíró a tárgvalásra 
haladéktalanul határnapot tííz. ' -

5. §. 
. (1) :!\. ~:a~árnaprül a népügyészséget, az 
1gazoloel.Jaras alú vont szeniélvt: és védőjét 
é~tesíteni k~.ll ,azzal, hogy t:áVollétiik a tárgYn
lns n1egtartasanak -nen1 akadálya. 

(2) I-Ia ~ vezetöhíró az _igazolóeljárás alá 
\·~?nt sze1n~ly" n11e~hallgatá.sát vagy tanu, ille· 
toleg szakerto kihallgatását látja szükséges· 
nelk, őket a tá1gyalásra elövezetés terhével 
111egidézi 

(3) Az igazolóeljárás alá vont szen1élyt és 
"édőjét akként kell értesíteni, illetőleg rncg
idézni, hogy az értesítés, illetőleg az idézőle· 
rél · kézhe5ítése és a tárgyalás határ11apja 
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:r 
közé i.egalább , ny,ol.c ,napi ,időkö~ es~ék,. í1a .. a:J 
kézbesítés a nepb11 osag. szekhelyen e:s t1zenot ~ 
napi időköz, ha azon khül történik 1 

8. §. 1 
(!) A fellebbező a tá1gyalás megkezdéséiR! 

,isszavonhatja fellebbezését . ! 
! 7. § 

(1) A tárgyalás nyilvános [ 
(2) \ tárgyalás megnyitása nlán a \ezelő-J, 

bíró felhívására az előadó előadja az ügy ál-f 
Iálsát. Ezt kö">etően a vezetőbíró, a tanács.·; 
tagja, a népügyész, az igazolóeljárás alá vontf 
sze111ély és védöje egyes iratok felolvasását!· 
kívánhatja Majd felszólalhat a népügyész, a' 
viédő és az igazolóeljátás alá vont személy .. f 
Ezután a tanács zárt ülésben. meghozza, a ve-.-f 
zetőbfró pedig nyilvánosan kihirdeti a hatá- [ 
10zatot. f 

(3) Ha bizonyítékok felvétele \álik szüksé-f 
gessé, a tanács azt az é1demi felszólalásokf: 
előtt maga foganatosítja .. A tanács evégből el-.f 
rendelheti az igazolóeljárás alá vont szen1ély--;
n-ek, a tanunak vagy a szaké1tőnek a tá1gya-_+ 
lásra elő,ezetés terhével megidézését 

8. § 
(l) A népbíróság a fellebbezés tárgyában:.! 

határnzattal dönt Minden határozatot túrgya-j 
lás alapján kell meghozni 
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12) A népbíróság a kövelkczőkép hatá
rozhat: 

a) a Jc_llehbe;é~! visszautasítja; 
b) _az igazolob1zottság határozatát hel)ben

hagy1a; 
e) ~z igazolóbizottság. határoza1át meg>ál

toztatia; 
d) az igazolóbizottság J1atározatát inegsen1-

n1isíti és új 11atá1ozatot hoz; \ragy 
e) az igazolóbizottság hat~rozatál meg·· 

s,cn1misíti és az igazolóeljárást megszünteti. 

9 .. § .. 
A. népbíróság visszautasítja a fellebbezést, 

ha az elké~ett, a jogszabályban kizárt vagy hn 
a fellebbezést arra ne1n1 jogosult sze1nély ter
jesztette elő 

10.. §. 
A néphhóság helybenhagyja az igazolóbi

zottság határozatát," ha azt helytállónak ta
lálja. 

11. §. 
A néphfróság megváltoztatja az elsőfokli 

haüirozatot, 11a álláspontja szerint az igazoló
bizottság az 1.080/1945. M. E. számii rende
let (Magyar Közlönv 20 szám) 20. §-ának 
n1egfeleIŐ rendeJ,kc~éseit ·tévesen alkal111azta 
''agy ncn1 alkalmazta, ide-é1tve azt az esetet 
is, ha az igazolóbizottság olya11 halá1·ozatot 
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hozott amilvenl az J,080/1945 M 
rend0l~:t ,.agy az azt kiegészít() 
nen1 isn1c1 

E. számúr 
jogszabály! 

' I 12 § l 
A népbí1óság n1egsen1n1isíti az igazolóbi- í 

zottság határozatát és új hatá1ozatol b_oz, ha 1 
a) az igazolóbizottság- ne1n volt szahálysze- -

1 üen 111cgalakít\ a; \: 
b) az ioazolóhizoltsáa:ban olya11 tag szere-! 

h u < \: 

pelt, aki az 1 080í19fa M. E .. számú iende- t 
let 6. §-a szerint 11e111 lehet az igazolóbizott- r 
ság tagja, \agy akit az említett rendelet 8. f 
§-a az igazolóeljárásból kizár; ! 

e) a H';i:_,únossúgoi kizá1ták; \.égül l 
d) az igazolús alá vont szen1él,yt elfogad-! 

haló ok nélkül elzárták az elöl, hogy a 1ár- ti 

g~:aláson a lanu11oz kérdést i11tézzen vagy n ( 
lanu vallon1ására észrevételeit in-egtegye és ez f 
a szabál}sé1tés a hatá1ozatra befolyással \Olt. j 

í 
13 § i 

(!) A uépbíióság az elsőfokú határozat 1 

megváltoztatása esetében az 108011941\. M E. I 
szán1ú rendelet 20 §-ában fclsoro]t hatái:oza- !_ 

lok \ala1nelyikét hozza, egyszersn1ind 111eg- / 
tel1eti az cn1lített § utolsóelőlti és utolsó be- ! 
kczdésóben n1cgjelölt intézl{edéscket is ! 

(2) A népbíióság az elsőfokú hatá1ozatnak 1 

a 12„ § alapján tÖitént n1egsemmisítésc eseté- l

ben a szi.tiks·éghez képest egészbe11 vagy r ész-1 
GO 1 

1 
J 

be11 111egisn1ételhcti az ügy elsőfokú lá1gyalú
sát is s tárgyalásának ercdiliénye alapjá11 az 
J,080/1945 M .. E. számú rendelet 20 8-ában 
felsorolt határozatok valainelvikét hozza, egy
sr.ersmir;d megteheti az említett § utolsóelőtti 
és utolso bekezdésében in;eojelölt intézkedése-
ket is ~ 

11. §. 
(1) A. népbíróság i11egsen1n1isíti az igazoló

bizotts.~g h~tározatát __ és az igazolóel já1ást 
111egszuntet1, 11a az igazolóbizottság 

a) olyan sze1nély ügyében liozott hatá1oza
tol, akivel sze1nben nincs lielye igazolócljá-
1ásnnk; 

b) az 1080/1\J45 M. E. számú rendelet 
25 §-a inásodik bekezdesének esetét k.ivéve 
olyan személy ügyében hozott határnzatot, 
akivel szen1ben ugyanazon niinőségébe11 n1á1 
joge1ős határozatot hoztak; ' 

e) az igazolási ügybe11 nen1 volt illelél{es 
(2) Az előbbi bekezdés e) pontja esetében a 

népbíróság az ügy iratait az jllctékes igazoló
bizottsághoz teszi át 

15. §. 
(1) \ népbhóság az igazolóbizotlsúg hatá

rozatát egész f,er jedelmében bírálja felül 
(2) Az igazolóeljárás alá vont személy te1-

héie akkor is lehet az elsőfokú határozalo1 
súlyosbítani, ha egyedül ő fellebbezett. 



,r 
10 ~ ' 

,.,1-I~ ,~l?,J an~,zon _ szen1~ly ell.~1~. n1~is··má~ n~1}- .f 
nosetSebol kifolyolag tobb kulon Jgazolocl.Ja- f, 
iást folytattak, a fellebbezési eljárásban is-i: 
külön-külön határozatokat k 11 vele s inbe Í: 

ho~;)i '. néphirós3g \'.at;roza

8

ta ellen ~~vább~ .•\
1

• 
jogorvoslatnak helye nincs 

(2) A fellebbezési eljárás befejezése után a 
néphíióság írásba foglalt hatá1 ozatát a vezető
bíró az igazol{1s alá vont szen1ély ié:szére kéz
besíti s egyszc1 sn1ind 111egte.szi azokat az in
tézkedések el, amelyeket az 1080/1945 .. M. E 
sz[unú rendelet szerint az igazolóbizottság kö
teles 11atáiozatának joger-őre emelkedése ese
tébe11 n1egtenni 

18 §. 
\111ennyiben a jelen rendeletből 1nás n1e1n 

kö.vetl,;ezik, a népbíróság el iárásár a egyébként 
a 81/1945. M. E számú és az lA±O, l\H5 M 
J-~„ "szá1nú 1 cndelet Iendclkezéseit kell n1cgfe
h:loen alkahnazni 

Az 1 08011945 M. E számú 1cndelct 
111ódo.sitl1.so 

20. §. 
( 1_) I-Ia ug~ anaí'.on sz1c111éllyel sze111ben kü· 

i 

Jönböző iniI1őségében több igazolóbizottság 
előtt folyik el)árás, n1inden igazolóel.iárást 
külön kell folytatni és azokban külön-külön 
határozatokat kell hozni. 

(2) Az, hogy valakivel szen1ben egyik n1i
nűségében már jogerős határozatot hoztal~, 
nen1 szolgálhat okul arra, hoo-v a n1ásik 1111-
nőségében vele sze1nbe11 az t'.)„igazolóeljáTást 
1negszüntessék vagy annak_ n1egindítását n1cl· 
Iőzzék 

21 § 
(1) Az 1.080,1945 .. M. E. számú rendelet 

24. §-ának első és negyedik bekezdése akként 
n1ódosíllatilk, I1ogy fellebb,ezésscl a jelen_ ren
delet 1. §-ának (Í) bekezdése értelmében ille
tékes népbÍl ósághoz lehet élni, illetőleg a 
fellebbezést ehl1ez a népbírósághoz kell iel
te1jes.zteni 

(2) Az 1 080i1945 M. K számú rendelet 
24 §-ának l1arruadik be:kezdése azzal cgés1Jt
tetik ki, hogy az ott említettek fellebbezéssel 
élhet.I1ek az igazolóhi'!oltsás határozatil. ellen 
azonkí' ül, hogy: 

a) az igazolóbiiottság nen1 v<;>lt szahály~z~
rüen megalakítva, -vagy hogy az igazoloh1 ·· 
zolt::.,íl..g olsan határozatot 11ozott, an1cl~rct 1z 
1.080/1945 1-f E szán"lÚ re11delet vagy az E:Zt 

kiegészítő jogsznbály iien1 isn1e1, ·-·- ahhól az 
okból is, hogy 
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b) az i1gazolóhizottsághan olyan tag szer e
pPlt, aki az 1 080/1945. l\1. E szá111ú Icndelet 
6 §-a sze1 int ne111 lehet az igalol6Lizotlsúg 
tagja, vagy akit az en11itett rendelet 8. §-a az 
jgazolóeljárásból kizár; 

e) a nyil\·ánosságot kizá1ták, 
d) az igazolás alá ';ont szen1élyt elfogad

ható ok nélkül e]zárták az elől, ho:gy a tár
gyaláson a ta11uhoz kérdést intézzen vagy a 
tanu vallo111ásá1a észrevételeit n1egtegye és 
ez a szahá1ysét lés a b_atározatra hcfo]yással 
'olt, 

e) az igazolóbizottság olyan személy ügyé
ben hozott határozatot, akÍ\'el sze111ben nincs 
helye igazoló cljá1ásnak, 

f) az igazolóbizottság ~ az 1 080/1915 M 
E szán1tl rendelet 2;'j §-a 111ásodiik bekczdé-· 
sének es;etét kivéve - olyan szen1ély ügyé
ben 11ozott halározatot, akivel sze1nben 
ugyanazon n1inőségéb·en 111ár jog-e1 ős határo
znto.1 hozlak, ·- végül 

[JJ az igazolási ügyben ol:yan igazolóbizott
ság 11ozutt határozatot, an1elyik nen1 \>Olt 
illetékes 

(3) A 12) bekezdés a)-g) pontjainak ese
teiben a fellebbezést a határozat kihirdetésé
től, illetőleg ha olyan igazolás alá vont él 
feilehbezéssel, aki a ha!ú1 ozat kihir dclése'kor 

(}.í 

nem volt jelen, az indokolt határozat kézbe
sítésétől számított háiom nap alatt írásban 
kell bejelenteni Az l.080;1945. M. E számú 
iendelet 24. § ánalk első és második bekezdé
sében. megjelölt okból használható fellebbe
zés bejelentése tekintetében ugyanann>rk a 
§-nak negyedik és hetedik bekezdése to
vábbra is irányadó marad, azzal a kiegészí
téssel azonban, hogy a l1atár ozat kihirdetése 
után nyomban bejelentett fellebbezést a ha
t:íroza! kihiidetésétől számított három napon 
belül írásban indokolni lehet 

22. §. 
(1) Az írásbeli fellebbezést az igazolóbi

zottságnál kell beadni Az "írásbeli fellebbe
zést ügyvéd útján, annak ellenjegyzésével is 
be lehet adni 

(2) Az igazolóbizottság a nála a'kár szóval 
előterjesztett, akár írásban beadott fellebbe
zést s1c:-1nn1ilyen címen vissza nem utasíthatja, 
hane1n azt minden esetberi az ügy irataival 
együtt az illetékes néphírósághoz köteles fel-

„ le1 jeszteni ~ 

Budapest, 1945. évi június hó 21„él1 

Mi1'1ós Béla s k 
1nüúsZ!l·e:rel:nök 
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8.480/1945„ M. E. számú rendelet 
a szabad ~ályán műkö1lő ét'telmiségi foglal· 
kozás~_ak. es a hatósági jogosítvánnyal· ren
dclk<;~ok !gazolási eljárás alá vonásá1•ól szóló 
1146; 194~. i\~. E. számú rendelet módosi-

tasa, illetőleg kiegészítése tárgyában. 

Az, ideiglenes nc111zcti korn1ány az Jdeiglc-· 
nes Nemzetgyülés által az 19H. évi decern
'.';r hó 2.2 napján tartott felha!alrnazás alap
Jan a kovetkezőlk1et rendeli: 

1 § 
(1) Az 1.146;1945 M. E számú rendelet 

(i\!agy~I ~özlöny 21 szán1a} 4 §-a akként 
n~odos1tlat1k, hogy a g:yógyszertári jo.gosít
v?i:_nya1 re~_dcl~ezo egyének az igazoló jelen~ 
t~su~<;! a tor\ enyhatóság első tisztYis·elő jénél 
nyu.1~J~k be, ":!d azokat haladéktalam;I Jo
'?bb!l J":. ~ temletileg illett'!kes j,gazolóbizott· 
sag elnokehez 

(2) Az 1 1±6/1915 M E számú iendelet 
\ 8-a alapjá1_1 a .ie}e1; rendelet hatálybalépé
se1g_ beadott igazolo Jelentéseket a népjóléti 
n~n11s.zl~1 ;- területileg illetékes igazolóbÍzott
s~1g elno.~eh,ez val~'> továbbítás vége1t az ille
tc.~e~ to1' enyhutoság első tisztviselő.iéneJk 
kuld1 n1eg 

2 § 
A jelen rendelet rendeilkczései 11cm é1intik 
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az 1 Hö/19!5 M. E számú rendelet alapján 
eddig hozott határozatokat. 

3. §. 
(l) Az jgazolóbizottságok a gyógysze1 t;iti 

jc.·gosfüánnyal rendelkező egyének igazolasa 
tá1 gyában hoz.olt határozataik egy példányát 
megküldik a népjóléti miniszternek, egy pél
dánvát pedig megküMfü a törvényhatóság 
első tisztviselőjének 

\2) Ha az igamlóbizottság a gyógyszertári 
jogosítvánnyal rendelkező egyént a jogosít
Yány gyakorlásától meghatározott időre el
tiltotta vagy a gyógyszertári jogosítványtól 
111egfosztotta, a türvényl1alóság első tisztvise
lője köteles a határozat kézhezvétele után a 
g:'J~Óg~rszertár 'czet'ésévcl haladéktalanul 11ató· 
ságj kezelőt megbízni 

(~) A népbíróságok a gyógyszc1 táü jogo
sítvá11nyal rendelkező egyéne'k igazolása tár
gyában hozott hatá1ozataik egy példányát 
me~küldik a népjóléti miniszternek. 

4. § 
A jelen rendefet kihirdetésének napján lép 

hatályba, 
Budapest, 1945. évi szepten1ber hó 20~án. 

Miklós Béla s. k 
minisz,terelnök. 
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3.610/1946, M, E„ számú rendelet 
a sz('ntéiy.§ogú gyúg~szel'tári .iogosít"án~' ha
szonélvezetére jogosult személyt:'k igazolása 

tá•·!tr ában, 

A minisztélium az 1946 : VI. tc. 1 §-ában 
foglalt felhatalmazás alapján a következőket 
1endeli: 

1. §. 
Azokat a személyeket, akik az 1876 : XlV 

le 132. §-a alapján szcmélyjogú gyógysze1-
tári jogosítvány has.zonél\iezetér e jogosultak 
vagy a 10.480/19!5. M E. sz 1endeletnek 
(Magym Közlöny 168 szám) a 2.370/1946 
~1. E. szá1nú rendelettel (Magyar Közlöny 
64 szám) módosított i. §-a alapján gyógy· 
szertári jogosít\ ány haszonélvezetének .enge-· 
dllyezését kérik, an1ennyiben a tizennyolca
dik életévüket betöltötték, igazolási eljárás 
alá kell vonni 

2 § 
Az igazolási eljá1ás1a nézve az 1 080/1945. 

M J:: szánui rendeletnek (Magyar Közlöny 
20. száni) és az ezt 1nódosító jogszabálvok
nak a rendelkezéseit kell az alábbi §-okban 
foglalt -eltérésekkel megfelelően alkalmazni 

3 § 
(1) Az igazoló nyilatkozatot a tönényha-

1óság első tisztviselőjénél keill benyujtani, aki 
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azt haladéktalanul továbbítja a területileg 
illetékes igazoló bizottság elnökéhez 

(2) Az 1876 : XIV. tc. 132 §-a alapján szc
n1élyjogti gyógyszertári jogosítvány haszon
élvezetére jogosultak az igazoló nyilatkoza
tot a jelen rendelet hatálybalépése napjától 
számított tizenöt nap alatt 'kötelesek benyuJ-
tani 

4 .. §. ' 
(1) Az igazoló bizottság az igazolási eljá· 

rás alá vont haszonélvezetre jogosulttal szem
ben a következő határozatokat hathatja: 

1 igazoltnak jelenti ki, 
2 megfeddi, 
3. a jogosítvány haszonélvezetétől meghatá

rozott, de legfeljehb öt évi időtartamra el
tiltja, 

4. a jogosítvány haszonélvezetétől végleg 
megfosztja. 

(2) Az igazolás - alá vont személy feddés 
esetében fellebbezéssel nem élhet 

(3) Abból az okból, hogy a haszonélvezetre 
jogosulttal szemben az igazoló bizottság a 
jelen rendelet hatálybalépése előtt az 1.146/ 
1945'. M E. száinú rendelet (Magyar Köz
löny 21 szám) alapján járt el, felleb~ezésnek 
nincs helye. 1 

5 §. ·1 ' . 
(1) Az igaz?ló bizottságok a. szeme,Y.Jogu 

g) ógyszer tári Jogosítvány haszonelvezetere J0-
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gornlt személyek igazolása tárgyában hozott 
joge1ős határozataikat a jogerőre emelkedés
től számított nyolc nap alatt egy-egy pél
dányban megküldik a népjóléti miniszternek 
és a törvényhatóság első tisztviselőjénelk„ A 
népbíróságok az előbb említett személyek 
igazolása tárgyában hozott határozataikat a 
népjóléti 1ninisztcrnek és a törvényhatóság 
első tisztvis•elöjének egy-egy példányban 
ug}ancsak megküldik 

(2) Ha az igazoló bizottság, illetőleg a1 fel
lebbezés esetében az illetékes népbír ósá;g az 
igazolás alá vont haszonélvezeti e jogosulttal 
szemben a 4 § ( J) bekezdésének 4 pontjá
ban ernlített határozatot hozta és. n1ás ha·· 
szonélvez1etre jogosult sze1nély nincs, á tör
Yé-nJhatóság első tisztviselője. köteles a jog
erős hatá1ozat kézhez,é.tele után a gyógy
szertár vez;etésével haladéktalanul l1atósági 
kezelőt n1cgbízni A.n1enn.yihen. az igazoló bi
zottság, illetőleg a népbíróság a 4- § ( 1) be
kezdésének 3 pontjában említett határ'ozatot 
hozott, a gyógyszertár vezetésével csak abban 
az esetben 'kell hatósági kez.:előt n1egb!ízni, ha 
az igazolás alá vont haszonélvezetre jogosult 
e:gyszersn1ind a gyógyszertár felelős vezetője 
é~ inás haszonélvezetre jogosult személy 
Illl1CS. 

6. § 
(1) Ha az igazolás alá vont haszonélvezetrie 
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llf agya1' l9azságUgyniini.sztérium 
2480/l\li'l I M X. szám 

T rí1gy: A Budapesti Gyógyszerész 
Testület beadványa igazolási ügyben 
jogi állásfoglalás iránt 

Folyó évi ja11uár 11ó 10. 11apján hozzán1 
intézett ké1e!ln1é-re értesíte111 a B'udapesti 
Gyógyszerész Testület Elnökségét, hogy azok 
az igazolás alá v·onta\k, akikkel szem·ben az 
igazolási eljárást az igazoló bizottság már 
lefolytatta és ügyükben jogerős határozatot 
hozott, újabb igazoló nyilatkozatot a vonat
kozó rendeletek értelmében beadni nem kö
telesek Az igazoló bizottság határozatának 
felülvizsgálatára, illetőleg megsen1misítésére. a 
4080/1945 M .. E.. számú 1endelet L §-a értel
mél>en csakis az illetékes népbhóság jogosult. 

Az 1080/1945 M. E .. számú rendelet 25 § 
II bekezdése. értelmében az igazoló bizottság 
az igazolás alá vonttal szen1hen csakis úira
felvételi eljá1ást rendelhet el ruz esetbe~ ha 
az igazolás alá vonttal szemben utóbl> olyan 1 

újabl> terhelő adatok me1ültek fel, amelyek 
az alapeljárás so1á11 elb-üálást 1nég ne1n ny,e1-

tek. 
Budapest, 1\l47 évi januát· hó 17 napján .. 

:\ miniszter r endieletéböl: 
d1· Ba}or s k 
miniszteri lanáCSQS 

)2 

J 

l0 .. 000/194i. Korm. számú 1·mdelet 
az igazoló eljárások tárg!ában. 

- KIVON \T 

1 §. 
(1) Az igazoló el'' • . 'b f j'· 

1 
t . Jarasok t~kmtete en a 

e
1
';1gye e et az igazságügyminiszter gyako

ro Ja„ 

se~~) A felügyeleti jogkör kiterjed különö-

aJ az igazolóbizottságok meg 1 k't' , 
megszüntetése, továbbá hatásk'· ~ka ? a~all te.s 
kess 'g· k'· ··k oru- es I e e - e, 1 ·0111. n1eghatárnz•' k' 'b főispánok utasítására asa te mtete en a 

.. b) az igazolóbizott~a· ~Ok· ,., müködésének feJ .. 
fuggesztésér e, 

e) az igazolóbizottságok , . , . 
Iatának k1'al k't'. egysege, g) a'km-a 'asa vagy "k""d' ··1 'b i1anvú el" d' ,__, . ffill o esu ( egye 

. omoz J!asa cél1'ából . !' . 
Üc:T':eik elv· 

1
· ll „ . , . . az igazo asi 

t'l.i 1 "e egu 11a11y1tására. 

2. §. 
A közalkalmazottak igazolásáról szóló 

l.?.80!1945. M.. E.. számú rendelet (Magya• 
Kozl?ny 20 .• szám) 5. §-ának harmadik be
k_ezdes.e akkent n1ód-0síttatiik, hogy az igazo1ó
h1zottságok megalakítása tekintetében a 
főispánr~ ~ízott teendők ellátása Budapesten 
az 1gazsagugyminiszter feladata, 
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3 § l 
(1) Igazoló eljárást általában c_sak ~zzal a ,lt 

személlyel szemben lehet folytatnr, akr a fel- , 
szabadulás időpontjában olyan állást (foglal· 
kozást) töl!ött be., amelynek kl\rében tanusí- 1 
tott magatartás alapján a fennálló jogszahá- · 

1

_ 
lyok szerint igazoló eljárásnak van helye. _ 

(2) Ha ,alamely személy a felszabadulást 
kö,etően vállalt olyan állást (foglalkozást), 
an1elvnek körében a fen11álló jogszabályok 
érteln1ében igazoló eljárásnak van hel)e, őt 
ennek folytán csak akkor lehet igazoló eljá„ 
r ás alá vÓnni, ha a felszabadulás időpont.iá· 
ban tizen.n,,oltadik életévét betöltölte és 118. 
vele sze111b"en igazoló eljá1ást addig se1nn1i
félc nlinősé<rben set11- folytattak le. Azonban 
ebben az es~tben is csak az igazoló eljá:rás 
alá , 0nt sze111éJynek a felszabadulás e,lőlt ta- 1 
nusított magatartásá: l;het vizsgálni 

1

,I 

( 1) .Azok n sze1nélyek, akikkel sze1nben a 
il'nnüJló jogszabályok é1 teln1ében igazoló el
járást l<ell folytatni, igazoló n,ilatkozatukat 
- a (2) bek,ezdésben foglalt ki,ételcktől el
tckint'c - le!!késöbben az 1947 é''i október 
hó 1 nap jái,geo kötelesek benynjtani 

(2) .\z (1) bekezdésben említett időpontot 1 

: ;''"''" ''~"" """' «om; "'"Y" ; "''w k j 

cs<ik akkor van helye, ha az igazoló eljárás 
n1egin{lításál olyan személy ké1i, 

a) aki Magyarország területére az (1) be
kezdésben említett időpontot követően tért 
, issza, 

b.1 akhel szemben az (1) bekezdésben em
lített határidőt követően kell betöltött állása 
(fog]alkoz.ása) folytán a 3. § értelmében iga· 
zoló eljái ást folytani 

(:l) A (2) bekezdésben felsorolt esetekben 
az iga70ló nyilatkozatot a visszatéréstől, ille
tőleg az új állás (foglalkozás) megkezdésé
nek napjától számított hatvan nap ~Jatt kell 
benynjtani 

ú .. ~. 

(1) Jogerősen befejezett igazol,ísi ügyben 
az ügy ujbóli tárgyalásának csak abban az 
esetben lehet helye, há nz igazoló eljárás 
alá vont sze1nély ellen olya:n_ új bejelentési 
(l.080/19i5 M., E. sz. r. 25. §-á;1'lk második 
bek„) tesznek, an1ely az igazoló eljárás alá 
vont szen1élynek a fels.zahadulást 111egelőzően 
tanusított n1agatartására vonatkozik. Új be
jelentés és újbóli tárgyalás alapjául csak 
olyan tény szolgálhat, amely_ a jogerőse~, b~
fdezett korábbi ügyben Jefolytatott elpnas 
során nen1 volt elbírálás tárgya 

6 8 
(1) Az 5 ~ ér telméhen tcll uj bejelentést a 
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.ielen § (2) bekezdése szerint alakított öttagú 
bizottság elnökéhez kell henyujtani. 

(2) Az új bejelentéseket előzetesen öttagú 
bizottság bírálja el. A bizottság elnökét az 
ignságügyminiszter nevezi ki, egy-egy tagját 
pedig a Független Kisgazda-, Földmunkás- és 
Polgá1i Páit, a Magyar Kon1munista Párt, a 
Ne1nzeti PaTasztpá1t és a Szociálde1nok1ata 
Párt kíildi be. Az elnökn.ek és a bizottság 
tagjainak jogi képesítéssel kell bírnioik. 

(3) A bizottság azt az uj bejelentést, amely 
az 5 §-ban foglalt rendelkezéssel ellentétben 
az igazoló eljárás alá 'ont személynek csak 
a felszabadulás után tanusított magatartására 
vagy olya11 tényre vonatkozik, an1ely inár a 
jogerősen befejezett korábbi igazolási ügyben 
elbírálás tárgya volt, továbbá, amely kellően 
rnegalapozoltnak i1en1 n1utatkozik, visszauta
sít.ja; egyébként pedig a b·ejele11tést az e~járás 
lefolytatása és érdemi elblrálás végett annak 
az igazolóbizottságnak az elnökéhez lü·váb
bítja, amely az ügyben elsőfokon eljárt, ille
tőleg amely a 10. § értelmében illetékes .. 

(4) Az új bejelentések előzetes elbírálására 
alakHott bizott;ág határozata az érdemben 
eljá1ó igazolóbizottságra itányadó s az ellen 
jcgmvoslatnak nincs helye 

; §. 

Az igazolóbizottság az új bejelentés alapján 

íli 

indított eljá1ás során csak a bejelentésben 
foglalt s az előzetes elbírálásra alakított bi
??ttság által érdemi elbírálásra utalt tényál!í
tasokkal vagy az azokkal közvetlen kapcsa„ 
latban fe.lme1ü1t egyéb körülménvekkel fog-
lalkozha\Ik „ 

10. §. 
J1), A jele;i iei:delet hatálybalépését meg

elozo~n ":lakrtot~ igazolóbizottságok tagjainak 
m~gbizata;a a Jelen rendelet hatálybalépésé· 
nek nap ]aval 1negszilnik„ 

(21. f>._z ig":zság~gyminiszter a főispánokat 
az !ga.z?lobrzoUsagok illetékességi körének 
n;~g1eloles~ mel}ett a szükséghez képest uta
srt.1a a brzotts~gok megalakítására, illetőleg 
~n~'.'pesten '.' br~?ttságokat. megalakítja, egy
ide.1uleg ye~1g k11elöli az igazolóbizottságba 
kuldott 1og1 kepesítésű tagot is. 

- 11. §. 
(:l) Az igazolóbizottságok működésével 

k~pc;s~l~t?an felmerülő dologi szükségletek 
k1elegl\esevel kapcsolatos költségek fedezé
sé1 ől az igazságügyn1iniszter gondosko.dik 

( 4) Az igazoló eljárás alá vont személyt 
a napidíjnak vagy az igazolóbizottság tagjait 
(elnökét) illető bármely más elnevezésű költ
ségr:ek előlegezésére vagy viselésére köte
lezni ne111 lehet 
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13 s 
(1) ,\ szahadpályá11 111ükö<lő értelmiségi 

foglÚJkozásúak és a 11atósági jogosítvánnyal 
rendelkezők igazoló eljárás alá vonásáról 
szóló 1.146/1945 M E. számú 1 endelet (Ma- 1 

gyai Közlöny 21. szúm) 2. §-a harmadik és 
neg~edik bekezdése helyébe a következő ren- .. II.: 

delkezések. lépnek: 
„Az igazolóLizollság az alábbi hatúrozato-

kat hozhatja: 
Az igazolU eJjúrás alJ.i 'onlat 
1 igazoltnak jelenti ki, 
2. nl.egfeddi, 

3 az orvost (álla!onost) és a mérnökőt 
mc•ghatárnzott, de legfeljebb ötévi idiítarlanua 
eltiltja attól, ho.gy képesítésének megfelelő 
állandó jellegű magánalkalmazást vagy köz
megbizatást (állást) vállaljon, illetőleg a 
gyógysze1észt meghatározott, de legfeljebb öt 
évi időla1tam1a eltiltja attól, hogy gyógy
szertári felelős vezetői állást vállal~jo11, 

4 foglalkozásának gyakorlásától általában 
vagy a határozatban megjelölt helységekben 
meghatárnzott, de legfeljebb őt évi időtar
tamra eltiltja 

A 2 és 3. pont eseteiben az igazoló eljárás 
alá vont fellebbezéssel nem élhet. Orvost, 
állatorvost, n1é1nököt, gyógysze1észt (segé
det) - - lekintrttel a megjelölt foglalkozási 
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ágakban mutatkozó hiányra - csak kivétel
képpen lehet foglalkozásának gyakorlásától 
eltiltani 

(2) Az 1146;1\H5 J\1. E számú rendelet 
2. §-a ~armadik bekezdésének 4 .. pontja alap
.lán a Jelen rendelet hatálybalépését megelő
zően hozott és a jelen renidelet hatálybalépé
séig végre nem hajtott határozat<Ykat olybá 
kell tekinteni, mintha azok az orvost (állat-
01 :,osl) és .a ~nérn~köt képesítésének megfe
lelo al!ando 1ellegu magánalkahnazás vagy 
közmegbizatás (állás) vállalásától illetőleg 
gyógy szcrészt gyógyszertári felelŐs vezetői 
állá~ ;~llalását~l „a határozat jogerőre emel
kedeselol kezdodo hatállyal a határozatbah 
meghatá10zott időtartamra eltillotta volna 

15 .. §. 
(3) A Jelen 1endelet rendelkezéseit mind 

az igazolóbizottságok, mind pedig fellebbezés 
folytán a népbíróságok előtt folyamatban 
lévő igazolási ügyekben ís alkalmazni kell 
Azokban a folyamatban lévő ügyekben azon
ban, an1elye'kben a jelen re11del.et rendelll~.e
zései szerint igazoló eljárásna'k vagy újbóli 
tárg)'alásnak helye nincs (3. §, 5. §), ~z e!
járás folytatására a 10. § értelmében 1llete
kes igazolóbizottság, illetőleg a népbíróság 
az eljá1ást indokolt határozattal megszün
tetni köteles, 



(4) A jelen rendelet vég1ehajtásáról az 
i o·azsá o·ügv1niniszter gondoskodik 
"BucÍ';,pO'st, 1917. évi augusztus hó 8-án. 

Dinnyé, Lajo, s k 
1ni1üszi!ier0lnök 

11.340/1947. Korm. számú rendelet 
a közalkalmazottak iguwlásáról sztiló 1. 080/ 
1945. M. E: számú 1•cndelet módosítása tár

gJ ában„ 

- KIVON~T -

1 8 
(1) A közalkalmazottak igazolásáról szóló 

1 080/1945 M. E számú rendelet 6.. §-ának 
1 bekezdése akként n1ódosíttatik, hogy az 
igazoló bizottságba a Független Kisgazdapá1 t, 
a 1Iaavar Ko1nn1unista Pá1 t, a Nen1z:eti Pa-" . . rasztpárt és a Szociálden1okratapárt, valamint 
az 01 szágos Szakszer ·vezeti 'fanács küld be 
egy. egy tagot 

(2) A jelen rendelet hatálybalépése eléít~ 
megalakított igazolóbizottságokban a Polgáo 
Demokiatapá1t által beküldött tag megbíza
tása a jele11 1endelet hatálybalépésével n1eg
szűnik 

2 § 
Szavazategyenlőség esetébe11 az az indít

vány válik határozattá, amely mellett a bi
zottság elnöke szavazott 

flfl 

3. 9 
A jelen icudelet kihirdetésénc:k napján ll;p 

hatály ha 
Budapest, 1"947 évi sZ<eptembe1 hó 19-én 

Dinngés Lajos „s k. 
min}siztere1nok 

9. 700/1945,. M. E, számú rendelet 
a swlgálati jogviszony egyes kérdéseinek 

szabályozása tárgyában. 

A rendelet hatálya. 

1 ii. 
( 1) A jelen rendelet hatalva. a követ'kezö 

bekezdésben felsoroltakat klvé~·e, kiterjed a 
1nag~11 jogi szerződé5i a1iapján szolgálati vi
szonvban álló n1ind'e11 n1unkavállalói"a. 

(2) Nem esnek a jelien rendelet hatálya alá: 
a) a ,tanoncok, 
b) a mezőgazdasági és erdéi rf:er1n.elési az 

állattenyésztés, a halászat, a kert- s szőlő
n1űvclés, a ~elyen1ter1ne1é·s és a inéhészet kö
tében alkalmazott munkavállalók (1898 : II., 
1899: xr.r, 1899: XLII„ 1900: XXVII, 1900: 
XVI!I, 1900: XXIX. é, 1907: XLV tc.), 

e) a közforgah11ú va.siutaknál a1ka1n1azotl 
mu;ürnvállalók (1914 : XVII. tc.\ 

d) a ten.geri hajózásban alkaln1azott n11111ka
vállalók (J934: XIX. tc.), 

e) a házfelüt;yelők é" a sq(édházfelügydlők 

6 S! 



Próbaidő. 

2 !:i 
(1) P1óbairlőt csak írásban lehelt érvénye

sen kikötni. A próbaidő leghosszabb tartama 
fontosabb lllendők ellátásával megbízott szel
lemi munkált végző munkavállaló tekintetében 
két Izónap, ep)éb szellemi n1unkát végző 
munkavállaló, valamint fontosabb teendők 
ellátásával megbízott !esti munkát 'égzö 
munkavállaló tekintetében egy hónap, egyéb 
inunkavállalóI a nézve nuolc nap 

(2) Ha a felek nem egyenlő p1 óbaidöt kö
tö'ttek ki, mindkét félre a rövidebb próbaidő 
irányadó 

(il) A próbaidő elteltével a szolgá'lati vi
szonyt inind a n1unkáltató, i11ind a 1nunka· 
vállaló indokolás nélkül megszüntetheti A 
szolgálati viszony n1egszüntet'ésé1 e irányuló 
szándékot legl;ésőbb a próbaidő elteltét meg
előzö napon kell 'közölni 

Határozott időta1ta1nra szóló 
szolgálati viszony. 

il. !:i 
(1) F~gy l1önapot ineghaladó hatá1ozott 

időta11ta1nra szóló szolgálati viszony C:jak 
í1 ásbeli n1egállapo.dással létesíthető. A n1eg·
á1Japodúsban a jogviszony időta1\amát naptát 

~2 

r szerin:! rngy más határozott módon meg keJI 
jelölni 

(~\ Az (1) bekezdésnek meg nem felelő 
1nó:don létesített szolgálati viszonyt hatá:ro
zotlan időtartamiinak kell tekinteni 

(3\ A határozottidőtartam eltelte elifü fcl
mondással (4 §\ megszüntetheitő a határozott 
időtartamra szóló szo]gáfati viszony, ba a fel
n1ondó flél sze1nélyi vagy_ vagyon'i viszonyai 
a szerződés megkötése óta eltelt idő alaU hi
tJáján kívül akként változtak meg, bogy a 
szolgálati vi-;zony folyt~tása érdekeinek- i11ás
könt el nem há1íthat6, súlyos sére11nével 
iá'1 na 

A tö1vénue.s fe1'mondási idő. 

4. !:i 
11) A törvényes felmondási idő, amennyi

ben külön jogszabály hosszabb tartamot nem 
állapít mel'(: 

a) n1iagasabb t11do1nányos képzettséget 
igénylő állást betöltő és ilyen képzelttsé1ggel 
vagy ezt pötló gyakorlati szaltism.eretelkkel 
rnndelkező munkavállaló tekintetében: hat 
hónap, -- ha azonba11 a i11unk:iltató vál1alat!a 
a nagyüze1n-ek közé tartozik és a 1nunka
vállaló az eoész vállaiJ:alra vag:v rinna'k vala-

h " ' • ' 1ÍtÓ 1yely önálló ágá1a kiteri:jedő vezeto ~s: 11an~ 
n1unkakör1el van felruházva: <'(f!f ev; az e·gy 
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~vi fe1111.ondási idő írásbeli szerződéssel hat 
hónapra Jeszállíthato; 

b) a fontosahb teendők elvégzésével i11eg-· ' 
hízott szelle1ni rnunkát vé:gzö 111u:nkavállaló 
(fazltviselő) és a fontosabb teendők elvégze
sével megbízotit ker eskedőscgéd tekintetében, 
ha szo-1gálala a 1két é\'Ct e-'l nem fii: három 
hónap,· - két évi "agv llét évet meghaladó 
szolgálati id'ő esetében: hot hónap, 

') a b) pont rendelkezése alá nem eső szcl
len1i i11unkát 'végző n1unkavállaló (tiszt\i..s1elő), 
ke1 esllcdósegéd, vala1nint a fontosabb teendők 
ellátá1sá\ al n1egbízolt testi inunkát \' é,gző 
n1unkavállalö tckinletél1en, ha szolgálata a két 
évet el nem éri: hat hét ~ ezen felül, de tíz 
évet el nei11 érő szolgálat esetébe11: három 
hónap1 tíz évi vagy tíz évet meghaladó szol
gálat után: hnt hónap; 

d) a fenii a)-c) pontok alá nen1 tartozó 
ipari n1unkás és a rendelet l1atálya alá eső 
egyéb n1unkavá1laló tekintetében, ha szolgá
lata a két é\ ct el n.e1n éri: tizenöt nap, ·~· 
ezen felül, dc tíz évet el ne1n élő szolgálat 
(··.5etében : hat hét, tíz évi vagy tíz évet n1~1g

haladó szolgálat után: ház om hónap 
(2) Az ipari (kereskedelmi) üzletben, üzem

ben vag:'i vúl1alci.tba11 alkaln1azort.t üzletvezető1 
a rendszerint :egalábh tíz ln'unkavállaló vagy 
legalább hat szakn1un1lás n1unküját irányító 
n1iÍ.\'ezető, n1alon1vezető (fő1nolná1), épÍtéSi 
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müvezetll (főpallér), a rendszerint le1galább 
öt mun,ka\1állaló munká.iát írányíltó gé;pész 
( vezetőgépész, főgépész) az ( 1) bekezdés e) 
pontjának, -- 'ha pedig a munkállató üzemé
nek nagyob·b terjedeln1é·nél vagy a n1unlta
vállaló 1nunkakör·ének jelentőségét különö:Sen 
kiemelő egyéb· körülménynél fogva az ilyen 
111unkav:illalót fon!losabb teendőkkel 1negbí
zoltnak kell tekinteni, az ( 1) bekezdés b) 
pontjának rendelkezése alá esik 

(3) Az (1) bekezdés b)-d) pontjában em
lített: szolgála1li idő teki11tetében. szán1ításba 
kell ven11i azt a teljes időt, a111i:t a n1un·kavál
Jaló a fe~n1ondás közléséig megszakítás 11é1-
kül a munkáltató szolgálatában \töltőt~ A 
.~zolgálati idöhöz hozzá keJl szán1itani az 
ugyanannál a n1unkáltatóná1! eltőltöl!t tanidlít, 
gyako1noki és pI6haidőt is. - A szolgálat egs 
é\nél rövidebb ideig ta1tó n1egszakítás ese'té
hen a n1egszakítás előtt -és után -cltöltöUt szo~
_gúlati időt egybe kell szá1nítani. lJzleltutód1ás 
esetében n1ind az üzlete:lőd, ini11d pedig az 
íizlel!utód szolgála.tában eíltöllölt.t időt együt
tesen kell számítani. 

(!) Az (1) bekezdésben meghatározott tör
'"t'>nves feb11011dási idő szen1pontjáhól az a 
inu~kakör i1 ány.a.dó an1elyet a n1'unltavállaló 
a fo1mondási időp~ntjában ellátni köteJes. 
J. testi munkát vé•gző munkavállaló~ kozul 
fontosabb teendők ellátásával megbrzotfoak 
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1első bekezdés e) pontja) azt kdl tekinteni, 
ki 1endszerint legalább hat szakmun'kásból 
álló csopOit munkájáért felelős Kollektív 
szerződés a legfontosabb teendők eU{ttásávaI 
megbízott munkavállalók körét ettől eltérően 
is n1eghatarozhatía 

(á} A szolgá'lati viszony feln1ondása csak 
az illetménv.. (bér-) fizetési időszak utolsó 
napjára, hat heti va~y hat hetet meghaladó 
felmondási idő eset~ben pedi!( csak a hónap 
utolsó napjáta szólhat Ha az illetmény- (bér-) 
fizetési időszak utolsó napja nen1 e.sik egybe 
a hónap nto]só napjával, a fel111ondás a hó
nap utolsó napját követő illetmény- (bér-) 
fizetési napi a is szólhat A szellemi 1nunkát 
\égző munka,állaló és a kereskedősegéd 
szolgiilati \iszonyát csak előzetes írásbeli fel
m0;11dás~al lehet IT1~·szünteh1i 

Felmondási iáwndóság 

5 § 
( 1) A felmondási já1 andóság kisziimításá·· 

nál a felmondási idő alatt járó illetmény 
(bér) összegén íeliil számításba kell venni a 
n1unkáltatótól a szolgálati ''iszony okából 
hárn1ilyen cüncn járó re-ndszeres egyéb jut~ 
tatások aranyos részét is. 

(2) Ha a munkavállaló a felmondási idő 
alatt neki fel nem rnlrnló okböl szolgálatot 

BG 

nen1 teljesít, a fchnondási jára11dóság kiszá
nútásánál a havifizetésű 1~unkavá!lalónál a 
fel~1011dás közlését megelőző egy év alatt, a 
heti vagy na p1 fizetésű· munkavállalónál a 
felmondás közlését megelőző négy hét alatt 
já16 illetmény átlagát kell alapul venni Ha 
a számításba vett időszak alatt a munkavál· 
!aló illetményének (bérének) mértékét jog· 
szabály. kollektív vagy egyéb_ szerződés n1eg
v~ltoz~atta_, az át~agot úgy kell kiszá· 
n11tan1, n11ntha a valtozás a szán1itásha vett 
időszok egész taitama alatt hatályos lett 
volna Az illetménynek (bérnek) a felmon·· 
dási idő alatt bekövetkezett megváltozását 
csak a később esedé!kess-é váló, méct ki ·11eilL 

fizetett iáiandóságok tekintetében ~ Q<ell szá-
1nításba 'enni. 

. l felmondás korlátozása. 
6 .. §. 

(1) A munkáltató a munkavállaló nő bá· 
znsságkötésétől számított hat hónap alatt, 
továbbá \er hessége alatt n hatodik hónaptól 
kezdve, végül a szülést követő bat hónap 
alatt a szolgálati viszonyt a törvényes fel· 
1nondási idő n1egtartásával is c.sa1{ indokol
tan mondhatja fel Indokolt felmondásnak is 
csak ·abban az esetbc11 van l1elye, ha a szol
gálati vi~zony fenntartása a 1nunkáltat61a 
~1ézve méltánytalan, így különösen 
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1 
a 1nunkaYállalót a c::saláldi állapota

b a) b~~övetkezclt változás, illetől~g a t~rhe~·· 
;:; szolgálata,. teljesítésében tartosan es le-
nvegesen korlatozza; r , 

~ b) 11a a házasságra lépett ni_unlkavallalo a 

111uÍ1kúltatö háztattásálJan lakik; . 
e) ha a munkavállaló _újszülött gyerm;ke~ · 

sznJaálati laká~ában tar t1a s ez a szolgalati 
lak~~ te1jedel1i_1énél, elhely.ezés..én~l ;ragy 
cg·yéb köriil11i_énynél fogva a .~1un:kal~aton~k 
, agj' a i1i_unka·vállalóval cgyult l~ko ~n~s
n1unkavállalónak ansagi vagy egyeb I11elta
nvos érdekét szán1bavehető n1ódon hátrá.
n)rosan é1 inti; 

d) 11a a inunik{tltaló lélszán1csö:kkeri~~ssel 
vag:v üze1nének., vállalatának sth n1egszunt~
tésével kapcsolatban 1nond fel, vagy pedig 
egyetlen munkavállalóját bocsátja el pótlás' 
szándéka nélkül 

(2) Az előző bekezdéshe~1 f?glaH 1endell~e
zése:k ne111 érintik a szolgalati viszony rog~ -
töni hatályú felhontásá1a vonatkozó, vala':'". 
mint az l 928 : V te 8 §-ában foglalt rendel·" 
kczések l1atályát 

Végkielégités 

7 § j 
(1) A 4. § (11 bekezdés: cl) pontjának ren,~ 

delkezése alá eső azt a munkavállalót, aki!· 
ugyanazon inun1káltató szolgálatában meg~~& 

-?i 
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sz,alkítás nélkűl (4, § (3) b~k) legalább tíz 
esz~endő~, valamint 'azt az. egyéb r11un~avá!· 
lalot, aki ugyanazon munkáltató szolgalata· 
ban megszakítás nélkül legalább öt esztendőt 
töltött e[, a szolgálati viszony i11egszűnése 
esetében végkielégítés. illeti meg.. Nem illeti 
meg a végkielégítés azt a munkavállalót, aki 
a szdgálati szerződést a nrnnkáltatóna[c fel 
nem róhatö okból maga szünteti meg, vagy 
akit a munkáltató olyan ok miatt bocsát el 
szolgálatából, amelyért a munkavállaló f,ele
lős, és amely miatt az érvényben lévő jog· 
szabályok értelmében a munkáltató a szolgá
lati viszonyt felmondás né1kül rögtöni ha· 
tállyai felJJOnlhatja. 

(2) A végkielégítés összege miD.den betöl· 
tölt három évi szolgálat után a munkaválla
lót a szolgálati viszony n1egszűnéselkor n1eg
illető illetménynek (bérnek) egy hónapra esű 
része, tizenöt évet 1negllaladÓ ·szolgGlat ese· 
lében pedig a teljes szolgálati időnék minden 
betöltött három éve lltán az illetménynek 
(bémek) két hónapra eső része. A végkielé· 
gítés összegének megállapításánál minden 
megkezdett három évi időszaknak szolgálatá· 
ban eltöltött töredékét is· aTá11yosan szá111Í-· 
tásha kell venni A szolgálati időt a 4. § (3.1 
bekeidése é1telmében kell számítani és ahhoz 
az esetleges felmondási időt is hozzá kell 
dd ni. 
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(3) Ha a munkáltató vagy az általa fenn
tartott nyugdíjpénztár vagy nyugdíjalap a 
mun:kavállaló, illetőleg özvegye számára a 
szolgálati viszony inegszünésének esetére 
nyugdíjat \agy egyéb re11dszer'cs járandósá
got biztosít, a végkielégítést csak a jogosult
nak legkésőbben a nyugdíj folyósításáig elő
terjesztett kívánságára kell kifizetni, Ebben 
az esetben a munkáltatónak joga van a ki
fizetett 'égkielégítést a nyugdíjba (egyéb já
rnndóságba \ beszámitani, Ha azpnban -a 
n1unkavállaló a n):ugdíj fizetéséhez a inaga 
részéről korábban nyuJtott szolgáltatással 
hozzájárult1 a inunkáltató a vég·kielégítést 
e sak fele összegében számíthatja be a nyug
díjba (egyéb járandóságba), a végkielégítés 
összegének másik felét pedig köteles a jogo
sultnak 'kifizetni 

.•\ nwnlwvállaló lwlól; 

8. § 
(1) ,\ 1nnnka\állaló halála esetében a n1un

káltató a munkavállaló végkielégítését (7 §) 
köteles a .iogszabály alapján tartásra jogosult 
hozzátarto.zóknak kiszolgáltatni .-\ végkielé
gítés elsősorban a 111eghalt n1un1kavállaló IJ.1á
zastá1 sát, ennek hiá,nyában gyermekeit illeti 
1-{a házastárs és .gyer1nekek is n1aradtak, az· 
össz,eg felét a házastárs, felét a gyermelkek 

no 

kapjruk Házastárs és gvermek hiányában a 
vég kielégitésr e a munká'.vállaló tartásra jogo, 
sult többi leszármazói és tartásrn jogosult 
fel~nenöi egymásközt fejenként egyenlő 
aranyban tarthatuak igényt 

(2) A mnnkavállaló halála esetében annak 
megszolgált, de ki nem fizetett három hó-

'! , napna 11em. hosszabb időre járó illetményét 
(bé1ét) a munk:füató az örökösi minőség iaa
zolása nélkül h köteles kiszolgáltatni a t~r -
tásra jogosult házastársnak, ennek hiányá
ban pedig a tartásra jogosult gyermekeknek 

A munkáltató csődje 

9, § 
A. n1un!kavállalót n1egillető tö1vényes fel

ni.ondási járandóság és végkielégítés csőd 
esetében a töme<g taitozásaival (1881 : XVIl 
le, 48, §), csődönkívüli kényszeregyesség 
esetéhen pedig az 1 410/1926, M E számú 
rendele'l !Rendeletek Tára 1\l26, évf. 4, lapi 
55 §-ában megjelölt költségekkel esik egy 
tekintet alá, 

Szolgálati lakás kiürítése 

• 10., §,, 
(1) Ha a mnnkavállaló a szolgálati viszony 

1la1tama alatt szolgálati lakásban részesült a 
szolgálati viszony megszűnése esetében szá-
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iuára -·- halála esetében pedig a vele közös-; 
háztartásban élt családtagok szá111ára - a: 
szolgálati lakás :kiürítésére 111egfelelő 1néltá·· 
nyos határidőt kell engedni 

. (21 Ol}an munka\állaló tekintetében, aki 
a szolgálati lakásban nem családjával együtt 
és saját bútm zat nélkül lakik, az előbbi be·· 
kezdés alkaln1uzásl ne1n nyer 

Ellentétes megállapodások tilalma 

11. § 
A szolgálati szc1ződésneik (munkarendnek, 

megállapodásnak) a jeLen rendeletben foglalt 
szabályoktól a munka,állaló hátrányára el
térő kikötései érvénytelenek 

lfotály balépi ető I endelkezése/, 

12 § 
(1) A jelen rendelet kihirdetésének napján 

lép hatályba 
(2) A jelen rendelet hatálybalépéséve'1 
az l 910/1920. M E szán1li rendelet (Ren

deletek T áia 1920 é>l, 86. lap), 
a 3. 760/1940. M E számú rendelet (Ren-

deletek Tára 1940. évf., 961 lap), 
az 1884 : XVII. te 92. és 97. §··a, 
az 1875 : XXXVII te 57 §-a. 
az 1876 : XIII te 68 .. §-a, 

!J2 

az l\l~i .' IV;. te 10 § első bekezdésének a 
feln1ondas1 1do1e vonatkozó rendelkezése, 

a 4.600/1933. M. E. számú rendelet (Ren 
deletek _rár ': • ~ 9~3. évf , 11 74. lap) 35 §-a és 

az 18il4. e'1 altalános bánvatörvény 201 
~~a hatályát veszti " · 

(3) A s.zolgál~ti jogviszonynak a jelen ren
de!,el, hataly~alepése után bekövetkező meg
szun~s~ eseteben a_jelen rendelet 3 .. § (3) be
kezd;"eben, valannnt 4-lL §-ában foglalt 
szaba!yo~at. akkor is a1kalmazni kell, ha a 
sz?lgálah. \Iszony a rendelet hatálybalépése 
e1,őtt keletkezett,, de a fellllondás közlése, ille
toleg a munkavallaló elhalálozása a rendelet 
hatálybalépése után történt. · 

, ( 4) A jel.e'.' rendelet végrehajtásáról az 
e1dek1elt m1n1szte-rekkrl egvetértésbe11 az 
iparügyi 1niniszter gondoskodik. 

Budapest, 1945 évi október hó 15-én 

Miklós Béla s. k 
n1J,nisz,terd:n-ök). 

8.620;1946. M. E. számú i·endelel 
a kollektív szerződésekről. 

- KIVONAT. --

A kollektív szerződésekben megállapított 
munkabéreket legkisebb és legmagasabb 
munkabérnek kell tekinteni, A kollektív szer-
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ződésekben megállapított munkabérnél sem 
magasabbat, sem alacsonyabbat kikötni vagy 
megadni, sem pedig magasabbat elfogadni 
nen1 szabad 

A munkMtató a munkavállalónak a kollek
th szeiződésekben meghatározott béien felül 
egyéb, a kollekth szerződésekben meg nem 
engedett gazdasági értékű szolgáltatást nem 
nyujthat 

A kollektív szerződések hatálya alá tartozó 
111unkavállaló részére a munkáltató a 111un-· 
kavá1.laló egy heti n1unkabér-ét 1negl1aladó 
előleget, kölcsönt vagy segélyt nem folyósít
hat, kivéve~ ha a munkavállaló személyében 
vagy ér dck'körében bekövetke~elt rendkívüli 
esen1ény azt iudo\kolttá teszi 

. \ jelen rendelet az 1\l46 évi augusztus hó 
l napján lép hatályba 

Budapest, 1\l46 évi július hó 17 -én 

Nagy Ferenc s k 
iniJlisz;ter elnök 

10„180/1946„ M. E. számú rendelet 
a kollektív szerződésekről szóló 8„620 '1946. 
M„ E. számú rendelet kiegészítése tárgyában. 

A minisztérium az 1946 : X\ I le. 1. §cában 
foglalt felhatalmazás alapján a következöke.1 
rendeli: 
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1 §. f 

A kollektív szer "d, k , , l k'b !olt 8620119
46

· M zo es~ ~argya >all · 1 ocsá·· 

K
„ \" 

169 
· · K szamu rendelet \Maavar 

oz ony 'szr.:m) "-
kel egészíttetik ki az alábbi rendelkezések-

2 .. § 
Vétséget követ el . · 

fogházzal büntet• d" es két évig terjedhető 
enoaza 'k'ltt' \' kollektív szerzo"d'' b n1un; a a o, a (l a es en mea'll 't t bérnél magasabbat · „a ap1 o t munka-

yagy ad meg ú , v.ag:\'. alacsonyabbat köt ki 
aki a kollektívg) szmt~;i .az a munkavállaló, 
munkabérnél SZ<ót;odesben megállapított 
oad el magasa bat köt ki vagy fo· 
b 

3. § . 
Ahol valamely · 'b. ''d' k t' . ,1ogsza aly a kollektív szc1-

zo · es~ ar gyában kibocsátott 490/1946 .l'i E 
szamu rendelet (M „ „ · 

1
3 §-a· . h' k . agyar Kozlo. ny 14. szám\ • ia 1vat ozik ott „. , _ 

rendelet 2 § .. '\ k ll', · .a JOvőhen a Jelen 
a e erten1. 

4. §. 
A jelen rendelet kihirdetésének 

hatályba. 
napján lép 

Budapest, 1946, e'v1' augr1sztr1s 11' '>3 '1 o ;..t -a 1. 

Nagy F'e1 enc s k 
m,inisz1<erelnök 

95 



\',-\ 

Az 
"d "gJeues. nemzeti kormány 8.470/1945. 
1e1 .. dl\ l\'1. E. sza1nu ren e e e 
óg~ szerészi .ióléii intézmény létesítéséről 

a ~~óló 1935 : III. \öl'Vénycikk módosítása 
tá1•gyában. 

A.z ideigl.e11es nc1nzcii ko1111ány az Ideigle
nes Nemzetgyűlés által Deb1eccnben az 1944 
évi december hó 22 napján adott fefüatal
n1azás alapjá11 a kÖ\·etkczőket rendeli: 

l §. 
-\z 1935 : Ili te L §-a akként módosítta

tik, hogy a gyógyszerészi járulék. össztegekt a 
népjóléti 111h1iszte[ az ott i11eghata1ozo t OI
látozásrn 'aló tekintet nélkül állapíthatja 
n1eg 

2 § 
A jelen rendelet kihirdetésének napján lép 

hatályba; I endelkezéseit az 1945. évi február 
hó 1 napjától kezdődö hatállyal J.ehct alkal-
1nazni 

Budapest, 19 !5. é\'i szepten1ber hó 20-án. 

Mikló< Béla s k 
miiinisz.t·eJ.e1nökl 

l0„140/1945. M. E. számú rendelet 
a ~;vúg) s1Jerárszabás megállapítása tárgyában .• ~ 

A n1iniszté1iun1 az Ideiglenes Nen1zetgyűlés ~~ 
által az 1945. évi szeptember hó 13. napján'~ 

• 1 

adolt felhalahnazás alapján a következőket 
rendeli: 

1 § .. 
.'\z 18;6 : XIV tc. 136. §-a kieo·észíttetik 

a~z_al a rende1k.ezéssel, hocr~ a nép"J.óléti 111i-
n1szter a O' ' n., • , . „yogyszer eknek az általa megálla-
prlott kicsmybeni fogyasztás eladási árát, 
illet' e a vonatkozó árszab. t t" , 1 1• • 1 " · . · as a orveny1a o~ 
sag e so t1sztv1selői"e illetőiea k . • 
d k k ·· · 

1 
, . , · ' ~ a sza n1a;i_ e1 -

e Cp\ ise et ut1an is közhírré teheti.. 

2 §. 
A jelen 1 endelet kihirdetésének napján lép 

hatályba · 
Budapest, 1915. évi október hó 25-én. 

Miklós Béla s. k 
miniszterelnök 

1t.S50/1945. l\I. E. számú rendelet 
a„ ~n~apeste~ és környékén fogyasztásra ke
mlő ,,,yógy- es ásvány,iz, forráste1·mék szén
~a,'va~ J~lített . áS\1á11yl·íz, sZikvíz, iidítővíz, 
ugyszm~~u az Ili eladott fül'dőJegyek után 
fizetendo gyúgyhelyi és üdülőhelyi dí,iakról. 

- ](JVONAT. --
(1) Budapesten és környékén, közelebbről 

Budafok, füspest, Pestszcnterzsébet, Pest
,S.zentl(írin·C,- llákospalota és Újpest megyei 
városok, továbbá Albertfalva, Bé1kásmcgyer, 
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B d
. t 't · y Cinkota, Csepel, Mátyásföld 

n a e en , l 'd k. p t f 
Nagytétény, l:>est i1 eg uRt'. hes 5ze1~~~e, 
Pestújhely, Ráko.s,csaba,, a1kos eg.y,, a os
keresztúr, Rákoshg.et, Rak~ssze1üm1haly, S~s
halom, SmoksáI es Vee~~s k_ozségek .\al:r?· 
biakban: Budapest és kornyeke) ternlet~n 
fogyasztás cél.iából forgalombahozott be\- es 
külföldi 

a) te1n1észeles ás,vány~íz, gyógyvíz (keseJű-

' íz), 
b) forrástetmék (gyógysó, iszap, sth ), 
e) bár111ilye11 üvegbe11 vagy tartályban for

galon1ba kerülő, szénsavval telített te1·mésze
tes ásványvíz utár1 annak eladási ái:át véve 
alapul, az alább megállapított szá_zalékos 
gyógy- és üdülőhelyi díjat (a továbbiakban: 
dlj) kell a Budapesti Központi Gyógy- é~ 
C diilőhelyi Bizottság ( :rlábbiakban: kbzpont1 
bizottság) pénztátába belizetni: 

az a) és b) pontok alatt felsorolt tételek 
után fizetendő díj a számlán, illetőleg jegyzé· 
ken feltüntetett összeg másfél százaléka: 

a e) pont alatt fel;orolt tételek után a díj 
a számlán, illetőleg jegyzéken feltüntetett 
összeg három száza!eka 

(2) Minden Budapest és környéke tetüle· 
tén kiszolgáltatott be\- és külföldi gyógyvíz
ről (keseIÍlvíztölj, ásványviz1ől, fonil.stermék· 
1ől (gyógysóiól, iszapról, stb.) a fonás tulaj· 
donosa (bfa\ője), illetőleg forgalombahozója, 
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a központi bizottság által megadott minta 
szerinti havi összesítő kimutatást köteles ké· 
szíteni A kimutatást le~később a következő 
~1~nap ötö.dik 'napjáig beczá1 ó\ag cégszeIŰ alá· 
nassal ellatva a központi bizottsánboz kell 
benyujtani és ugyanakkor az abb;n kimu· 
latoU gyógy. és űdülőhel)i dijat is be 'kell 
fizetm 

Bndapest, 1945 évi december hó 6-án 

Tildy Zoltán s 'k 
miniszterelnök 

2.11011947. ~L E. számú rendelet 
'."' ~llatorvoslásban használatos oltó„ é• kór
.1elzo anyagok .termelésének és forgalmának 

szabalyozása tárgyában. 

KIVONAT 

, 1:: I'~ndel~t „~lj~ az. ,állattenyésztés n1e1111yi
seg1 es m1noseg1 sz1nv-onalának fokozatos 
emelése é1 d<!kében az állami cllenŐI zés és 
i1ányítás intézményessé tétele által aondos
kodás az állatorvoslásban használat~s olló 
és kóijelző anya,goknak megfelelő mennyi
ségben, minőségben és áron való termeMsé· 
1ö\ és szétosztásáról 

3. íj. 
Az állati oltóanyagok termelése, gyakor

lati kipróbálása és fOTgalombahozatala te!kin-

,.. 
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lete
'J_ z· állategészségügy1ől szóló 1928 évi . 1en a · ~ , l · 

XIX. törvénycikk?eil és az annak. veg~e iaJ-
t' tá1gvában kiadott 100 000/1932. F .. M. 
s~~nú 1e;,deletben (Hendeletek 1,'ár~ ~933 
évfolyam 8. oldal) foglaltak az alabb1 kiegé
szítésekkel az irányadók 

4 § 

(1) A jelen rendelet l §--ában írt célok ér
dc kéhen az állati oltóanyagolk termelésének 
iráIJyítása, a termelés általános előfeltéte
leinek megteremtését célzó intézkedések, to
' ábbá az üzemek racionalizálása céljából 
szükséges tee11dők, vala1nint az állati. Oltó
anyagok kivitelének szabályozása tekinteté-. 
ben i.rán~adó e:lvek•et a földn1üvelésügyi ini
niszter elnöklete alatt míiködő bizottság álla
pítja meg és ug1ane bizottság gondoskodik 
az e feladatok megvalósításának általános 
előfeltételeiről is 

8 §. 1 
(1) A jelen rendelet hatálybalépésétől kez, •_·.1-

dödöen állati oltóanyag te1111elésével csak az 
az Intézet foglalkozhat, amelyet erre a föld e •• 

n1ívelésügyi n1iniszte1 kijelöl :·;~ 
(2) A kijelölt intézet csak azt az állati ol-,;~ 

tóanyagot termelheti, amelynek termc!ésére;zi 
a földmívelésügyi miniszter engedélyt ad · ._:l; 

100 

11. ~ 
,,tJ,) A jelen_ rendelet l;atálvbal'épésétől kez

dodoen _az a,llati oltóanyagok elosztását és 
f.orgalm_at_ - a kereskedelem- és szövetkezet
ug.v,11 .?1111:11szte1rel egyetértésben ~ a földmí
velesugy1 miniszte1 ellenőrzi. 

Budapest, 194 7 év:i február hó 13-án 

·r.larn1 Ferenc s k. 
miniszterelnök 

A magyar köztársaság kormányának 
.3-220/1947. M. E. számú rendelete 

a gyogyszerészet, a gyógyszerkészítés és for· 
galombahozataI egyes kérdéseinek szabályo -

zása tárgyában. 

, A minisztérium az 1946 : XVI. tc. L §
aban foglalt és az 194 7 : VIII te 1 §-ával 
meghossz.~bbított felhatalma;ás 'alapjÍin a 
kovetkezoket rendeli: 

L §, 
A közforgahmi (személyjogú, reáljogú, 

, fi~k-) gyógyszertár engedélyese, iJietőleg tu
la.1donosa. (felelős vezetője) köteles a belföldi 
forgalomra engedélyezett olyan gyógyszert, 
amelynek készletbentartására őt jogszabály 
)letn_ kötelezi, az orvos rendelvényére, ha 
. p~di_g cnélkiil is. kiszolgállatha!ó, a fél kíuán
sagara beszeJ'Zeni és_ kiszo/90.ltatni Ilyen 
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e
. tb a fél a gyógyszer árán felül köteles 
se en · 1 f l ··1" · d k lt · 

k
„

1
.. besze1zes.se e meru o zn o ·o e.s 

a u on . . 
1 

. . 1 . A • 
· azolt ]lé.szk:.iadaso i.Gt zs vi.se ni. gyogysze"' 
1.~sz a készkiadások elörelátható összegé11ek 
re . . '" . 1 . efőlegezéset Ui t>.ivan 1ot1a 

1 

1 

(1) A közforgalmú gyógyszertár engedé- li 
!yese, illetőleg tulajdonosa (felelős vezetője) ! 
az orvos vagy az állator,:os által rendelt 
gyógyszert mind inennyiség, 1nind n1inőség 
tekintetében pontosan az orvosi (állatorvosi) 
rendel\'ény szeri11t köteles elkészíte11i. Az or-
' os (idla\orvos) által a vényen előírt gyógy' 
szer alkatrészek közül bármelyike\ kihagyni 
';Dgy n1ással 11elsettesíteni, avagy. azok n~eny
nyiségét csö'kkenteni vagy emelni, úgysz1nt~ 
a 1endelt gyógyszer helyett annak megfelelő 
1n.ás gyógyszerkészítn1ényt kiszolgáltatni -.: 
amcnnviben ezekre az alábbi (2\ bekezdés·. 
ben foglalt rngy más törvén~es rendelkezés. 
lehetőséget nem ad - nem szabad. A jl!/Ógy·";j 
sz.eré<i a~ orvos, (állatorvos) ált~l ···kiállított! 
venyen valtoztata.sokat 11cm eszknzolhet. - -

(2) Eletveszély vagy más sürgős esetbe.\i" 
„citoH, ,~stati1n" vagy „pe1iculuni in mor(l~'.S: 
ielzéssel rendelt gyógyszer hel11ett, ha az ~'; 
gyógyszertár készletében nincs meg a rendeli,! 
gyógyszernek megfelelő más gyógyszer készít~ 
mén!/ is kiszolgáltatható Ilyen esetben azol\i~ 

-11 

2 § 

ban a kiizfor gulm" , illetőleg tulajdo u gyogyszertár engedélyese, 
erről a kőiiiimJ'08~. [felelős vezetője) köteles 

' . nyrol az t , , sze1 nlSZolgáltatása „ omos meg a 9!f'Ol/Y· 
erre nincs lehet" . e/ott ,szobelileg, ha pedig 
együtt átadott l~::i~ a ~elnek a gyógyszeuel 
tat ott gyógyszer me en e:t;sfteni, a kiszolgál
áltol kinllított v" 91e~oleset pedig az orvos 
szeI árát valain~l~;rebirave:e,_tn~. Ha a g)Tóg)--
megtéríteni a t, 

1
Zfosito mtézet köteles 

, ' eny e'<'.:l'"es 'k' " gyogyszer kiadását _ :" en 1szolgaltatott 
tosító intézeti 01 ~a venyen aZ1-illetékes biz
kell Ennek elmula~~~sal ut~lag igazoltatni 
intézet a g~vógysze .~z, a~a es_eteben a biztosító 
ríleni ' , · 1 arat llf'In köteles megté-

3. § .. 
. (1,) Az 1927 : XXI. te , . , 1lletol~g az 1928 : XL · 92. • es 93. §-aban, 
roll biztosító intézet k tc. lOl. §-ában felso
állított vényekre ~ll~é . ,az o~vos~ik által ki
gM!atott gyógvszerek :z~~tt, .11Letoleg kiszol
tik; a igyógys~er kis:o armik?r ellenőrizhe
dása esetébe 

1 
. lgál!atá .. sanak rnegtaga-

11 a nztosító · t, sé.re a ti'szt'f" Ill. ez. ·et 1ne01keresé-1 oorvos ·n ,t "! . b • 
gyógyszertá , á . , ' 1 

. e, O eg -a tisztiorvos a 
ni.egbizottjá~ i:'~'..eszletet a biztosító intézet 

' a ozbenjöttével ellenőrzi 
(2) Az (1) b~kezd • 1 " J" · sító inte'z t" · .· · es a apJan e .1a1 o bizto-

e I t1sztv1sel" b" t'" · , , 
szempont1'ából h, tó , ~ „unte o1og1 \edelem 

· a sag,J kozeg .. 
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4 § 
· ~;1yiben a cselekmény súlyosabb 

(1) Ame,~ · 'k k'l • • t .. ., - . ndelkezés ala ne1n es1 , ''Z laga.s 
~~nteto1 '·e~s J·ét hónapig terjedhető elzárással 
,;ouet e - „ ~ 

biintetendo: • • · k · 1 'b 
1 

.., a gyogyszeresz, aki a ,·e~z.ete en 
·le'~Ő gnógl].szert 01vo.si (állator\·Osi) ren-

meg ·" · · • · J · (' 60 '10/1934 delvényie nem szolgaltat1a . " 2. ? ... 
B M„ sz„ rendelet 1. §-a L ugy.szznten) aki a 
jeÚn iendelet 1. §-ában foglalt iendelkezh
nek nem tesz eleget; 

2. az a gyógyszerész, aki az orvos, illető-
Ieo· az állato1vo.s óltal 1endelt Qiyógu.szert -
h;~sak arra jogszabály kifejezetten fel #nen1 
jog-osítja -·--· a rendclé.stől eltétően szolyál-

tatja ki (2 § J; 
a. az a gyógusze1é.sz, al.i az ó1 vo.s (állat-

orvos) által iendelt gyógyszer he/1Jetl - ha·· 
csa'lt arra jogszabály kife.jez1ettc11 fel ne1n 
jogosítja -- más gyúggszel'készitményt szol

gáltat ki (2 §); 
4·„ az a gyógysze1ész, aki biztÓsitó intézeti 

orvos által kiállítolt vényelue elkészített 
gyóg•11sze1'eknek az illetékes bizto•ító intézet 
resiéről való 1neguizsgálá.sát szánd~kosa11 
mega1wdáluozza (3. § ); 

5. az, aki a 200/193:). B .. M. számú körren
deíethez mellékelt szabályrendelet (Rendeletek 
Tára 1.208. oldal), valamint a 230. 513/1935. 
B. M. számú rendelet (Rendelet.ok Tárn 83. 

oldal) és a 245 300fl93S. B. M számú r ende
le~ (.R'.;'IHleJ;tek Tára 1. llO oldal) hatálya 
al~ eso gyog~rszert,. illetőleg gyógyszerkészít
mcnyt, valammt a 49 .. 000/l939 F. M számú 
rendeletben (Rendelete·k ·r·. · 1 4A3 oldal) h t ,. . a1 a ~" . ~ 
n1eg a ar ozott, az állatorvoslásban hasz11ála-
t.os. gyógys~er különlegességet táp port és 
fJu1dun1ot 1parsze1űien készíi vagJ forga
lo._mbahoz an.nalk ellenére, ho v . az törzs
k onyvezve n1nos vagy annak g~forgalomba
hozatalá! az .illetékes hatóság vagy s~erv nem 
\ette tudo1~1a:5ul, illetőleg nem 'engedélyezte; 

6 az, aki 1pa1sze1űen készít vai:f'l- forga
lombaboz az előbbi 5 pontban említett ren
~:Irerte~. ha~á~:ya ralá eső olyan gyógyszert 
{ h) O_t·f) szer kesz1t1nenyt), amelynek. vegyi ös.z
s7etete~e ne~n felel meg a forgalombahozatal 
tu??n1asulvctele alkalm:á'val adott niíis.zaki 
le1rasnak; 

7 .~'· aki az 5. pontban említett re1ideletek 
a~a}:Ja? ~ , f_o;ga:on1?ól . kivont gyógyszeit 
( h:J og~ sze1 kes,zitn1enyt J 1pa1 szerűen készít 
rngy ellenszolgálla!ás fejében másnak átad 
(elad); 

8„ az, aki az 5 pontban c1nlítelt Iendele
tekben foglalt rendelkezések ellenére a 
~yó~?'sz.ei (gyógyszerkészítmény) tartályán, 
illetole:~ a~nak burkolatán (dobozán, stb.) a 
to1zskonyv1 szá1not1 valan1int az 5„ pontban 
r.mlített 1 endeletekben n1eghatározott eg„yéb 
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adatokat nen1 tünteti fel, avagy· a gyógysze'I 
(gv6gysze1 készítmény) ellenőrzésére vonat
k~,z6 iende!kezések énényesülését egyéb mó-

don meghiusítja; 
9, az, aki a 230,513/1935 B M számú ren-

delet hatálya alá taitozó gyógysze!'készít-
ményt az említett Iendelet 5--8_ §-aiban , 
n•eghatározott ellenőrzési jegy nélkül ,agy i 
nem a hivatkozott rendeletben megállapított 1 
rendelkezések szerint alkalmazott ellenŐI zésiÍll,i I, 
jegg:, el hoz lm galomba 

(2) Ha az előbbi bekezdésben említett ki-
hágást a gyógysze1 tá1 alkalmazottja, illetőleg 
a 1níiszald oezető követte el és az engedélyest 
(tulajdonost) felügyeleti uamJ ellenő1zési kö
telezettségének teljesítésében szandékos vagy 
gondatlan mulasztás te1 heti, kihágás miatt az 
en91edélyest (tulajdonost) is büntetni kell 

(3) '\z (1) bekezdés 5-9 pontjaiban 
említett kihágás esetében a far galombahozott 
vagy íorgalombahozás céljából a rakt~ron-•_,-,_,,,,, 
tartott gyógyszer (gyógyszerkészítmény) el
kobzását is el kell rendelni 

( ! ) A pénzbüntetés tekíntetéhen az Hl28 : -
X tör vcnycikk és a 8 \l60t1946 M fü számú 
rendelet rendelkezései\ kell alk~lmami 

( 5) A kihágás miatt az eljáoc ás a közigaz- ,~ 
gatási hatóságnak, mi11t 1er1dő1i büntetőbíró_~::;)~ 
ságnak hatáskör éhe tartozik Az 1929 : XXX.,'Í 
te 59 §-a (1) bekezdése 3 pontjának S1lkal::i 1i 

!OB 

n1azása 
népjóléti 

szempont1' 'h "! . . . . . a o szak1n1n1szter nek 
mmisztcrt kell tekinteni 

5 ~ 

a 

(
1) v" , ' )i, etseget követ l " 1 , , hető foaházzal büntet de" es 'et evig teried-

1 1
. en o-

. a ~l az orvos v . r r 

rendelt gyógyszert agy az allatonos, altal 
foglalt ;~nd~lkezése't: Jelen r,e:ndelet 2 §-áhan 
elléröen _ · 

0 
t ellener e a rendeléstől 

célJ'áhól u)gg alanl vagyoni haszon elérése 
, - - 1J S'O gált t' · 11alamely gyógl]h',,t6_ , a w_ k~, , hog11 a,bból 

vagy olyan me;mgis/q~enalkotoreszt egeszen 
által a gyógyszer hat', v.on el, hogy ez-

. · · asa csokken · 
2, aki a 200/1933 B l\ , ', .. 

lethez mellékelt , ', 1 t szamu korrende-
230,513/1935. és ;:~~alyrendelet vagy, ~ 
rendeletek hatálya ~1?0/1938. !3- M-, szamu 
(gyógyszerkészítmén t) a tarto~o gyogyszer! 
1939 F M , , Y ' valamrnt a 49.000/ 
zo\t , az áll' ,, tszamn, rendeletben meghatáro-

' · a orvoslasbai h , 1 szer különleg , rr • , i aszna atos gyógy 
esse~et, tappmt , fl 'd ipaiszerűen k, . , . :------- es u1 un1ot eszit vag" ,10rrtal , h 

szon elérése cél"áb, ·' . n _ an vagyo111 a~ 
ellenére ho J ~l forgalomhahoz annak 

a k f
' gy az, torzskönyvezve nincs vag\ 

nna orgalo111bal t 1 - -
1 

, , • · 1oza a át az arra illei.ékes 

1
iatosag (szerv) nem vette tudomásul illető
e~ nem i;ngcdélyezte és a gyógysz~rkészít
n~eny a rajta inegjelölt gyóo);ászati cél elé1é-
serc alkalmatlan· , ~ 

' 
107 



\.-\.\ 

3. aki az előbbi 2. pontban említett iende
letek alapján fOI galombahozatalra engedé
lvezett gyógyszert (g)'ógyszerkészítményt) a 
iű1 galo1nbal1ozatal t11do111ásulvétele alk.al-
1ná,„al adott 111űszaki leírástól eltéiő vegyi 
ö~szetételben kész.íti ipa1szerűen vagy hozza 
jcgta1an vag·yoni haszon elé1ése céljából fo1-
galomba és a gyógyszer. (g~yóg)·szc1'készít
mény) hatása a megállapított vegyi összetétel 
n1eg\ áltoztatása következtében csökken; 

t aki i omlott oagy a gyóguászati cél eléré-·· 
sé1e al1'.almatlan, szennyezett ggógysze1t 
(gyógyszerkészítményt) ipai sze1iíen készít 
vogu jogtalan vagyoni haszon elérése céljából 

forgalombalwz; 
5 aki n1egfelelő jogosítvány nélkül olyan 

anyagot vagy készítn1é.nyt 1 am.elYI a 111egielölt 
gsógyás:zati cél eléiésére alkaln1atlan, jogta-
1u11 vag): oni haszo11 elé1 ése céljából gyógy
s>erként ellenszolgáltatásél t íorgalornbahoz 

(2) Az (1) bekezdés 1 pontja esetében az 
tlítéltet a gyó91ysze1észi foglalkozás gyako1-
lásntól határozott idő1e vagy végleg el lehet 
tiltani Az 1\l08 : XXVI te 36. §!-ának r4'n
delkezés.e er1c az cset1e is n1cgfelelően iiány-

adú 
6 § 

.A.ni.ennyiben a csclekn1ény súlyosabb bün
tető r e11delkezés alá nen1 esi1k, vétséget kö,vct 
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el és eqy ' · tendő: · · evig terjedhető fogházzal bünte·· 

1 az a gyógusz • 99 • 93 § • • , eresz, aki az 1927 : XXI te 
~ es . ··aban ill t "/ . 101 §-ában f z ' e 0 eg az 1928 .: XL te 

betegsegélyezé:s'?'r°lt bizto~ító. intézet vagy 
, intézmény terh"; oglalk~zo mas intézet vagy 

l'endelué~uein 1~~~del~z lf!lézet (intézmérry) 
lyett kiszolgáltath t.. avoguszer vam1 ahe-

• • a o mas gnóg . h l tt 
mas arnt szolgáltat ki· . " yszer ege 

9 1 . '· --· az a J1ztosító intézet" ~íló ;intézet terhér 1
_ orvos, aki a bizto-

1né.ly részér e ay ,e arra 11em jogosult sze-
.. • " ogyszert ko""t·· „ t 

gyogyaszati célokra · „' ozoszer vagy 
rendel; szant más eszközöket 

3 az a hiztosító int, .„ . 
tosító intézet teih, . e~eti orvos, aki a biz-
gosulatlanul a saJ;~ re~?~It gyógyszert jo·· 
vagy ilyen vényt · ~l ce .iau;a használja fel 
gyógyszerész részér: ~~í~o~{1~llatás ellenében 

7. §. 

Az 5 § (1) bekezd' • Jített vét~égnek · 
11 

:. esenek 3; pontjában .em-

(
l) bekezd. • e wvetése, úgyszintén a 4. § 

· esenek 6 é 9 . · 'b • kiháaá n k- · _s • pontJal an cn1htett 

( !~ ,6~ g,, a. ,-----: u~yanazzal a gyógyszer1el 
· ,,) gyszerkeszit.mennyel) kapcsolatba11 
IS!Uét ]\ 11 .. · • -·-. , e e \.ovetes.e esetében a nép jóléti nii-
n1szte11 a ffv' , no ugyszernek ( gyogyszerké.szít-
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ménynek) f01gaJombahozatalát határozott 
időre ,.agy végleg megtilthatja 

8. § 
(1) A jelen rendelet Jcihirdetésén;ek n\lpján 

lép hatályba . 
(2) A jelen rendelet kihirdetésével a 200/ 

1933. B M. számú könendelethez mellékelt 
szabályrendeletnek, valamint a 230 513/1935 
és 245.300/1938. B M számú rendéet;eknek, 
úgyszintén a 49.000/1939. F. M számú 1en
deletnek a jelen rendelettel ellentétes rendel
kezései hatályukat \esztik 

Budapest, 1947. évi inárciu.s. lió 5-én 
l\'agu Fel'enc s. k. 

miniszterelnök 

5.410/1945. M. E. számú rendelet 
az iparügyi miniszternek üzemi felszerelési 
tárgyak és anyagkészletek igénybevételére 

szóló felhatalmazása tárgyában. 

- KIVON~T --

Az országnak a fegyve1szüneti egyezmény
\,ől folyó jóvátételi köte1ezettségei teljesítése 
és általában az ipari te1melés tervszerűségé-
11ck, gazdaságosságának és fokozásának hiz
tosftása érdekében az iparügyi miniszter el~ 
r

1

endelheti bár1nely tern1észetes) vagy jogi 
személy tulajdonában lévő és az ipari terme~··:': 
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!és céljára haszn'\h . „ • 
tárgynak (gépnek a ato. uze

1
nn bf)elszerelési 

nyersanyag- .. , szersza. mna \ sl ' továbbá 

k 
' uze1nanvag . . f ·1 . t • észlelnek . - es e gyai many· 

kincstár vagvyag~ 
1 

meghatározott részének u 
' rnamelv' . 'lll . való igénybevételét - 1par1 va a at 1eszére 

„ 1\.n1ennyiben az e . 
lat (üzem, üzlet stbm) htett. dol~g olyan válla· 
toká'ban van am 

1 
tu_laJdonaban vagy JJi1. 

lete alá tarto~ik te Y_bmas m. iniszte1 felügye-

d 
, ova bá am 'b . 

ollos a dolgot más · . · . ennyi en a tulaj' 
anyagi támogatásból m( '.?-'sz.ter állal nyujtott 
lásból stb ) szeie~t kolcsón.ből, . hozzájárn
miniszter boesátot:' vagy pedig a dolgot más 
séie, az iparügyi m :' . a birtokos rendelkezé
terrel (miniszter ~;:~zter az érdekelt minisz
Gyógyszergyárlásse 1 r° l egy~tértve jár cl 
stb) tekintetébe a og!alkozo vállalat (üzem 
népjóléti miniszt~rr!lz e ipa~gyi ~iniszter a 

V églegese · . gyetertve Jar el. . n igenybevett .. . 
táigyért térítésként uze~1 „ fe~szerelési 
galmi értékének me a do~og. kozon.seges for
lenes igény bevétel gf~~~o ossz~? Jár.. Ideig
I elési tárgvért jár, ~s,e -~ „ en az uzemi fclsze
szon hat~rozza o er1 e.s inértékét az a 11a
igénybeviétel icÍ „ n1,e?'; an1elyet a dolog az 
talánosa . opont,Jahan rendszerint és ál-

n nyuJt. 
Budapest, Hl45. évi július hó 18-án 

Miklós Béla s k 
miniis,zterelnök 
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• l'íOO/ 1945, M. E. számú rendelet 
'" gyógyárnellátása biztosításának 

az ország • „ 1 „ áh 1 előmozdrtasa argy a 1. 

k 'deiglenes nemzetgyűlés által az 19:11 
• · ~e;ember hó 22. napján adott felhatalma, 
~~~ alapjá11 a ininisztérium a kö"1etkezőket 
rendeli: 

L § 

(1) Az iparügyi, illetőleg a kereskcdelen1„ 
és közlekedésügyi miniszter a népjóléti mi
niszten el egyetértve gyógyárut előállító, illetve 
forgalombahozó vállalathoz hatósági biztost 
1 P-ndelhet ki, ha azt az országnak gyógyáiít
val való ellátása végeit szükségesnek tartja. 

(2) A hatósági biztos feladatkörébe tallozik 
annak állandó ellenŐl z<'se, hogy 

a) a vállalat anyagbeszerzéseinél a köz
egészségügyi és a gazdasági szempontok éJ ·· 
v ényesül jenek; 

b) a leltár - figyelemmel az időközi eladá
sok1a és feldolgozásokra -- ta1 tal1nazza-e az 
üzemben, 'állalatban tá10ló nye1s--, félkész
és készgyá1 t1n.ányokat, in,e1111yiség, fajta és 
1ninőség 1ek.intetéhen, ezzel kapcsolat'J)an 
gondoskodik a készletek felkulatásáról és 
~nól, hogy a vállalat rendelkezésére álló 
nyersanyagkészletek és félk>észáruk a köz
egészségügyi sze1npontok1 a figyelen1mel a 
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fennálló 1endelkezéseknek megfelelően hasz
náltassanak fel; 

<) a hatósági biztos a leltár ellenürzése 
során az általa felkutatott fellelt általában a 
l.ellárban .nem. szereplő gyártási ~nyagokat és 
aruka~ zar ala _veszi és eljárása eredményét 
haladekt.alan_ul Jelenti az iparügyi, a ker eske
d:~Ie~n- es kozlekedésügyi, valamint népjóléti 
mnusztereknek A zár alá vett árukészlet fel
használása, illetőleg >értékesítése tekintetében 
a .népjóléti minis~ter .. az ipar ügyi,_ valamint 
a ke1eskede~em- e~. kozlekedésügyi miniszte
rekkel egyetertve doni Amennyiben a zár alá 
:.ett an?'asot va~y ~ml más vállalat, vagy 
uzen1 1esze1t! adjak al, azok ellenértékét az 
át\'evő vállalat vagy üzem a t 1llajdonosnak 
a fennálló árszahályok. szerint 1negtéríteni 
köteles; 

d) a gyógyá1 u forgalombahozatalánál a 
hatályos jogszabályolrban megállapított ren· 
delkezésck - ideértve a legmagasabb eladási 
fuakra vonatkozó rendelkezéseket is - m.eg
tartassan.ak 

(3) A (2) bekezdésben megjelölt célból a 
hatósági biztos a vállalat üzletvitelét állandóan 
figy'elemmel kíséri; jogában áll a vállalat 
kön)rveit, levelezéseit és egyéb üzleti felj.egy
zéseit bárn1iko1 n1egtekint~ni és a vállalattól 
az üzletvitelre vonatkozólag egyéb felvilágo
sításokat is kérni, 
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( 4) .A vállalat- á1 ut ~sak a h~tósági biztos 
hozzájárulásával szolgaltathat k1; - -

(5) A hatósági biztos nem kIVanhatJa az 
üzen1i vagy gyá1tás1 t1to·k, av~gy ~zabad_~Ion: 
kiadását és 1köteles a tudomásara .iutott uzl~t1 
, agv üzemi titkot hivatali titokként ineg
őriZÍ.1i; ebből a szien1ponthól a büntetőjog 
alkalmazásában a közszolgálati alkalmazot
takkal esik egy tekintet alá 

- ( 6) A hatósági biztos díjazását a vállalat 
te1 l1ér e az ipar ügyi, illetőleg a kereskedelem
és közlekedésügyi miniszter állapítja meg; 
díjazása nem haladhatja meg a ténylegies 
swlgálatban álló közszolgálati alkalmazottak 
részére az V fizetési osztályban 1negállapított 
já1andóságok öss1egiét 

2. § 
( 1) Ha a vállalat a hatósági biztost az 1 

§-ban meghatározott tevékenységében a~adá· 
Iyozza vagy a kívánt felvilágosítást nelt1 nem 
adja meg, a\o.gy, ha a hatósági biztos úgy 
látja, hogy a ,.állalat üzletvitele az 01 szág 
lakosságának g,yógyáruval való ellátása szenl·· 
po11tjából ne1n n1egfelclö, a tényállás 1észle· 
tes ismertetése mellett az iparüg)i, ílle!őleg a 
keieskedelem· és közleJ\.edésügyi n1iniszterheZ 
haladéktalanul jelentést tesz 

(2) Az iparügyi, illetőleg a kereskedelem
és ·közlekedésügyi n1iniszter a jelentésbe11 

lB 

foglaltak1a a vállalatot meghallgatja és ha az 
ország lakosságának gyógyárúval való ellá
tása étdekében' szükségesnek tartja, a Yálla· 
iathoz a népjóléti n1iniszteiiel egyetértve 
vállalati vezetőt rendé! ki 

(3) A vállalati vezető kirendelése, felmen· 
)ése és jogköre tekintetében az L560/Hl45 
M E .. számú Iendelet (Macryar Közlöny 24. 
szám) ! §·áhan foglalt re~de!kezéseket kell 
alkalmazni azzal, hogy vállalati vezető kiren
delése ~set~be11 a 1észvénytársaság, a szövet
kezet, illetoleg a korlátolt felelősségií társa
ság szerveinek kép\iseleti és ficryinÍézö jog-
köre szünetel. t".I. 

3 § .. 
A jelen rendelet kihirdetésének napján lép 

hatályba 
Budapest, 1945 évi július hó 25-én. 

Miklós Béla s. k. 
min1iszterelnök 

8.610/1946. M. E. számú rendelet 
az ország gyógyáruellátása biztosításának elő
mozdításáról szóló 5.500/1945. M. E,. számú 
rendelet kiegészítése és módo_sítása tárgyában. 

Az 1946: VI. te L 8-áhan foglalt felhatal· 
1nazás alapján a minis~tériu1n a következőket 
rendeli: 
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1 §. 

Az 5.500/1945 lvL E számú rendelet (to-

kb 
R ) 1 S ának ( 1) bekezdése az 

Yábbia an " 
alábbi rendelkezéssel egészíttetik ki: 

A k-ereskedelem: ~s szövetkez.etüSyi n1inis~-
tcr a népjóléti mm1szterrcl egyeterve vegyi·· 
árut forgalo111bnhozó vállalathoz, vegyszer
nagykereskedéshez is hatósági biztost rendel 
het lti, ha azt az ország11ak gyógyáruval való 
ellátása végett szükségesnek tartja. 

2 § 
A R 1 §-a (2) bekezdésének d) pontja he

lyébe az alábbi rendelkezés lép; 
d) a gyógyám és a gyógyám előállítására 

felhasználható alapanyagok forgalombahozu
talánál a hatályos jogszabályokban megálla·· 
pított Iendel'kezésck - ideért\e a legmaga· 
sabh eladási árakia vonatkozó rendelkezése
ket is - megtar tassanrrk 

3. §. 
A R. 1 §-ának ( 6) bekezdése az aláhbi ren

d,elkezéssel e·gészíltctik ki: 
Ha azonban a hatósági biztos ,a!amely kol

lektív szerződés hatálya alá eső szen1ely, úgy 
díjazása a reá ·vonatkozó kollektív ~7erzüdés
ben megállapított legmagasabb járandóságok 
összegét nem haladhatja meg 
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4. § . 
. \ jelen re d 1 t k.h. . • ha'tályba. n e e 1 1rd.etesenek napján lép 

Budapest. 1945 .. 1. 
• „ .Jll lUS hó 26-án 

1\Tagy Fe1enc s k 
miniszterelnök. 

6„130/1946. M. E. szám. _ d 1 1 a közeg' , ·· · t1 ren e e . eszsegugy1 .szempontból nélküfözhcle!·· 
len gJ ógyszer, sebeszeti kötőzőszer . 
g;,. ilás céljára szánt más eszk„ ? .v~g~ gyo
hizlosítása érdekébe d · 0.z előalhtasám1k 

n 3 ható kenyszerengedél} 
tárgyában. · 

A rr:iinisztP-riu1n az 194tl: VI t. 1 :.; .'] . 
foglalt felhatalmazá~ alapján · kc' · 1k~-a61

1

"'1
1 

rende1i: „ 
1 a ove ez \:e 

L § 

.. ( 1) Ha közeg~szségügyi szempontból nélkií
lozhetetJ.e~ ?~ogyszer, sebészeti kötözőszer 
v~~ .• ITT'.ogyitas céljára szánt más eszköz 
elo.alhtasara - szabadalom esetén kívül, ügy
leti ren~elkezés alapján - másokat kizáró 
mod~n JOgosnlt személy az előállítást a jogo· 
sultsag m·egszerzésétől szá1nított hat hónap 
~I".tt. nem ke':di meg vagy a megkezdett elő· 
alh~ast hat honapnál hosszabb időn át kellő 
te11edelemben. nem gyakorolja, a népjóléti 
n11n1s~ter ~z iparügyi miniszterrel .egyetértve 
megb1zhato %'Y vagy töbh vállalkozónak 
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a jogosultnak járó :.i-ie~felelő e:le11é.rté1;: .~ikö· 
tése mellett és a szukseghez kcpesl kdlo biz
tosíték nyújtásátcil feltételezetten - 11z elő
állításra engedélyt adhat Engedély adása 
esetébe11 sem a jogosult, sen1 az e11gedélyes 
az illető gyógyszer1e, sebészeti kötözőszerte, 
vagy gyógyítás céljára szánt n1ás eszköz1e, 
illetYe az ezek előállításá1a vonatkozó eljá· 
Jásl'a találmá1Tyi szabadal111at nen1 nyerhet 

(2) Az ellenérték és a biztosíték kéidésében 
az előbbi bekezdés alapján hozol\ határozat
tal incg nen1 elég,edő fél igényét a hatá1ozat 
kéibesítésftől szá1nított 11arminc nap alatt a 
1endes bü-óság előtt ke1escttel é1vén)esítl1eti 
/\ ker•esctnek az engedély gyako1 lásá1 a nincs -

halasztó hatálya 
2 § 

(1) A jelen rendelet kihirdetésének nappn 
lép hatályba; iendel'kezéseit abban az eset
ben is alkalmazni kell, ha az 1 § (1) bekez
désé'ben n1egszal,ott határidő a jelen Íendelet 
hatálybalépése dőlt már kezdetét vette vagy 

letelt 
(2) A jelen 1endelet végrehajtásáról - az 

iparügyi ininiszte1rcl egyetértve --· a népjó
léti miniszter gondoskodik 

Budapest, 1 g !ö évi 111ájus ltó 2 l· en 
l-logy Ferenc s k 

ininiszte'ItlnÖI{ 

a 8-800/1946. M. E. számú rendelet 
gazdasági rend büntetőjogi védelme 

tárgyában. 

- KIVONAT. -
Árdr • • • aglto visszaélések. 

' Ardráeító · 1. §. .._, visszaélést kö 1 . 
L árucikk· t vet e , akr 

er a hat'' bott leg1nagasabb , , osag részéről n1egsza-
tőleg a Jegina,gasa~ta! magasabb árat - ille-

'b 1 · ' arat megh 1 d' · 'k" egye e lenszolgáltat, . .. a a o erte u 
vagy fogad el 'va ast . - kovetel, kőt ki 
adás céljából ~ le:~a akr J.ru~ikket továbbel
árnn - illetőleg a 

1 
gas b arnál magasabb 

la. dó értékű eg.yélJ eellgmagasa}'b árat megha-• 
1 

. enszolgaltat. • . 
saro vagy ilyen árat _ . " asert - va
tatást - ajánl vagv · • Il(letoleg ellenszolgál-

, cJ rger ártúllépés) 
2 olyan árucikkért ; 

árát a hatóság meg ' amelynek legmagasabb 
'b 11 • nem szabta olva • egye e enszolgáltatást k .. , o n arat vagy 

fogad el, amely _ t k" ovetel, köt ki vagy 
vagy termelési illető! e mtlettel az előállítási·· 
költségekre, v~larhint e;z a .. )eszerzési és egyéb 
n1ényekre k··1·· .. osszes egyéb körül· 

• u onosen a g d • . • nyair a is _ '! , az asag1 elei viszo-
a me tanyos ha t 1 1 .· nyereséget. f 
1 1 

; szno 1neg 1a ado 
· , .· . og a nragaban (áruuzsoia); 
3 amcrkkel árdrá ít' üzérkedik k··1·· .. g asra alkalmas módon 

' u onosen az á1ucikk .-;ra't az • „l al u-
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3„ te
1
ménynek vagy te11néknek k.észletét a 

hatósáo' által elrendelt bejelentés eln1ulasztá
sával, í'1-a1nis, vagy 11iányos bejelentéssel eltit-

kolja; 4„ te1111ény11ek, vag:y terméknek a közellátás 
, agy az anyaggazdálkodás céljárn zár alá vett 
készletét jogszabály rendelkezése, vagy l1ató
sági intézk~dés ellenére eltitkolja, elrejti el
idegeníti, a közellátástól, vagy az anyaggaz
dálkodás köréből egyébként elvonja, vagy a 
készlet átadására, vagy elszállítására vonat
kozó hatósági felhíváson alapuló kötelességé

nek. nem tesz eleget; 
5 te1mé11ynek vagy ter1néknek rendelk.e

zése alatt álló készletét jogszabály rendelke
zése ellenére a forgalombahozataltól vissza
tartja, avagy nem olyan módon, ne111 Olyan 
mennyiségben vagy nem olyan célra hozza 
forgalomba, mint ahogy azt jogszabály ren
deli, illetőleg az a11nak szállítására vonatkozó, 
jogszabályon alapuló korlátozó rendelkezése
ket" megszegi vagy kijátssza; 

6 ter1nén) vagy ter111ék beszolgáltatására 
yonatk.ozó, jogszabályon alapuló kötelességé·· 
nek nen1 tesz eleget 

8 § 
Közellátás érdekét veszélyeztető bűncselek

n1ényt }{Övet el az is, aki 
1 terményt vagy tei méket jogszabály ti~ 
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!alma el! . . . !ékben enere vagy Jogszabályban tiltott mér-
ailás cét Y.~)' módon, vagy - nem továbbel
legmacra;::i,~1 ;- a hatóság által rnegállapított 

2 t~rn1é11 ar túllépésével szerez be; 
lításá1a, vag~ ~!f ter1!1-~k, beszerzésére, szál
sáqot (hatósági je~~:~nalasa:a való jogosult
beJelentéssel, a vllló;, utalvanyt stb„) valótlan 
n1ásnemű foiidorlattal ~z~~~~lg~tásával vagy 
jogosultsággal (hatósági jeg 

1 ~,, avagy ilyen 
stb ) üzérkedik gye ' utalvánnyal 

Az,á1d1~gitó visszaélések és a köze/látá~ 
e1deket veszélyeztető cselekm, k . b~'intetése . enye _· 

9 § 

ll(~l), A~ ad'-1d1rágít'ó viss_·zaélé.s, ug,rszinte'n a 1,o··z-
e a as er ekét ·1 , " • -' , .. 'e.sz e Y ezteto cse~ek1nén b --
tett es hnntet · "t . . Y un-

... (A (
2

) ~se( 0) ev1g te~jedhető böi·tön 

t 1 k 
· -, es 4 hekezdeshen foglalt fe!té

e e eseteben a bu"nt t. 1· .. fecr „ , .' .- e es rz ev1g terjedl1ető 
n) haz, sulyosahb esetekben 1 l' J) 1a a . . 

15 §. 
d r:i ár drá~ító visszaélést vagy közellátás ér
v! et ~reszelyeztetö biíncselekményt üzeni 

gy vallal'.'t a~kalmazottja vagy megbízott 
al_~almazta~asa, ill:tőleg megbízatása körében 
~ovrt\el es a. felü~yelet vagy ellenfüzés gya

or asa an akar szandékos, akár gondatlan 
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mulasztás állapítható n1eg, ~ fel~gyeletre va,gy 
,1

1
. „ ze'sie köteles 1szemely, Ilyen szemely 

e enor '11 1 1 'd hiányában p~~ig .a v~ a at tu aJ ?U,?s:;i v;i-~Y 
" 

1 
l"s ,:ezetóJe, illetoleg a megb1zo ot e\1g 

re e o . . „ d" 11 t te jedhető foghazzal bunteten o yen ese -b:n ha a cselekményt a vállalat, illetőleg a 
megbízó ér dek éhen követték el, a vállalatot \~ 
megbízót) az elköYctővel egyetemlegesen ko
tele~ni lehet a vag) oni elégtétel megfizetésél e 

16 § 
(1) A1d1ágitó Yisszaélés esetéhen a sértett 

az ár leszállítását, a saját szolgáltatása érté
kének megfelelő ellenszolgáltatás teljesítését 
avagy az adott ellenszolgállatás többletének 
visszatérítés.él vagy n1egtérítését követelheti, 

(2) E követelés három éY alatt elévül 

A magum foiint é1 tékállandóságának biztosí
tá<rít célzó J,úlönleges búnlető tende/kezések 

18. § 
\étségct követ el és 5 évig terjedhető fog

házzal büntethető, aki kél vagy több személy 
jelenlétében olyan valótlan tényt vagy való 
tén-yt olyan 111ódon állít, vag~: híresztel, 
a1nely alikaln1ais arra, hogy a 111agya1 forint 
vá·sárló •erejét, vagy forgal1ni é1tékét csök
kentse, illetőleg az abba vetett bizalmat meg, 
in1g1assa. 
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20. § 
A~i • a jelen rendelet hatálybalépésének 

napJatol adócsahist a kollektív szerződésben 
megállapított mmtlrnbérek illetőleg jutt:JJtá
sok túllépésével a 490M946 M E sz ren
delet 13 §-ába üfköző bűncselekményt követ 
~l, . a?nak b~~tetése a cselekménytől függően 
~ ev1g, ~O eVIg terjedő, súlyosabb eseh!kben 
eletfogyhglan tartó fegyház 

24. §. 
A jelen rendelet 1946. évi augusztus hó l 

napján lép hatályba. . 

Budapest, 1946, évi júlins hó l?-én. 

Nagy Ferenc s k 
miniszterelnök 

8.880/1946. M. E. számú rendelet 
az Országos Társadalombiztosító Intézetnél és 
a Magánalkalmazottak Biztosító Intézeténél 
biztosításra kötelezett munkavállalók után 
fizetendő társadalombiztosítási járulék kul-

csának megállapítása tárgyában. 

-- KIVONAT. -

(1) Az 1946. évi augusztus hó 1 napjától 
kezdődőleg · 

az Országos 'Í~ársadalon1biztosító Intézetnél 
és a 
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l\1 · , Jkahnazottak Biztosító Intézeténé1 1agana ... „ ·kk 1 •. 
betegségi, vala111111! . or.eg.se?l; . l ~' a~ sasi, 
özvegységi és ,á~v.asa~~ b1z_t;1s1tas1 .1a~ulek es 
b !eseti biztosllas1 d1J fe.ieben a b1ztosíto~t 
té~y!eges ja,adalmazásának 12%-át kell fi-

zetni 
Budapest, 1916 é>i júlins hó 30-án 

Nagy F e1enc s k 
miniszte:i:elnök 

12.200/1946. M. E. számú rendelet 
az Országos Társadalombiztosító Intézet és a 
Magánalkalmazottak Biztosító Intézete Jaru
lékbevételeinek az egyes biztosítási ágak kö· 

zötti feloszlása lá1•gyában. 

- KIVO"!AT -·-

Az Országos Társadalombiztosító Intézet
nél a Magánalkalmazottak Biztosító Intézeté
nél' a betegségi és baleseti biztosításra kötele
zett munkavállalók után járó és a baleseti . 
biztosítási költségekhez hozzá járulást is ma
gában foglaló betegségi biztosítási járulék 
];ulcsa a tényleges javadalmazás 9%-a, az 
öregség, rokkantság, özvegység és árvaság 
esetére szóló biztosításra kötelezett munka
vállalók után járó öregségi és rokkantsági ; 
biztosítási járulék kulcsa a tényleges javadal- ; 
mazás 3 %-a, a csak hal eseti biztosításra kö<iZ 

:,;;\%:' 
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tel~z;t! munkavállalók után járó baleseti biz
tosü~si díj kulcsa pedig a tényleges 1avadal-
1nazas 0.5~/o-a„ 

(2) A népjóléti miniszter felhatahnaztatik 
~rra, ,h?gY, a betegségi biztosítási, illetőleg az 
OI egs;g1 e~ rokkantsági biztosítási járulék 
kulcsat az erdekelt intézetek önkormányzatá
nak meghallgatásával az (1) bekezdéstől el
térően ál~ap!thas~a meg, olymódon azonban, 
hogy a ket Járulek-knlcs együttesen a 12%-ot 
nem haladhatja meg 

Budapest, 1946. évi október hó 16-án 

Nagy F etenc s. k 
n1iniszterelnök 

4.00011945. M. E. számú rendelet 
az újjáépítési közmnnkakötele-JOettség szabá· 

lyozása tárgyában. 

. - KlVONAT. --

2. §. 
Közmunkakötelezettség alá esnek a férfiak 

attól az évtől kezdve, amelyben 18. életévü
ket betöltik, anna:k az évnek_ végéig~ amely~ 
hen 60. életévüket töltik be és a nők attól az 
évtől kezdve, amelyben 18. életévüket betöl
tik, annak az évnek a végéig, amelyben 42 
életévüket töltik be, 

A közmunkakötelezeltség alól ideiglenesen 
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, ~ okául swlgáló körÜI~ény 
a mentessen k 

- , , .' ak idejére - menteseT: 
fenn3:1la~~~igleries inuiikaképtelenség~~et .. ?a

• Aák1_k ,.,ro~i bizonvítvánnval, eze.nfelul JOVe-
tos gr 0 • • • · • • b · . "k és vagyonuk 11iányat 11atosagi izo·· 
delmu . • „ 

11 
,ítvánnyal igazol.Jak, , , 

) k az ai1vák akiknek egy 6 evesnel; 
aZo • ' • 14 · ·1 . ' 't 8 e'vesnél vag:v barom evesne vag\' 1<.e · ' · J. , , " , 

fiatalahb és velük egl' hazta1.tasban el~. gye1-
1uekük ''an és önálló keresetuik vagy iovedel-

rnük nincs . 
a terhes állapotban IC'ő nők, akik ter~es-

ségüket hatósági orvosi .?izonyít\'~~:nyal 1~~: 
zolják és önálló keresP:lu.k vagy lovcdeln1uk 

nincs · k „ 
A.z cgyetc1nek és főiskolák, va~a1n1nt ~ "?;~ 

zépiskolák és az ezekkel eg}te~!ntet .ala e'o 
iskolák hallgatói, illetiíleg tanulm 24 cves ko: 
mkig, a megszabott iskolai „év (szu1.~alm1 
idő) alalt Ezek azonban koz~nnnk~koti;!e
zettségük teljesítése végett az1 1sk,ola1 szun
időben a 6. §·han szabályozott m~.don meg
állapítandó járandóság mellett, kozmnnkára 

igénybe"ehetők 
11. ~. 

( 1) Ha a közmunkára kötelezett ~ kötele: 
zettségét (2. ~ (2) bekez:Jés). tennesz;tJ_ie'.'1 
munka teljesítés helyett keszpenzzel kivanJ•: .· 
megváltani, te1 hérc közmunkaváltságot kell' 

kivetni. 

!2R 

„ (2) A közmunkavá:ltság alapja a fizetési e 
ko~elezett terhére a jövedelemadókivetésnél 
~zainításba vett tiszta jövedelemnek az előző 
~':?.e.11 fizetett együttesen kezelt közadók és 
UJ)aepítési közrnunkaváltság levonása után 
nie~~ar;i<ló része A köz1nu'nkaváltság sze1n
po.ntJ~bol azonban a jövedelernadókivetésnél 
'szaimt~s~a v;tt ,ÍÖYedelemből a csabídfő és a 
'e~e ~ozo.~ .?azt~rtásban élő c5aládtagok jöve
~elmet kulon-kulön kell a váltság alapjaként 
figyelembe venni · 

„. (3) Az oly.an. vál~ságlkőteles terhére, aki a 
JOVedelemado k1vetcse céljából bevallást nem 
~dott, -~ közmunkavállság alapjául szolgáló 
tiszta .1ovedelmet akként kell megállapíÍani 
hogy számí,tásba kell venni: ' 

a) f~db~rtokból származó jövedelmét, 
b) hazbutokbó~ eredő jövedelmét 
e) ~ltalános kerns.eti adó alá tart~zó hasz· 

nothaJtÓ foglalkozáJs jövedelme fejében az 
általános kereseti adókivetésnél alapul vett 
lisz.\a jövedelmét, 
• .d ! „ tőkevagyo~ jövedelme fejében az előző 
e~1 JOvedelen~adokivetésnél megállapított, ille 
toleg az ebből a szempontból irányadó jöve
delmét, 

e) szolgálati és munkabérviszonyból szár· 
mazó jövéddem fejében az adóév első felé
ben ·kézhezvett szolgálati illetmény egy évre 
szá1nított összegét, levonva ebből a családi 
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pótlékot, gyennekne.velcsi pótlékot, túlór=:tdíj 
összegét, a közszolgálati alkalmazottaknál az 
J„ Jakáspénzosztály szerinti lakáspénzre joga~ 
sultak külön pótlékát és a közlekedési se-

gélyt 
23 §. 

A községi elöljálóság (polgármester) a 
közmunkakötelezettség alá eső n1inden s.z.e~ 
mély részére igazolványt állít ki, amely a 
munk.a teljesítésén.ek vagy a váltság befize~ 
tésén<Jk, illetőleg a közmunka alól való ál
landó vagy ideiglenes mentesítésének tanusí~ 
tására szolgál. 

26 §. 
(1) A jelen rendelet az 1945 évi július hó 

1. napján lép hatályba 
Budapest, 1945 é\ i június hó 27-én 

Miklós Béla s. k 
mii:n1szJt-erellnöki. 

11.310/1946. l\1, E. számú rendelet 
az iíljáépitési közm.unkakötelezettség ű_jabb 

szabályozása tárg~ ában. 

-- KIVONAT -

Az újjáépítési közmunkakötelezettség sza" 
bályozásáról szóló 1.000/1945 l\I. E. számú 
ieridelet (a továbbiakban: R l Magyar Köz-
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löny 63 _ • ) ként mÓdszam 2. §-ána~-- (1). bekezdés'.'. ak-
zettsége ~s.ul, ho?y a nok kózmnnkakotele
életévÜk ~ ~l ~z. evtől kezdve, amelyben 18 
terjed. :m 

1 
e~oltrk; annak az évnek végéig 

· e Y en oO. életévüket töltik be 

4. § 
A közmun'kaválts. , , . . , . 

delethez csatolt ~!:. merteket a ielen ren·-
9 00011945. M. E." nggielék'' tünteti fel; a 
ban: R n} .' Q, , sz. rendelet la továbbiak-

" ,,,-anak (1) 'S) dése hatályát v~s t' • '- és ( 4) bekez z 1. 

5. § 

A közmunkaváltság havonta , 
1 napján esedekes é, , mmden hó 
zett. a hónap 5. napj:igaz~t~ ~ flzetés1e kötele· 
bell meg Ahol a fizet. p ~kmentesen fizet
tésl nem közvetlenü.I ;sre. k?t~lez~t~ .a befize
(\áIOsi adóhivatalnál) tozseg1 elol.1aróságnál 
gek (háztulajdonos há rnnern: beszedő köze

bizhott, ~~~tömhmegbizott)eJ~~z;ti 1 ·ut~meg
a ataridot amely idő 1 t e Jes1 ' azt 
gek az álU:luk beszedet~ a:„a beszed~ k?:Oe
pó!lél . t - ozmunkavaltsagol 
· · •. ~me1.1 ersen szolgáltathatják be az ú · · · 
ep1tes1 mmiszter álla ít-. '. JJa
fize!és es t'b h . p Ja meg. Kesedelmes 
zetni p -~1 ~ken_ ;iv1 10% pótlékot kell fi
hátr~föko :Iá c1~1~n :'n1,1yis~or 1~•/0-0! kell a 

n e sza1n1tan1 1 ahany naptári 
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g megkezdődött az esedékes
h?nap ,1lelt~lt~lv~ hzetés megtö1léntéig 
seg bea ta h' 13 ' · 1 1946 évi sz,eptemher o -an, 

Budapes' 

(!) A 

Váltság
alap 

forintig 

80 
81- 100 

101- 150 
151- 200 
201- 280 
281- 350 
351- 450 
451- 550 
551- 650 
651- 750 
751- 850 
851-1000 

Nagy Ferenc s .. k 
miniszterelnök 

Függ el eh 

közn1unkaváltság inértéke: 
A közmunkaváltság ős.szege 
Budapesten vid1éki 

é;s városokban, 
, b' ko"'invékén közsé(4ekben Napsza111 e1 

inéitéke u ezidőszerint 
f O I i Il t 

~;gynegyed o. 75 0 60 

fél 1.50 .1 20 

3- 2 iO egy 
3 60 egy ,é;.5, fél :1-50 

kettő 6.- 4.80 

három 9- 7 20 

n€gy 12- 9 60 

öt 15- 12-

hat 18- 1440 

hét 21- 16.80 

nyolc 24- 19 20 

tíz 30- 24-

Ezenfelül minden megkezdett, 100 for,int 
váltsflgalap emelkedés után a kozmunk":,"ált
ság mértéke két napszámbérrel emelkedik 
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(3) A R II, 4, §-a (1) bekezdésén~k d! 
pontjában említett jövedelemmel rnndel~ezo 
közmunkakötelezettek válts9'gát (orvos, ugy
véd, mérnök, ipriros, kereskedő stb.), ameny
nvihen foglalkozásuk körében alkalmazottat 
ne~n foglalkoztatnak, legalább négy, ameny
nyrb~n pedig alkalmazottat foglalkoztali~ak, 
Jegalabb hat napszámbérn~k megfelelő osz
szegben kell hivatalból megállapítani, Ez el
len a megállapítás ellen az érdekeltek a R II 
8 ~-ának (2) és (3) bekezdésében meghatá
rozott jogorvoslattal élhetnek A jövedelmük 
bevallására stb. vonatkozó rendelkezések 
egyébként hatályban n1aradnak. 

7„000í194ó. iii. E. s:r.ámú rendelet 
a közérdekíí nmnkakötelezet!ség szabályozása 

lárg~ában. 

KIVONAT 

Mentességek, 

A közérdekű munkakötelezettség alól men
tesek a működő gyógyszerészek. 

Budapest, 1945, évi augusztus hó 16-án 

Miklós Béla s k 
miniszterelnök 
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947 l{orm~ számú rendelet 
9.100.11 ~z illetékekről. 

_KIVONAT --

1 § 
ü illetékek nemei 

A illetékek nemei: 
z vagyonátruházási illetékek, 

L a . '11 'k l 
2 az okirati 1 ete el, 

3 a tÖivénykezési illetékek és 
4 a közigazgatási illetékek 

10 § 
Az illetékkötelezettség keletkezése oldratnál • 

11) Az államnak az okirati illet~khez ~alo 
joga abban ":~ i?öp~ntban keletkezik, amikor 
az okiratot krnlhtottak . ·n t 'k. 

. (2) A szóval adott meghatalmaza,8 .1 e ~l ~-
h 'llam 1· oga a meghatalmazas1 ny1 a -

ez az a · · "k" yvbe kozatnak vagy bejelentésnek 1egyzo on 
foglalásakor nyílik meg „ ·n t 'k · • 

(3\ A kereskedelmi és más ~ony~ 1 e e „e
hez ,az állam joga az első he1egyzes napian 

keletkezik - · · . l' 
••• „ 'ha 6 yástól (hozzaJaru as-

(7) A hatosag1 JOVa •" . „ t . 
. . 1 'teltől) függő JOgngylete , nyi-

tol, tudomasu ve f 1 · gyzést tartal-
latkozatot, kije1lent~lslt :Ug!k aez1fúetékhez való 
inazó okiratna az a a „ , . 

joga a jóváhagyás napian ny1hk meg. 
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13. §. 
Az illeték tárgya. 

(2) Arra nézve, hogy kell-e és milyen nemű 
vagy mértékű illetéket fizetni, az irat tar
tahna, jogi természete és joci. hatása az hán~r
adó, nem pedig az irat cíi:n: és alakja„ 

21. §. 
Az illeték alapiának kikerekítése 

(1) A százalékos illeték alapját - ameny
nyiben a jelen rendelet másképen nem ren
delkezik - tízzel marndék nélkül osztható 
összegre kell kikerekíteni.. A kikerekítésnél az 
5 forintnál kisebb maradékot figyelmen kívül 
kell hagyni, az 5 forintot, vagy ennél nagyobb 
maradékot pedig te! jes 10 forintnak kell venni .. 

(2) Ez a szabály nem alkalmazható, ha az 
illeték alapjául szolgáló összeg a 10 forintot 
nem haladja meg. Ilyen es•etben az illetekala
pot kettővel maradék nélkűl osztható összegre 
kell kikerekíteni olymódon, hogy az 1 forint
nál kisebb maradékot figyelmen kívül kell 
hagyni, az 1 forintot vagy ennél nagyobb 
maradékot pedig teljes 2 forintnak kell szá-
1nítani. 

(3) Nincs helye kikerekítésnek, ha az ille
tékalap 2 forintnál nem nagyobb. Ilyen eset
ben az illetékösszeget kell kettővel maradék 
nélkül osztható összegre kikerekíteni, úgy, 
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. 'tn. ·nél kisebb maradékot nem kell 
11.~ff!;~z.l 

1
1 f~~lér vagy ennél nagyohh 1nara-

Jerom, az 1. ? fillért kell leróni. 
cl 'le he]velt peClfl • . . . 
:::., • ,( (3) bekezdés szerint kell az tl~etek-
.; (~) dbtJ·ikerekíteni akkor ts, ha az (1) cs (2) 
0~.15;~~1· 'i. '"c'i.rteltnében kikerek.ített alap utún 
be ,ez< cs r ' ·1 1 11 1 
s·z'{i':[úítolt illeték 2 illern~ ~=v~s~.;1); ;'agy t l:l 
2 

fillérnél több ugyan, e e or t cr · 11111 a . 

31. §. 
A: illeték n1ériéke. 

_.\z illeték n1értéltét vL1gy úlland_ó ?sszcsbe1~ 
(állandó összegíí illeték), vt~gy erteltl.1ata~·ol'" 
szc.rinl n1ús-n1ús összegben (iokozal?s t~le~ek.), 
"tg"V 'l tárcrv értékének bizonyos szazalekaban 
(~~ftz~léko~- illeték) a jelen rendelet Músodik 
1\észe úllapítjn n1cg. 

:12. \'\. 
fv és példány. 

(1) Az az illeték, amel)·et a jelen rendelet 
~r~SO<lik. Része az egyes iratra n1egúllapít -
amennyiben a jelen rendelet n1úsképen ne1n 
rendelkezik - az irat (okirat, headvúny, jegy-

·'<·.;~ql{.öl-Í,~v, kiadvány) elsö eredeti példúnyának 
. · -eisö·:íVe után jár. 
'.'(2) ,\z els~ er.ed~ti pélc!ány tü.hhi ív~, ".~la; 
:,ri,í~.tl.f:·. ti~ lübbI:.;.peldany llllBden l\'C utan Jaro 
'mí;ték!lt a jelen rendelet Músodik H.észe hntú-
·r·?.'ZZ.á "rp.eg. : 
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(:-t) Ila a jo~szaliúly az irat ulán az ille.lék
nck lerovúsát k.ifejezetten ívenk.int rendeli, az 
első példány n1ásÜdik és többi ívére, va1an1int 
a töhbi pél(lúnvnak. n1inden ívére ugyanazt az 
illetéket kell leróni, mint az elsií eredeti pél
~lún~' ~lsö . í.v?re. lia pedig a rendelet az irat 
1llctckc~ kli.eJez~t~en példányonkint vagy da
ra~Jonl~tnt, al~~1p1~.1:1 n1eg, az egyes példányok. 
111asod1k. cs lohht 1ve után illetéket leróni ncn1 
kell. 

3:1. §. 
~4: iPnarn1sóu. 

(1) Az ívek szerint járó illeték szempont· 
jáhól bárn1ily nagyságú papírlapot (papír
clarahol) önálló ívnek kell tekinteni, n1ég ak.
kor is, ha azt n1ús papírlnppal (papírdarabbal) 
eg~·hcfiizik, kapcsolják vagy ragasztják. 

(2) Ha az itlclfltkf>tclcs irat (okirat, head
\'Úny, jcgyzö'kön~·\', kiadYány, stb.) 1.2!10 
nógyzclcenti111étcrcs ív11agyságol n1cghalad: 

a) az okirat n1inde11 egyes ívének az 1.250 
11égyzelccntin1étert n1egha1adó n1inden egész 
vagy n1egkezdell 1.250 négyzetcentimétere 
ulún az okiratok inásodik. és többi ívére 
megállapított illetéket kell leróni . 

45. §. 
;l vaoyonátrul1ázási illeték alanuni. 

11) Az öröklési, ajándékozási és ezekkel 
kapcsolatos ingyenes vagyonszerzési vagy 
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-;o;-_\-_:_-:_'/:·_-<:--_--,:it nen1 az ok.irat kiállítúsnkor, ha-
liotelezet.ts~n , . 11 1 
J;''''F'"bbi .. idúpontban a >e. 

· .. ·.·.·.n·· ... ·.:.~ .. _ni,_-:: ... ·.':-~\~p. __ •1.1eték. lerovásúhoz sziik.séges bélye-(2) • z 1 • (1 .. 1 d , -Lii~:f:_\>-;(Ii;~-1)'.-égeltel) nz n:~;t lrnlnlY'r'' l )ea vlan~> 
_- ___ t> .•. -c-;.:---:,:·::.„k"n· ''\') első la1>1nrn te e rngasz ant. 

t§ 

---1~crvzo ___ ·o ~- ' · "":Q'3) A· felzet és a n;elléklet iHet.ékénel~ '.ero-
--"i /1··

0
· z szültsén'es belyegel torvenyltezcst el-

·v,1s.11 _ _ ti , 1 .. . l' . 1„ . 
:_::{l:rúsbün ;.t lH.'~Jdvanyra, toz1gazgt~ ast e Jaras-
bti--i'( nu1gúrn a fe~;e.~rc vaBY n1ellcl~~etrc, ~1a a 
inellékletct jegyzol{onyvl1oz csato1.1nlt, a Jegy-

zélkönyvre kell felragasztani. 
(•1) Szllkség esetén - an1ennyihc1~ a jelen 

rendelet másképen nem rendelkezik - az 
irathoz killön pupirívet kell fiízni és az0'1{at 
a bélyegeket. a1nelyeket az iral első lapján, 
illetö1rg elsö példányún felragasztani ncn1 
lehetett, az irathoz fíízölt papirivcn kell fel
raaasztnni. Erre ti papirívrc uz iig:v szún1út, 
'f·á;gyál és nz illetfkPl lernYÚ !'él nevét fel 

.ken .legyezni. 
f'~\ 
!'-':---!'' 58. ~· 
~t} A bél!IC[/ hi1111tnlos feliilbélyt[!Zése. 

r· (1) Az illeték lerovúsúra l'elhasznúll, de az 
[.'.·:';_-:-_ 56. ~ alapján út ncn1 írt bélyeget az úlla1ni 
·~;';: adóhivatal hivatalos felülbélyegzéssel meg-

i~ .5 semmisíteni köteles. 
i.q·.,., (8) A felülbélyegzés napját is jelző hivatalos 

,,_ ·:-_;;::_]:)"~lyegzöl_enyo_rnatoL az iratra felragasztott hé~ 
,--- --- ----

lyegek. 111indegyil{ére ak.ként k.ell ráütni, hogy 
~.1:.nyo1;~a~ fele - időjelzií bélyegzönél az időt 
... i~u?leto Jelzés is - a hélyeg alsó részére, 
~11as.~k ~ele pedig az irat papirjára essék. Idö
.~~lzo hc~yegzö l1iányúban a felülbélyegzés nup
.1al a .belyeg felső részére tinlával kell felje
gyezni. 

<9l, ..\. folü.lbé_lyegzés teljesítésére hivatott 
szenlely ~ felulbelyegzést az illeték. alú eső irat 
~Je~11utal~1s_ak.or a_~onnal, ha n. fél kívúnjai inég 
,\ Jelenlcteben koteles teljesíteni. 

157. 8. 
11= okirati illeték túraua. 

(2) Okir~lnak keH tekinteni az olyan iratot, 
a~n;ly J~g:1~y~elel f-oglal n1agúban, jog alapí
tasat, erostl~set, útruhúzúsút, megváltoztatását 
vagy n:egszlli:tetését rögzíti, valan1int ininden 
n~yan iratot is, an1elyet bárn1inő nyi1atk.ozat-
1~ol: vagy e.gyéb tényröl azzal a rerÍdelteléssel 
:1llttottal{ k.1, h_ogy„az a kiúllító javúra vagy az
z~l ~zern~~n!, 1lletoleg annalt számúra, al,inek 
reszere 1t1alhtottúk, jogi jelentöségíí vonatk.o
zúshan hizonyítél{ul szolgáljon. ' 

lfl\l. §. 
Az okirati illetélk mértéke. 
A 157. § alapján illeték alá eső okirat, 

an;cn~1yihen illetékéről a jelen cím egyes §-ai 
n1askcnl nt•n1 rendelkeznek: 

~ 
'q, 

____ ,„ „-.-"'.::::.--



. 1 .. 
·h· ·.. . oldratol .iogügyletről állították ki 

... · .... · a .ur.. • . ·1 b "l ,.,··.·::-,:)·~--.b·.>··>.<e. foc1lalt tárgy erte \.C meg ecsu -
e.s·.·.::r_-:. e.nn "' , , 1· , 9 01 
h 'l">.n tárgy értekcbez <epest - /0, 

e . .o. . . ·11 ·1 1 · ·1 \2:>.<niUs. esetben 6 forint 1 ele \. a a esti. 

160. §. 

f v és példány· 
· 1. }•,:z G-kirat elsli pCldúnyúnak n1úsodik é;; 

minden többi íve, valamint a többi példány
nák n1inden íYe, - tunennyihen a jele11 cín1 
az ívekre és példányokra vonatkozólag 1nás
képen nem rendelkezik -· 3 forint illeték 
alá esik. Ez az ivcnkénli illeték azonban 
az első példány első ívére júrú illetéknél 
nngyohh uen1 lel1ct. 

l G:·L S. 
A bi:o11yítvá11y illetéke cí/la/ában. 

(1) i\línden olyan okiral (bizonyítvány), 
an1ely tényt, szc1nélyes vagy tárgyi tulajdon
ságot, vagy k.örüln1ényt, érték.el bizonyít, vagy 

tnnusit: 
1. ha azt hirósúg, egyéb úllan1i, törvényl1a-

tósági, l{özségi vagy egyl1úzi h.atósúg, l1ivatal 
vagy 11ivntalos sze1nély, lta111ara, ipartúrsulat, 
ipartestiilct vagy hasonló célú, törvény alap
jún szervezett .tesliilet ú\lítja ki, 3 Ft; 

2; ha az.l más állíl}a ki, 6 Ft okirati illeték 
esik. 

167. § . 
J/ unkakönyu. 

1 

(1) A. húzlarlásban, n1ezö- és erdőgazdaság
~)a.n, k.eresk.edelmi vagy iparvállalatnál bár-
1n1ly. a1ka1n1azúsban úlló részére jogszabály 
szerint ~z arra rendelt hatóság állal kiállított 
tnunk.~l~onyv vagy egyéb hizonyítvány, amely
nek. cclJa az, hogy az alk.aln1azott szen1élvi 
adatai, fizetése (munkabére), személyes tulaj
clouságni és viszonyai, n1agaviselele, szolgá
lata vagy elbocsátása felől nyujtson tájékoz
tatást, k.önyvenk.int vagy bizonyílványonkint 
2 forint illeték alá esik. 

(2) A munkakönyvbe hivatalosan vagy a 
n111nkaadó által bejegyzett szolgálati és inaga
viseleti ])izonyítvúny illelék1ncnles, dc l1a azt 
külön állítják ki, az (J) bekezdésben megál
lapítolt illeték alá esik. 

1()\). §. 
Szakértői vélemény. 

(1) A szakértő (miiértő) véleményéről ki
állított okirat (szakértői vélemény, becslés, 
hecslevél, stb.), ha azt a bíróság vagy n1ús 
hatóság vagy l1ivatal elölt használják, ívcn
kint 6 Ft okirati illeték alá esik. 

(2) Beadványbu vagy jegyzőkönyvbe fog· 
lait szakértői vélemény illetékét a beadvány 
vagy jegyzők.önyv ílletéltén felül ltell leróni. 
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179. §. 
;i 1neglzalal1nl.tZÚS. 

(l).,.·:.·\:_-.?ie,gh,nt<-~lrn.a_;ú~. illetéke az 
g~T·únak. ertekehez h.cpcst 

-::·<5öo ·roi·intig : .: „ 

500 forinton Jelul. o.000 forintig 
fi:OOO fori~üo~~ felnl . 

;okirati illetek. Jar. 

181. §. 

eljárás túr-

2 Fl, 
4 Ft. 
6 Ft. 

"flluugla, útvéleli elis1nervény. 

(!) A jogosított á!tal a. ~ö~e~e~ett .r.és~ére, 
valamely kötelezetlseg tel.Jes1teserol k1alhtott, 
v~tlan1it{t az az ok.irat, an1elyben a }{iállító 
valan1cly incgbecsi.ilhelö értékii túrgyna·k át
Vételél elisn1erj, (nyugta), a teljesített szol
gúltatús vt~gy ~z ~1lvett túrgy értéke után 
l %-os illetek ala esik. 

17) Ha a nyugtúban a hátralékos szolgálla
tús teljesítésének elisn1erésén k.ívül a hitelező 
egyúttal egész k.övetelésének n1egszíinését is 
elismeri, az illeték.el az egész }{Övetelés értélte 
után kell leróni. Ha azonban a többi részszol· 
gáltatás teljesítéséről kiállított nyugtákon az 
illetéket.·l.erótlák vagy pedig ezek.nek a rész
szolgáltalás.oknak nyugtázása n1ár az eredeti 
okiratban megtörtént és a felek ezt igazolják, 
a'· nyugta csá.lt ._a· hálralék.os szolgáltatás után 
j{HÓ illeték alá .esik. 

183. §. 
Az a/ka/ma:ottak nyuf!lájának illetéke. 

. (1) Az allrnlmazottí jogviszonyból származó 
11let111ény (fizetés, bér), valainint a tanlien1-
ucló alá esfi júrandósúg, te1tintel nélltiil arra, 
hogy ezeknek a felvl•teléréll úllítottalt-e ki ok.
iratot (nyugtát, bérfizetési jerrvzék.et) varry 

0 · OI ·11 t ·1 1 · ·1 . n., b scn1, .::> 10 1 e e t n a est t. 
(2) Az illeték alapja mindaz az úllandó és 

változó tern1észetü juttatás, an1elyel a 1nunk.a
YÚilaló az alkaln1azotti jogviszonyból fo1yólng 
pénzben vagy tcrn1észctben élvez. .A ter1né
szctbeni juttatás pénzértékét a helyi érték
Yiszonyoknak n1egfelclően kell 111egá1lapítani. 

1:3) A jelen § szerint. járó illetéket a mun· 
kaadó köteles leróni, jogosult azonban a Já
randóságból levonni. 

(4) A munkaadó kimutatást köteles készí
leni, amelyben fel kell sorolni azokat az al
kaln1azottakal és n1ús szen1élyek.et, akik.nck 
járandósága illeték alá esik, és 111inden sze-
111élyre nézve huvonkint egy összegben fel k.ell 
liintctni, hogy búrn1i1y cín1cn élvezett járan
dósúg fejében a hónap folyan1áii összesen 
inennyil kapott. 1\z illetéket a kilnutatásban 
felsorolt valan1cnnyi szen1ély részére a hónap 
folyamán adott összes járandósílg együttes 
összege után k.ell leróni. ;\ munkaadó a kin1u
lalús szerint járó illetékel minden hónapról a 
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.•• ;.:• .. :::·.·.:;·;.;:.-·.: .. ;·· .. ·:; .. · .• :.;> ... ·;.::~.;.·· .... ·.···.·.·.· ... ··.·.·.· .... ··.···.·'..;':~.~~-:t>-.--." , __ , • , ia illeléklerovási _,··<·<.<- .. //\-,,. , 1„. n~tpJa. . . 
,<(J(q~faJ&e"ij;I]0 ?',1 ~ával köteles !erem. . 
:;:'.:\óik'{f' 'ii;i;,;)'p}1s.ZJ!alu forintot n1eg nen1 b:;Iado 
.· .. ·••.·.· .. • .. ··• •. ·•.·•· .... ·•·•·. ••••· .s•.·.··· .. ··.<Ií.aYI i.ooo . (1) bekezdesben •s . .,,,„ • . tés ber) az b 
•••?.i' !1Y· (f1ze. ' ·1· l 'l mentes. Ha azon an 

. {•F!•fu tú.rozótt ülete' ." 
0 

vagv ha a szolgálati 
'•'•·•··•·•·.••·1"r··,' e·v folyaman, ' ·.d . t ·tolt an· 
b.'>;:·····.·: .. ·.'."'n-·'-:.·:,.•.·.1.''1.ap. ". . • ·1 ·o··,,-1debb i e1g ar ' "' 1·>-·,·-•. ·,•f····"·' - .. ,· ~ evne 1 ··1t 
!~:.2'};;t·:'.:,~jsíOfl.~ __ egy_ tt .1clott illet.mények. egyu .es 
r.> .. •.·.·.·.·'·.·.·.·.·.· .. ·.·,>"'.'.l'. tartania ala • „ re'sze 1 OOO for1n-r><"·>:na,... 1 · apra eso · 
RY·'~57össíegének egy 

1~~' folyamán, illetőleg a ?zol
•••••'tót·meghalad, az 1 tt' adott összes illet-·.·. . •.. . y tarl•u11a a a „ • 

gáfa!l v1szon, ' 't. utólaa le kell rom az 
· .. ···n.Vek. érteke u an ~ ~ me , 
m.etéket. tt" jonviszonyból származó, 

(6) Az alkaln:azo. J: alrt eső Járandóság fel
valamint a tanl!ema ? . ( . atán hérfizc-

• 1 • "l J·iúllílolt okiraton 11) Un • 11 
v.ete ero ~1- ) "llete"l·et leróni nem ke . 

• • • ·crvze \.Cn 1 \. • • • 1 
tesi .1en. :elen § 1948. évi j1;nn{tr ho l. napjai . 

• (?) Ar/ •ha Renclelkezésell azokban a~r ~se 
lep hat,~\1 ~lkalmazni, amelyekben a .1,;1,~n
tekben . e . , 194 7 évi december ho .n. 
c1óság f1zetese ·;z ' · 
napja t1lán törtcnt. 

184. (i. 
. . l 1.. :., ,·,·-/etbérn!]uqták illetéke. ,\_ a 1.CTS- ._ • ~ ' • , 

·•.(1) .. • A• béí:lö állal a bérlemény '.iasz;mh'.· 
. , .. 1 k·1pcsolalos szolgaltat,.isok· 

t ~ k. cs- az·--azza , - b" 
. ana . "b .. b "rbeadó részére teljesített ar-nak feJe en a e ' . . 1 1· 
. '•1 • ..•.•. ellenszolgáltatás teljesítesene < e isme· 
'. ~1 :yent' a···n·.·v·t1.gtr1ra megállapított ílletéket 
rt~se -u a11 -' - ~ ' 

1181. §) kell leróni, tekintet nélkül arra, ho?y 
az ellenszolgúltalás (bér) teljesítésének ehs· 
meréséről okiratot (nyugtát) állítottak-e ki 
vagy sem. 

(6) Az ílletéket a bérbeadó köteles leróni, 
ak.i azonban jogosult az illetéket a bérlőre át
hárítani. 

(7) Az illeték alá eső ellenszolgáltatásokat 
abban a hónapban, a1nikor azol{at teljesítik, 
ill~léklerovási ívbe kell foglalni s a kimuta
tott szolgáltatások értéke után járó ílletéket a 
következi) hónap 15. napjáig kell leróni. 

110) A havi 80 forintot (évi 9()0 forintot) 
1ne.g ne111 haladó lakás- és üzletbér fizetésé
nek eiisnl'erése illeték111entes. 

(11) ,.\ hérheadolt épület (épiiletrész) hasz
nálatáért a hérlö állal adott ellenszolgállatús 
teljesítéséről (a hér felvételéről) kiállított ok
iralon (nyngtún) illetéket. leróni ne1n kell. 

(12) _.\jelen § Ja48. évi január hó 1. napján 
lép hatúl;•lm. Rendelkezéseit azokban az ese
tekben kell alkalmazni, amelyekben a bérfize
tés az 1D4i. '"'i december hó 31. napja után 
lfirtént. 

18i. ;:;. 
///etékmen/es nyugták (úlvételi 

P./is1nervények ). 

Feltétlenül illetékmentes: 
1. nz 5 forintot ineg nc1n haladó összegröl 
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vágy eftél<rÍll 
iSiifé'f\·.éíiY; 

l\'.Íállított nyugta és átvételi el-

202. §. 
·.:•.ih bérleti és hnszonbérleli .<zcrzódés. 

· .... •.:_··_•r•· .. 
1 

, , olvan szerződésről készült okirat, 
.·. 1· .• -.z . ·1 ''d'' f ·1 >:·"' Ív szerz6déshen az egy1 '- szerzo o .e 

,ime ·· · 'd" 1 J z a' latu' na'· vagv :VáJUniely dolog .1 o. e~es .1u~ n ~ ~· • / 
vnlantely husznalnt1 JOg ido~~g~: gya~orlasa-

'· 
1
·11ctc'.íle('I' valnn1ely gyun1olcsozo dolog 

na"' n • J' 1 • t d. •af'rv ·J· 0 ,„ időleges haszonvcte en·e <- a cnge e-
' "·' 

0 ··tl·· r·1 a· ·11 ·t tt sére, a n1ásik szcrzo o e pe 1~ mega a1~1 ? 
cnc·nérték - hér vagy haszonhcr ~ fizeteserc 
kötelezi n1ogát, 1 °/o illeték alá esik. 

275. ~. 
:\.. "}:;:{izforgaln1i gyógyszertár engedélyese 

(vezetője) a jelen rendelet alkalmazúsában _az 
ip~rossal (~s kereskedővel egy tekintet alá esik. 

277. ~
S:án1[n. 

1.1) Számla alatt - ennek a §-nak allrnlma
zásában - olyan iratot kell érteni, amelyet 
iPU.fos vagy. kcres:tedő uz:e~vi.~clc k.öré:)e~1 
1'éúdeS üzlete tárgyaul szolgnlo ugylet teljes1-
téséről és uz abból szármnzott követeléséről 
iizletfele részére ldál\ít. 

'(2) Amcnnyihen az ügylet teljesítéséről az 

1'18 

11) h<'kezdésnek megfelelő szamlát nem állí
tanak ki, a (i) bekezdésben megszabott 
~lleték alá ·esik az olyan irat is, an1elyet az 
iparos vagy kereskedő üzletfele részére 

1. az ügylet tpljcsítéséről állít ki, ha abban 
uz ügyletböl szúrn1azú követelésének összegét 
nen1 jelöli .. u~yan 1neg, de olyan szún1szeríí 
adatokat kozol, an1elyekböl üzletfele a köve
telés összegét 'kiszán1íthatja, illetőleg joosza
bály, kcr~slkedehn.i szokás vag)r ürgylet.i ~1eg
úllapodá1s alapján megállapíthatja; 

2. az ügyletből származott kövebeléséről 
vngy kövelelé5e kiegyrnlítéséröl állít ki, 11a 
abban az iigylet tcljcsítCsérül kiállított iratra 
(levélre, árut kísérő jegyzékre, átvételi elis
n1ervényre, elszán1olásra, stb.) hivatkozik, 
vagy ·közvetve olyan n1ódon utal, hogy ebből 
az iratok összefüggése (tárgyának azonossága) 
n1egúllapítható; 

3. üzletfelének az ügylet teljesítéséről és az 
abból szárn1azott •tartozásáról hozzá intézet 
tlszámolásárn hivatkozással !utalással) az cl
szán1olús helyességének elismeréséről állít ki. 

( 4) A számlailleték alapja a számlában fel
tiintetett követelésnek az összege. A sz{unlú
ban ~ti.ilön felszán1ított szá1nlailietéket az 
illeték alapjához nem kell hozzászámítani. 
Ha a köYetelés egy részéről számlát már ki
!tllítoltak s ez a szúmlából kitiinik, nz illeték 
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. tlf.>,. , ,k"vetclésnek a korábbi számlában 
~ _ap]a ___ -,,a,;,_ '0 • t l" 1 cso·· 1·1· enlett o'' s0 zene 

' "f~If.üíitiifett köve e e~~e ·1ct." • l ·11 "t'-lb . 
!:<:_;_-:_-;;i:/:;;:(,?_-):i\A--:, Szátnln 1el~o i:e anya1:.a i.: l <: e te: 
[-;:_:, _____ ,h_, ·<::,-/'''-'<>-;,rték--'200 for1nlnal nen1 tobb, n11nden 
· < fi. az e ·· t ?O F t • 6 f 1 · ·-:c_g~:s,Z:,>V_~gy 111 e~kez,de ~-b-l· • 1t u 1a1;0(J 1: i.n a:it. 
(i:<'.--;~f(é_it:, __ g·oo_ for1ntna~ to '• c_c .D or1nto 
''':j,_-1úúif:_-'1u.t1ad meg, n11nden cgesz vag?' n1egkez~ 

c!'ctt:100 Ft után 30 f, ha az érték 1.aOO forint
li'~l _,-_több, n1inden egész vngy n1egkez<letl 
t.000 Ft után 3 Ft. 

(9) A számlának kimenő második és töhhi 
példányára, vah1n1int r11úsolatára példányon
ként, illetiíleg má~o!ntonként :1 Ft illetéket 
kell. leróni. Ez a példúnyonkénti, illetőleg 
ii'1-'áSolalon~i.énti illeték azonban az első pél
dŰnyra Járó illetéknél nagyohh nem lehet. 

(11) Jlletékmentes: 
2: az iparos vagy "ltcrcskc<lö úllal az üzleté

ben kicsinybe11 kiszo1gúltalolt úruról vagy 
f;,. teljesített 1nunkúról és az abból szárn1azó 
f .. •· .. • :JOO. forintot meg nem lw/adó követeléséről 

k.iá\lílolt szán1Júnak a vevő részére ótircíssal 
r::,, ];:ész_ült __ példánya, l1a az a vevő nevét nen1 
f;_-::_, ti},_n~-~_t_i,, _fel, és a követelésnek azon11ali kifizc~ 
h<: -tés'ét _,bizonyítja; 

t'i''",:: _ -:',_-:-_:?,-_'_'t\z_;_-:öly~n::s~ámla, an1elyet az iparos vagy 
~~ ::··_1~_?,r-~_~lt:_cdü::}n1ég_, ~en1 teljesítell szolgúltatúsá

'i mt~' cltenérlékéről állít ki (pl. eliíszámla), 
"\._'.y~ullc)y; __ :5-zámla ·1ehát nen1 valódi követelést 

tüntet fel, ennek azonban a számlából ki kell 
tiinnic. 

(12) A számla'követelés kiegyenlítésének a 
sz~.mlára . .__ akár a kiállítással egyidejűleg, 
al\ar utolag, - rávezetett clisn1erésc ne1n 
esik nyugtaillc>té1k alá. 

(13) A számlailleléket a számlára számla· 
iHet~khélye_g. felragasztásával, vagy a pénz· 
Uf~y1ga?-~at~sag - Budapesten az illeték
lusza?a.SI _lnvatal --: en?edélyc alapján iJ!eték
lerovas1 tv vagy 1lletcklcrovási könyv ha-sz
nálatával kell leróni. 

(14) Ha az iparos vrugy kereskedő a számla· 
illetéket szán1lailletékbélycg l'elragas3 tásával 
~·oJa, l.c. ~ 60 „ f v~gy. ~n.nál nagyol;b összegű 
illetek ala cso sza1nla1rol, ha pcdirr a szán1la
il~~téket illclé1\.lerovási ív vat,1}' ill~téklcrovási 
konyv használatával rója le n1in<len ]·i111enő 
szá1nlújáról 1násodpéld~lnyt' ,·aay 1ná\solatot 
köteles készíteni, a1nclycl lil é~Í(! megőrizni 
tartozik. 1l me(!Örzés elnzulasztása jŐvedéki 
liihágás. 

279. ~. 
Bevásárlási liönyv. 

(1) Az a könyv, mnelyhe az iparos vagy a 
kereskedő a fogyasztó üzletfele részére telje
~ílclt szol.gúllatásait ,esct.cnként bcjetryzi (~'á
sárláisi könyv), lckinlct nélkül arr~.~hogy nz 
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, .· <.·;--,. · .. :;·· •. :. <'Zó· követeléseit vagy azoknak 
·' .. ]rt_l~~.·~.,} ... : ·1>~t~J~

1t11 "1 [artaln1azza vagy clisn1eri-c, 
agyen 1 ese · l' ·1 1 1" ···'·:·>···.· ... :··k.; t·3 l<'t illeték n. a est'-, 1a a tonyv 
il:i~·/'1?011k en összeszámított térmértéke 5.000 

·. \.~J'~Nllt~ éntimrternél nem töhb. Ha a lapok 
i1egvzc e . w llllCJ • t t' • • ·• :. [t . 1érmértéke az o. negyzc cen 1-

· 
.. ~~~~tu t.e.5

111
edhaladja, a 'könyv a lapok összc-

111e er: l"l • , 1 . d _. 
···.~.>·:;':···,·tolt térn1értekcnc \. 111.111 en cgcsz vagy 
sz,un . · 't t' iliegkezdelt 2.500

1
_ ne~1·yzc\tc~n11111n.11e e

1
re 

1 
.~ an 

:·1-:Ff 50 f illeték a a CSl \.. i z 1 e e \.C a \.OUYV 

Clsö, lapjára ragas~t?tt száml.~illctékh.~ly;g
ircl kell leróni s a belycgel a konyv clso tetc
í'évcl kell kcrcszlülírni, vagy a kiállító kelct
lel ellátott cégbélyegzöjével kell feliilbélyc-

gczni. 
(3) 1\z illcté'kért és az esetleges bírságért. az 

[( fél is közvetlen f'elelüs, akinek vásárlásai
'í·_~l a könyvet vezetik. 

280. ~. 
tizlcti könyv és kö11yPclési s=nbadív. 

(t\ Az ipari vagy kereskedelmi üzletről 
(váÜalatról) vezetett, akár bekötütl, akár 
f(izött i\zleli könyv, segédkönyv (mutató, 
nl'Ó.Solási könyv, stb.) összes példányai íven
ként .1 Ft illeték alá esnek. 

(2) A könyvet annyi ívből állónak kell 
tej<füt.e~1i, ahá~yszor 2.500 négyzelcenlimé

"térí ;tesz ki a .. könyvet alkotó összes lapok 

egyik oldalának teríilete. A maradvány teljes 
ívnek szán1ít. 

(3) Az 1 l) bekezdésben említett üzletről 
!válla'.alríi!) vezetett kiin11ve/ési szabadivek 
~ven~tent külön-külön esnek illeték alá. .A.í. 
11lc.~ek n1értéke, ha az ív ccrvik oldalának 
lerulete 1.250 négy.zetccntiméf~rt n1eg neni 
hal.ad 50 f_. ha pedig ennél nagvohh, ntlnden 
eg~sz V~gj1 n1egkezdett 1.250 w nérrvzetcenti-
n1eter ulan tovúbhi 50 f. ;"")_ 

(4) Az illeték kiszúmításánál közömbös az, 
h_ogy .n lapnak csak egyik vagy nlindkét olda
lara. m?ak'. A lapoknak azokat az elválaszt
hato 

1

reszc1t. amelyeket az üzletfeleknek ad
n~'k at," vagy nn1elyeket rendcltetésszerüen a 
konyvhol kitépve használnak, az ív teriileté
nek 1:1egúllrnpításánál szán1ításon kívül kell 
hagyni. 

281. ~. 

lpa1·osok és kerl'sk·ed{)k levelei. 

„ (1) .Az ipa.r~snak. {,g kereskedélnek a sajút 
t.1zletv1tele koreben irt vagy kapott leveleiben 
fogl?lt:. rendes üzletkürének. tárgyaira von~it
kozo ugylelel tarlahnazó okirat feltételesen 
illetékmentes. 

(2) Az (1) bekezdésben rnegúllapílott fellé
lelesen illeték.n1entesség ne1n terjed ki a levél
ben foglalt váltóra, köicsönszerz{)désre (köte
lezvényre, adóslevélre, tartozúsvúllalásra), hi-
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. . : . , . . z.'tlonJ' erryre, számlára, 
t l '11 podus1a, , " „ . . l „ e_ .. n;iega .. a ! 'tellevélre irrervenyre, lUJO-

t 1 . . . n vngy 11 ' o 
11 ... :1.:Y~nyr, · ~"edményre, fuvarlevélre v_agy ~z~ 
kolcsonr:, „e. r: t ·a biztosítási vagy tarsasag1 
hel_yettesito ua 

1
.b'bri l·o"vetelés kiea„enlítésére "d' e tovn • \.. :-i.i 

szerzo. es~ ' ,
1 

levélben foalalt oly 111egúlla-
onatkozonn ~ b 1. 1 • 

v.. • amely az előbbi jogalap 1e yett mas 
-podn

1
sra .. t' vaNY a k.övetelés főtárgya 11elyelt 

10cta apo t'I. 1 , · · ·· 
· '7 

1
:1rrrvat k.öt k.i és ezzel o yan llj JOgugy

n1ns • b-' • I · 0 \'" a'r lm letet hoz létre, an1e y -~1e;11 az l,par ~ ub.' -

k d „ i·en•les üzletk.orcnek. targya1ra vonat-res e o "" , · 
kozó jogügylet. . , , . 

(3\ A {e/tételes 11/etekment'.';'"';íl nem !eried 
/:i az olyan levélal;1kban k.~"l.~llofl o~.iratra, 
amelqet mind " kel szerzodo fel almrt,_ lo· 
uíbbd ciz olyan levélre, amelyre a másil~ fel az 

:izletJ1ez való liozzájcírulását rávezette s azt Cl 

levélfrónak visszaadta. 
(5) A jelen rendelet alkalmaz{~si~ban '; le

vélre vonatk.ozó szal1úlyokal k.ell 1ranyadonak 
tek.inteni n túviratra is. . , . . 

(8) Az illetéket az a fél tartozik ler<'.lll, ~k; 
a levelet az illetékkötelezellséget megallap!lo 
módon használla. 

(9) Az illetéket a levél?ek ille~.ékkö~elezetl· 
sé"et me"állapíló /ws:nalata elolt beluegyel 
v;gy ij;.(.~vetlen illctékílzeté-;sel kell leróni. 
BélVcvrrel lerovús esetében a bélyeget a bíró
ság- (i~atóság) vagy hivatal feli.Hbély-egezni 
köteles. 

15·\ 

289. § . 
Iparosnak és kereskedőnek· eg!Jéb illeték

rnentes okirata. 

l\I_i~.daddiu, arniu azokat bfróság vagy más 
lwtosag .:aq!I. hiualal előtt bizonuítékul fel 
nem has-nal1ak - feltételesen illetékmentes: 
. 3; a. 1~_1egre;:d~lönek a szállított áru (mü) 
atvetelero~ k.1~ll~t?tl e~ismervénye, feltéve, 
hogy az aruszalhtas (muelöállitás) a szállító 
(előállító) iparos vagy keresk.eclö sa,iát üzlet
vitele l{örében l{Ölött, rendes iizletkörénel{ 
tárgyára vonatkozó ügyletből ered; 

4. a szállított áru szállítására használt köl
csönedény (hordó, zsák, stb.\ átvételéről a 
megrendelö által, valamint a kölcsönedény 
visszaszolgáltatásáról a szállító iparos vagy 
kereskedő által kiállított elismervény. 

324. §. 
S:o/gálati s:crződés. 

( 1) Alkalmazotti jogviszonyt alapító mm" 
kavállalási szerzőclés 1 vala1nint az ilyen szer
ziídés módosítása ·- akár állítottak ki arról 
ol{iratot, akár nem - a szolgálati jogviszony 
tartama alatt adott illetmény (fizetés, bér) 
értéke után 0.5% illeték alá esik. 

(2) Az illeték alapja mindaz az állandó és 
változó természetíí juttatás, amelyet a munka
vállaló a szolgálati jogviszonyból folyólag 
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„ .. ·.b·. . · • y tern1észcthen élvez. A tern1é-
pcnz eny,1g , , 'J 't h J' · t'k · 
szetbei\.h:.j,matás penzc;te '"1 lai e ) ;!Jer ~t v1_
·.<'·"··<:<· .. ·'.:"'·k· k 1nc<TfeJc1öcn te n1ega ap1 ant. 
'."'~_z{}:rtYO ~na . n . . , , . , . 
i>'.(

3
)''.•;\.delen § sz:n.nt .iaro 1lleteket a m;;nJ,a-

áa:ó'.·köteles Jeróm, Jogosult azonban a Jarun-

. ti5~·ú]obóF levonni. :.(41" A munkaadó kimutatást_ köteles készí-
:·[:~tii';··áinelyben fel k.cll sorolc;1 azok.at ~z al
kalmazottakat és más szemelyeket, ak1knek 
· jlirű!idóságn illeték a_lá esik:. és n1inden s_ze
riíélyre nézve 11avonk.cnl egyosszeghen fel 1\.ell 
tüntetni, hogy bárn1ily címen élvezett járan
dósá~ fejében a hónap folyamán összesen 
n

1
enhvit ltapott. .!\z illetéket a ltin1utatáshan 

[t.HsórÜlt vnlan1ennyi szen1ély részére a hónap 
folJán1án adolt összes járandóság együttes 
l)sszel'Te után ltell leróni. .!!.,. munltaadó a kirnu~ 
tatás ~szerint járó illetéket n1inden hónapról a 
kö,ielkezfi hónap 15. napjúig illetéklerovási 
könyv használatával köteles leróni. 

'

,.1

1

••···•.··••···•··.·•··· .• ·• .. ·•.•· .. •·.·.. m~~~é!yh~~:z;t~~~ i,~~\nt~~ 
11

(~f ~=l~:z~~!~~~ .faeghatározoll illeték alól mentes. Ha azonban 
i• {":';·!1~~tárL év folyamán, vagy ha a szolgálati 
~' , ,~iszony egy évnél rövidebb ideig tartott, an-

·

[., ·. étüik t~i;t~kma alatt adott m:tn;ényelkOOeOgyuf" t~es 
öss~~géne ·.egy hónapra eso resze orm
_lt~--~:;>1lj:_C-~ll3.lrid(--:az év folya111án, illetöleg a 
. szolgáfati viszony tartama alatt adott összes 

illetn1ények értélte utún utólag le kell róni az 
illetéket. 

(<i) Az alkalmazotti jo~viszonyt alapító 
~nunk.avállalási szerzödésrÖl, valamint az 
ilyen szerzödés n1ódosítúsáról ltiállítolt okira~ 
ton - lel-íntet 'Jl ·· 1 , ·n . " ne iU az ívek szán1ara -
1 „ et.eket leróni nem kell 

(
1
7) ,

1
A _.ielen § hatálybalépése előtt kötött 

szo ga ah szerződésnek , 1 '11 . volt jogs· v 1 : k . . '1 <ara' Jafl hatalyban 
bekezdésza "~.0 s_~ei:m~ lerótt ílletékét az (1) 

.
1 

. szennt Jaro 1lletékbe be kell szá-
1111 an1. 
. (8 l. A _Jelen § .r;endekezései az 1948. évi 
.1anuar ho L 1rnp.1an lépnek hatályba. 

417. §. 
A köziga:g(lf<Ísi illeték nemei. 

I\özigazgatási illetékek: 
1. a beadványi, 
2. a jegyzökÖnyvi, 
it a n1ellékleti és felzct.i, tovúbbú 
'!. a kiadványi' illeték, vala1ninl 
5. az illetékátalány. 

420. §. 
:\ közi[(OZ[f(tfási beadványi illeték tárgya. 

„ (1) A hea~ván:Y,i. illeték tárgya: az államfö
hoz: ~z orszag~yu!eshez, továbbá a kormány
hntos,tgl1oz, torvcnyhatósághoz, valamint a 
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~?{.t''':örébe eső bírósághoz, hivatal
.~tlo\kt.b z vállalathoz, intézményhez, 

··'tezee, ··1t··h g· 

~.' •. \;·;·S. 01 •. „. í''.!~~f;is;ré~\~!ka JJ~~~~:J;'.i~tt ~~:;v~~1~a11f-
. ·.;J/,i;.,~.~>> •·· ·mélvhez vagy mas megb1zotthoz ,,„,. t.vata:loS.• .sze • . • · · tt · 11 h t lm· ~0.~' ;.cc>•J>''I'I ·ual 1rasban mteze a am a a 1 
; ".'.!Jl.~g~'l,f .. za

1
·gaznat'•si cselekményre irányuló 

i -., •• , _;_:~,~gy_-, __ b-_o • ;:, ' 
i:~'J> ·előteI'jesztes. 421. §. 

!~':;•' 0iK420. § szerint illeték alá eső beadvány 
'" .ingtélrn _ aroennyiben.

1
a bea;Ivá:i11yr1·~1 a t422. § 

fagy Jdvételes j?gszaba y mas 1 e e te nem 
:íllapít meg - 6 Ft. 

422. §. 
l. Iskolába (ideértve a l'ö-. közép-, közép

'fökú és szakiskolákat is) és egyetemre felvétel 
;i'<iránt, továbbá a tanuló (hallgató) ~Ital t<:n;1l
'.i'.>;mánvi ügyben az iskolai (egyetemi) hato~ag· 
·•i.)hoz vagy a vallás- és közoktatásügyi mimsz-

•lefüez ]Jenyujtott beadvány illetéke 2 Ft. 

123. §. 
,A közigazaatúsi berulvúnu ívei 

és példán!l<IÍ. 

~.?,;\ b~~dvány _elsií pél;Ián~án;1k -~ná~od!k 
-~-:;:-____ (j_~J?:~}:_i:v_e,, valan11nt a n1asod1k. es tobln pel-

l}~ny;.t ;a111~nnyiben a jelen fejezet, vagy a 
-*' __ 9:~-~-~l~?tóú~~y_ételes jogszabály n1ásk.épen ne1n 
f.endélkezifü;""''3 Ft illeték alá esik. 

(2) Ez az ivenkénti és példányonkénti ille
~ék azonban az elsö példány első ívére járó 
illetéknél több nem lehet. 

429. §. 
A mellékleti és fel:eti illeték mértéke. 

• (1) A mellékleti illeték ivenkint 1 Ft. 
(2) A mellél'.letként csatolt könyvre, nyom

tatott vagy mas gépi (1ton sok.szorosított fü
zetre, folyóiratra és hírlapra, valamint a ld
nyomtatúsra szúnt k.éziratra az ívelt szá
mára való tekintet nélkiil - a mellékleti ille· 
lék. darabonként 1 Ft. 

430. §. 
.4 kiadvánui illeték l<l1·gua. 

1\ k.iadvúnyi illeték túrgya: 
1. az állan1fö, az orszúggyíílés, lovúbhá a 

korn1únyhatóság, lürvényhatósúg, valan1inl a 
felügyeletük körébe eső bírósúg, 11ivatal inté
z?t·. v{tll~h:t, intéz1nény1 kan1ara,. végiil ~ ltöz
seg1 hatosag vagy pedig a felsoroltak. bárn1e
Iyikét képvisellí hivatalos szentély vagy más 
1negbízott által valamely, nem a n1agánjog 
szabályain alapuló szabadalomi jog, kivúltsúg 
vagy k.iti.intetés adon1únvozásáról, illetve en~ 
gecll~lycz(•sl~röl kiúllított i~ntározat: 



432. §. 

:\ Jdadvúnyi illeték különös 1nértékc. 

{g, a) Gyógynövl•nynagykereskedűi enge-

dély illetéke 50 Ft; . . • 
• 1 ·1t 1·n .1·0-,f1osító enL.'e-fJ) gyógynöveny )CVH asa • ., '·' 

délv illetéke 10 FI; 
;) a b) alatti engedély n1eghosszubbítúsának 

illetéke 5 Ft. 
20. Gyógyszer és gyógyszcrl~i.ilönl~ges~ég 

forgalon1hahozatala cngedélyezésenek. illetek.e 

250 Ft. 
2t. J{üzforgaln1ú gyógyszertári jogosilvúny 

erígedélyezése: 
nl Budapesten 1.500 Ft; 
,.b).·tö~véÍl)·hatósúgi jogú vúrosbnn 1.000 Ft; 

'J)níegyei városban 750 Ft; 
<i)kqiséghen 500 Ft i\lelék alá esi'k. 
22,.Jntézeti h'YÓgyszerlúr felúllítúsúnnk en-

gedélyezése 40. Ft .mcték alú t•sik. 

HiO:; 

23. Orvosi és állatorvosi kézigyógyszertár 
lartásának engedélyezése 10 Ft illeték alá esik. 

Bndapesl, 1947. évi július hó 17-én. 

Dinm1és Lajos s. k. 
~"inisztere:lnök. 

24.750/1946. l\I. E. számú rendelet 
az llletményadóról szóló 8.720/1946. M. E. sz. 

rendelet módosíhlsa tárgyában. 

- KIVONAT. -

1. §. 
„(1) Az illetményadó mindazon illetmények 

után, amelyek a munkavállaló részére e"y
egy naptári hónapra befejezett bérfizetési idő
szakokra járnak., a következő naptári hónap 
első napján esedékes és az ,esedékesség nap
jától számílott 15 nap alatt pótlékmentesen 
fizethető. 

(2) Az illetménykimutatást ugyancsak a 
pótlékmentes befizetés határnapjáig kell be
nyujtani. ~ 1 

2. §. 
Jelen rend<Clkezéseket visszaható erővel az 

1946. évi december hó L napjával kezdődő 
időre is alkalmazni kell. 

Budapest, 1946. évi december hó 20-án. 

ll 

NaglJ Ferenc s. k. 
1ninisr.lerelnök. 
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8.000i1946. III. E. számú l'Cndelet 
a lak•ísok •és más helyiségek hél'ének szabá

lyozása tárgyában. 

- KIVONAT. -

1. §. 
,l bér111egá/lnpilrísra vonatkozó áltnlános ren

delkezések. 

(1) .-\ lakások és mús helyiségek bérét a 
jelen rendelet úllapítja meg. 

(2) .-\ jelen rendelet hatálybalépése elölt 
nc1n pénzben~ hanen1 n1ás ellenértékben (pl. 
Lern1ényhen vagy n1ús természetbeni szolgál~ 
tutásban, munkateljesítményben, üzletl forga
lo1n álapjúni n1egállapitott bé.r n1értékére és 
fizetésének rn6<ljára nézve továbbra is a fe
lek n1egállapodásu az irányadó. 

(:1) .-\ jden rendelet hatálya nem terjed ki: 
u határozatlan .időre albérletbe adott lakás 

va{.,ry n1ás helyiség, .illetöleg lakásrész vagy 
llelyiségrész nlbérének (nl!Jérleli díjának) 
megállapílúsúra. 

2. §. 
Alllpber. 

(!) A fizetendő bér - u 4. § (5) bekezdé· 
sében, valamint a 6. ~ (:l) bekezdésében fog
lalt kivét.elekkel . -- az alap bérhez igazodik. 

(2) Az alapbér a bérleményne'k az 1939. 

l évi szcpte1nbe,r hó 1. napján pengőérlékbcn 
érvényben volt tiszta bére. Tiszta bérnek a 
bérlemény használatáért kikötött bérösszeget 
l~ell tekinteni n különdíjak (központi fütés 
~s n1c!~gví~szolgáltatás dija, csatornázási díj 
'agy Jarul~k! szemétfuvarozási díj, felvonó 
~ka_r~antartas3;nak és használatának díja, por
~;•':o .~1as~nalatáért, üvcgbiztosításért stb. 
.1;•;0 .. ?•J) .. es a nH;llé~szolgáltatások (házfolü· 

lg~.e1 101 d1.1, szemetpenz, kapupénz stb.) nél· 
... u. 

3. ;;. 

ü1kásrwk lckintendö helyiség. 

. (1) .-\ jelen rendelet alkalmazásában la· 
ka~nak kell tekinteni n1indazokat a helvisé~ 
gcket, amelyek lakás céljára szolgálna'k. ~ 

4. §. 

J_.akásbér. 

il) A lakásokért fizetendő bérek - tekin
tet nélkül arrat hogy a bérlet hátározolt vanv 
határozatlan időre szól-e - a következők:~. 

egy- és kétszobás lakás bére az alapbér 
.. : 40%-a 

háromszobás lakás bére az alapbér 50%-a: 
négyszobás lakás bérc az alapbér 60%-a 
ötszobás és ötnél több szobá!Jól álló laká~ 

bére az alapbér 100% -a. 

11 • 
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--: ·•Y:;+.';i/:?J:{Y::!lll'I!.. ,.........~-1·1'. 
','<:<-><,'-', ',\,'-,','-<,',::> ,,,,, 

>F :s .' 1 k'ísban állandóan lakó szemé- ·' 
0:5(2l;;~l,a a .:. ' 3 háztartási a~kalmazottakat 
I. y,e. k,---;sza1na szolia' l· szán1ánál 
, - - -:-, --,-„ ... - 1itra -· a ~ \. 
n_-~-~---,S_7:_an . , . hb az alapbér 5°/o-ával, 

-<--_c,.,.,rvel I"e,csc ' 1.. ~ 01 • 1 
,r;l."'Jt„'; .. cl k·e,,escbh az alapucr ln 10-ava, ,,,_, I·el ov -, · - ' 

!
\. F -

1 
va11v több szen1éllycl keve-

---".-1aron ~?"!„ • )O • 1 I'· b' l 
~-s~:_fih- '::i'z alapbér 31. /o-ava 111agasa )u er 
kell 'fizetni. . . 

('1i Az előző bekez~!~ssk rcndcl!'~~e~emek 
alkain1nzúsa szen1pontJabol 11en1 n11nosul szo-

bának: 
a) a szobákból nyí.ló .. é_s .. ~lló! a,il?v.al. cl 

nem ,·álasztolt ab!aknclkuh l ulkc (halofuH,c), 
f>) az előtér (hall}, ha közterületre vagy 

udva1-ra nyíló ajtaja vagy ablaka nincs, vagy 
!la van is, dc a lakúsnak előszohúja nincs, 

e) a konyha - kivéve ha az egyben lakó
szohúul is szolgál és a lakúsban külön lakó
szohU: nincs (lakókonyha) -, továbbá az elő-
57.oba, a sze1nélyzcti szoba, a fürdöszoba, a 
krunra, a nyitott vagy zárt folyosó és általá
ban a n1ellélthclyiség. 

(o} A lakás bérc a lakásbérleti szabály
rendelet korlátai között szabadon állapítható 
n'leg: 

a) ha a szabad bérmegállapilásra a laká· 
sok lielyreállításáról szóló jogszahályoik jogot 
adnak (10.300/HJ.15. M. E. sz. r. - Magyar 
Közlöny. 167. sz. ·- és 1.200/1946. M. E. sz. 
r. - Magyar Közlöny 30. sz.); 
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b) ha a lakás az 11145. évi január hó 1. 
napja után épült. 

6. §. 
Lakásnak 11e1n minősiilö fle/y;ség bérc 

(l) A 3. § értelmébcn1 lakásnak nem minö
stilö l1elyiség (gyár, mühely, áruház, üzlet, 
raktár, gépkocsiszín, iroda stb.) bére fejében 
- tekintet nélkül arra, hogy a bérlet határo
zott vagy határozatlan időre szól-e - az 
alapbér 75%-át kell fizetni. 

14. §. 
\ 1) .A.. közüz,cn1i költségek (vízszolgáltatás, 

csatornázits, szcn1étfuvarozás, kén1ényseprés 
a ház világítása slb.) a háztulajdonost. terhe: 
lik, kivérn azokat, amelyek az 1939. évi szep
lémber hó 1. napján fennállott jogszabály 
vagy helyi srnkás szerint a bérlőket terhel
ték. 

15. §. 
A ház rendben- és tisztántartásával kapcso

latos költségeket kizárólag a háztulajdonos 
(bérbeadó) viseli. 

16. §. 
(2) A bl>rlő köteles olyan házban, amely

ben házfelügyelő van, a bérösszcgen és a kü
lön kikötött díjakon felül házfelügyelői díjat 

lfl.5 



24. §. 
. 1 bérfizetés ideje. 

(l"J \ ]a]·ás vagy más helyiség b.érét .. min· 
. cl!.. ' e'lső ízben a beköltözés, 1lletoleg a 

dJ" me, J ] ] • ""b] ll " 'l"t megkezdése előtt, e e _eg \.CSO ) 
hasz.n.t " · · J 11 r. t 1 bérleti idő első napJan \.C i1ze n . , 

(,ti Az 1946. évi augusztus, szei;tember e?, 
• 1 1 'napo,J·bail az crrv-C!!Y l1onapra cso ckto Jer 10 '" , h·' „_ .• l . 

1 ' két egyenlő részletben fizelhcto. A . )Cf 

\e~. részletét legkésőhb a hónap 12., _a mas~
"r~ ré~zletét pedig legkés~bb ~ honap 20· 
:,~pjának 18. órájáig kell hzctm. . . 

(') Az előző bekezdések rende~~ezese1 
. ·ál~yadók a bérrel (bérösszeggel) egyu~t es?· 
~\ékés kiilöndija•kr~1 és más szolgaltata-

s9kra is. 1 
•Jelen rendelkezések rn+G. évi augusztus . 

'nápján lépnek hatályba. 

Ilildapest, 1946. évi július hó 12. 
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Nagu Ferenc s. k. 
miniszterelnök 

8. 730/1946. M. E. számú rendelet 
a 8.000/1946. M. E. számú remlclettel szabá
lyozott lakásbfrek forintértékben való meg

határozása tárgyában. 

A minisztérium az 19-16 : VI. te 1. §-ában 
foglalt felhatalmazás alapján a kö,·etkező'ket 
rendeli: · 

1. § . 
A lakások és n1ás helyiségek bérének sza

bályozásáról szóló 8.000/1\)46. M. E. számú 
rendelet (Magyar Közlöny 161. szám) szerint 
pengőben kiszán1ilott bér fejében forintban 
annak háron1szorosa fizetendő. 

2. § . 
A jelen rendelet kihirdeléséuck napján lép 

hatályba. 
Budapest, 1946. évi július hó 30-án. 

iVar1ru Ferenc s. k. 
miniszterelnök 

450/19-17. M. E. sz:imú rendelet 
a lakások és más helyiségek bé1•é11ek szabá
lyozásá1·ól szóló 8.000/1946. M. E. sz. ren

delet módosítása tá1•gyában. 

1. §. 
„A bérlő a bérbeadótól csak a víz-, csa

tcrnu-, gáz- és villanyvczeték<:kben, továbbú 
a lakók közös használatára szolgáló 1nosó~ 
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2. ~. 
A jelen rendelet k_ihirdctését követő nyol. 

cudik napon lép h~t~ly.ba. . . • 
Budapest. 19•!7. ev1 .1anuar ho !0-én. 

l\'agu Ferenc s. k. 
miniszterelnök 

14.oo0.11947. Korm. számú rendelet . 

1 kások és más helyiségek bérének szaba
~1: ~sá a és a házadóra vonatkozó rendeJke-
:1'0 r zések módosítása tárgyában, 

_KIVONAT. --

. 2. §. 
A' .. 8.000/1946. M. E. sz. rendelet 6. §-iinak 

Gti bekezdéSe azzal egészíttetik ki, hogy ha 

1118 

a lakásnak nen1 ininősiilü heluiséy n!npúére 
o: évi 720 penyőt meylwladja, bérc fejében 
- tekintet nélkül arra, hogy a bérlet határo
zott vagy határozatlan időre szól-e ---- az 
alnphér 85°/o-út kell fizetni. 

3. §. 

(2) i\Iindaddig, an1íg a bérbeadó a bérlőYe:l 
írásban nen1 !közli, hogy 1ncnnyi a jelen ren
delet szerint fizetendő búrösszeg és az eset
leges különdíj, úgyszintén abban az esetben, 
ha a bérlö nyilatkozatában a bérbeadó :Utal 
közölt összeget kifogásolja és a bérbeadó 
1ncgegyczéls hiányában a bíróságtól kéri a 
fizetendő bérösszeg- (az esetleges különdíjak), 
illetőleg a bér elis1ncrt részét 111cghnladó kü· 
vctclésének n1egállapítúsút, a bérlő csupán uzt 
a hérösszeget, illctő]cg különdíjat köteles 
fizetni, amely u 8.000/1946. 11!. E. számú ren
delet szerini járt. 

ii. §. 

A bérle111ényckrc nézve az 1948. évi házadó 
kivetésénél a jclc11 rendelcl szerint Iizetendfí 
hért kell szán1ításhn venni. 

6. §. 

A jelen rendelet 3. §-án:i!k rendelkezései a 
kihirdetésének napján, egyéb rendelkezései 

l6U 
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i~~~i"!~~i'')B0s~~,';'1f'tf' ' · . . 
• .· ~li~:''!~it'7ycévidccemher hó 1. napján lépnek 

. ~~~t~6~~~t, 194 7. évi november hó 14-én. 
Dinnyés Lajo.1 s. k. 

nüniszlerclnök. 

12.600/1946. 1\.1. E. számú 1·endelct 
a iakiisok és mús helyiségek bérének és n 
.h:izmlónúk havonként két részletben való 

fizetése tárgyában. 

A miniszt(:rium az 1\l4Ö: XVI. tc. l. §-ában 
foglalt felhatalmazás alapján a következőket 
rendeli: 

1. ~. 

(1) A lakások és más helyiségek béréről 
szóló 8.000/194ö. M. E. szánni rendelet (Ma
gyar Küzlüny Hll. sz.) 24. ~-ának (4) bekcz· 
déséhen foglalt, a bérnek részletc1,ben való 
fizetésére vonatkozó kcdvez111énv további 

:--- rcr.delkezésig halú1yhan n1arad. ·Ehhez kéw 
i pcst a lakásoknak é5 más helyiségeknek egy-
j-,'~,_-:::-, __ :egy- , hónapra csü bére tovúllbra is két 
bit:;,,[ ;egyenlő részletben fizethető. A bér első rész
i·· ;' !~tét Jegkésöbh a hónap 12., a másodi'k rész
.. ; . : >Jel.él pedig legkésőbb a hónap 25. napjának 

< 18 ... órájáig kell fizetni. 
,J2J.Had1 bérlő a hérévnegyed utolsó hó

napjára eső bér második részletét a hónap 

1iil 

L2~·hnapjának 18. órájáig nem fizeti me" a 
er ead · ·1 „ . • • · o. • 

1
. . ' 0 . a wvetk.ezó hónap 15. napjáig ,,.,,3 _ 
,orolhato rendi · "J' r N J·e „ 

1 
t, \:IVU 1 eln1ondással a követ-

/
'\ zo .10n?P végére szünlethcti n1e<1 'a bér lelet 

n1as 1d '} · k r-. • fizetésének' p?nto -ba~ esedékessé váló bér 

1 t 
· · e n1ulasztasa esetébe11 uyaJ·o1·ol-

1a o rendl·i .„I' f h \. 
M. E. szán~(~ ':.~nd eimo.n_dásra a 8.000/1946. 

(
4) h k · . e et b. §-ának (2) (3) és 

e ezdeseben fonlalt d ; irányadók. n ren elkezesek az 

2. B. 
ftfindaddig, 3111íg a bérlői· , 

ban szabályozott mód ' a bert az 1. §-
rés>.Ietben fizetheti-!· a

0
"1 , !mv~ két egyenlő 

1 ) 1 
• '· • i.izado (az ·a· J" 

eg te! egyenlő félhav· ., . ' ·. a ~e o
h~nap J., illetőleg 16 1,1~ e~;:Iet~en ~sped1g a 
honap 15. ill t "l „· 3 0 P.Pn .. c:sedekes s a ' eoen nap1·11u d' "ti" 
nélkül fizethető !\. há · d. :1• h a opo ek 
1946. M. E · : ' . 'za oro szóló 8.790/ 
löny J "9 'l .. sz) .imu r~ndelet (Magyar Köz-

. 1-1 '· sz. 36 !i-a (") 1 ,1 a· . n~ás~di'k n1~ndatáhn1~ r'aglall- ren)~e;T.z ~s.cnlek 
tnlyat veszti. \.ezcs 1a-

. 3. §. 
A_ Jelen rendelet kihirdetésénel· hntalyba. \. napján lép 

evi o \ to er hó 25-én. Budapest, 1946. · · 1 "h 
A miniszterelnök helyett: 

Dr. Bojta Béla s. k 
úllan1titkár. 
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370

/1945. M. E. számú. l'Cnd~lct. „ 
, .

1946
,. évi janmlr hó 1. nap,1án kcsztlendo 

.lz · · iizleti leltárról. 

- KIVONAT.·-·· 

Az 1945 : Xl. tc .. 1?· §.-~ban ad~tt felh~tul
iná'Zas alapjún a m1n1szter1un1 a kovetkezoket 

rendeli: 1. §. 
( 1) Az 1940 : VII. tc. 1. §-a ( 1) bekezdésé

nek 1-4. pontja, valamint n kereseti adóról 
szóló 1927. évi 300/P. M. számú hivatalos 
összeállítás 2. §-ának 1. pontja alapján társu
lati adó, illetőleg általános kereseti adó fizeté
sére kötelezett minden adóalany az 1946. évi 
január hó 1. napján köteles egész vagyonáról 
és tartozásairól az alábbi rendelkezések sze. 
rint leltint készíteni és azt 1946. évi február 
hú 28. napjáig az illetékes állami adóhivatal 
hoz (adófeliigyelöséghez) benyújtani. 

(2) A pénziigyrninisztc>rn'ek jogában áll az 
általános kereseti adóalanyok egyes csoport
jait a leltúr készítése alól felmenteni. 

2. §. 

A leltárnak részletesen tartalmaznia kell az 
194(\: évi január hó 1. napján az adóalany 
luiajdonáhan levő minden üzleti (üzemi) va
gyontárgyat és minden tartozást. A lellárban 
a cselekvfi· és szenvedő vagyon különbözete· 

ként t 1 · lar i;m ~t <0zó. hszta vagyo!l vagy fedezetlen 
t~zas osszeget külön tételben kell kimu

tatm. 
3. §. 

-~ leltárt kétféle értékeléssel kell elkészí-
tem. Az 1946 • · · . 
n1ellett feltün.te~''l. .~anua.r 11ú 1-i pengöérték 

la tű , , . . ·endo lllllltj.en varrvontáfNV 
r zas es a tiszta bJ n„, 

tartozás 193.9 • :. d vagyon vagy fedezetlen 
· e\1 ecember hó 31 · .„ 

lékre átszámított értéke is. -1 pengoer-

5. §. 
A lell'.1r. k~szíbésének módozatait, az alkal-

mazai;do ertekelési szabályokat valami t 
záradekolás f Jt 't 1 · ' n a . 1 ál e e e e1t a pénzii(Jy111iniszter 
sza l yozza. l.".l 

7. §. 
.• A jelen rendelet 1946. évi január hó 
Jan lép hatályba. · ' !. nap-

Budapest, 1945. évi december hó 2U-én. 

T;/dy Zolllín s. k. 
miniszterelnök. 

A magyar közlfü·sas1\g ko1•mányának 
24• 700/t946. M. E. számú rendelete 

az 1947• é\'i jan~~ár ~tó 1. nap,i:ival készítend(J 
üzleti lellfü·ról. 

A minisztérium az 1946 . XV! le 1 " . b 
foglalt és az 1946 : XXVIII. "t,· 1· s·-a<.,"1 -a an · · · ,) ' ., n1eg-



hosszabbított felhatalmazás 
kezöket rendeli: 

alapján a követ-

!. §. 
üzleti könyv vezetésére kötelezett n1inden 

kereskedő, ideértve a részvénytársaságokat, 
szövetkezeteket, korlátolt felelősségű társasá
gokat, ·közkereseti és betéti társaságokat és a 
pénzintézeteket is, továbbá n1inden iparos, 
amennyiben üzlete a kisipar körét n1egha
Jadja, tartozik az 1947. évi január hó 1. nap
jával szerkesztendö 111cgnyitó n1érleg céljára 
az 1947. évi január hó !. napján meglévő va
gyonáról és fennálló terheiről a rendes keres
kedő gondosságával pontos 111cnnyiségi lel-
tárt készíteni. 

2. §. 
;\ leltár n1cnnyiségi helyességét a vállalat 

tulajdonosán vagy felelős vezetőjén kívül a 
leltározó alkalmazottaknak és ahol ilyen van, 
az üz·en1i bizott'iágnak aláírúsával is igazolni 

kell. 
3. §. 

Az 1. §-han említett leltár felhasználásával 
szer'k.esztendő n1egnyitó n1érleg készítésének 
és záradékolásának módozatait külön rende
let. 'fogjtt szahúlyozni. 

:'A jelen rendelet 
Nemzeti Bankra. 
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4. ~. 
nen1 terjed ki a i\ilagyar 

\ 5. §. 

1 
'· jelen rcndelcl kihirdetésének 1atalyba. napján lép 

Budapest 1946 , . · ' · cv1 decc111ber hó 20-ún. 

Nam/ Ferenc s. k. 
minbzlcrclnök. 

1.790/1947. l\f E s ..• 
az 1947. évi január hó ·1 zam~!·endelet forinlmé 

1
• napJnval készítendő 

r egröl. 
-- K l\'0:-IA T _ 

1. §. 
A 24.i00/1()4(;. 1'! E· .. · . 

gyar I~özlöny 29o! ·. ,· sz,u~1u rendelet (;\Iu-
leltár készítésér~ ·1_~z1 "1111l crtelmében üzleti 
J-ed" 'd , ' e ezett min l 1 " o, 1 ecrtve a keresl·ed 1 • • e en \.eres-
v~l~mint az iparos l" e,:111 tarsaságokat is, 
k1s1par körét megh~la:f·a v,'.l.lalata (iize.me) a 
zott rendelet szerint .. Jl , .koteles a 111vatko
tett mennyisé...,i lelt'n· u~ et~. vagyonáról készí
nuár hó 1 b „ · a apjan az 194i évi ·, 

, 1 . napjanak. VUNVQ •']! r • .Jd-
mer eget készíteni . ·1 'b" na agaról olyan 
1 
'I 1 • , .um yent a fe '11, . 

)d yo '- ertelméhen az „ ' nna o .1ogszn-
ke1I szerkeszteni. , , uzlet inegkczdésekor 

,\ 3. §. 
. cselekvü és sze11 d .. 
1

• . ·- · ve o 
\'a osagos értél,e't ·1z .. 1 ' „ • uz eti 

v~~gyon tételeinek 
konyvek és egyéh 
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feljegyzések adütai - ideértve '\.12 .. 3i0/194~. 
l\[' E ,szán1í1 

rendelet (Magyar hozlony 194b. 
6.;i 1:0 szán1) alapján készített üzleti leltárt is 
- vagY ,a hatósá~i úrn1cgúll,apí.~ás .vagy a sz~!t
mai t<rdekképv1seletck arkozlese alappn 
;!,vagy becsléssel lehet n1egállapítani. 

4. §. 

(1) Házadó alá eső ingatlanok érWk'ét a 
lakások és más helyiségek béréröl szóló 8.000/ 
1945. M. E. számú rendelet (Magyar Közlönv 
161. szán1) 2. §-a szerint pengöériékhen 1neS
határozott alapbér (haszonérték) évi összegé
nelt hatszoros szorzatával egyenlő forintösz
szegben kell felvenni. 

(5) .-\gépek fels:crelés és l>crcnde:és értékét 
a. 12.870/!0!i.5. M. E. s:rí1111í rendelet alapján 
J;és:iilt ii:leti lcltárb1111 szereplő 1939. évi de
cember /tó 31-i 11e·11uiibe11 /;ifcje:ett érték ltá
rbrns::oros iiss::eyéuel eyycnlő forintösszegben 
kell felvenni. Ha azonban a 12.3í0/1945. M. E. 
szánni rendelet alapján készített üzleti lel
t_~rll'an ezt az értéket az 1945. évi január hó 
--~-:: ::1:1~pj_á~ 1tövető idöböl szúrn1azó k.önyvérték 
.v:agy, __ h~szerzési érték alapján úllapítottált merr, 
iiZ 194:7. évi januúr hó 1-i értéltet 1nérnökszal~
értői becsléssel kell megállapítani. Az 1946. 
fa,ijanuár hó l. napja és 1946. évi július hó 
aL,napja ·között megszerzett és a jelen bekez-

( 

. 

f~s „a.l{~ ~sö vagyontárgy 1H47. évi január hó 

1
é1 . e{ lkeket ugyancsak 111érnökszakértöi becs

s(se ell megállapítani. 
7) Az 1946 • · beszerz ~tt : cvi augusztus hó 1. napja után 

bt"'Zerz': . .' ~ Jelen § alá eső vagyontáravakat 
·' · .c,1 crlékb k ' „, (.B) A .. cn ·ell a mérlegbe felvenni. 

z elobbi beke· 1. 1 • • 
úllapílolt értéknél , , "eset ertelmeben meg
értékct csak 'lbh· .tl.lcsonyabb vagy 1nagasabh 

1 
, ' ,m az eseth 1 h f 1 . la az alacson\•· 11 · en e et ·e venni, 

· · - "' ' vaoy m ' 1 1 • t'k n1ernökszal·értő" '\ . "'~ agdsa J l er i.-: et 
\. · 1 ve emcny indokolja. 

5. §. 
.t\ kész, féligkész és o • „ 

,·nlan1inl n1indenne :. ~yartas .alatt álló úruk, 

l
n n1u dny·1nkcszl t . ·1 • 
u-17. évi ·J·anu·ír 11 • 1 , ·„·h e crtetel az 

(l 
• o -cn ervéuve · . „ • 

leSzerzési elölll•t: ") . -' S Utanpollast 
• ' d i dSI aron l·ell . . 

lam. Az utánpótF .· (\ ~ . megallapt. ,tst >eszerzcst 1 .. -11· • ·) 
arat önköltsécri .-,

1
., t • '. 1 • • e oa 1tas1 

b ' \C t'SSe (l·alk l' . . ) 
het n1ecr·íll·iiii·t · · \.• u ac1oval le· 

o' ' an1 vacrv a s 1 •• 
dselelek :tlt·il 1- .. : .. 

1
t b. ' za m1m erdekkép-

' < \.UZO varry } t • : • „ 
lapított árat IeheU t tt :·> l 'l? os.igtlag n1egal
úllítási) úrként f 

1 
'. .in~ot asi ._(be~.zerzési, elií

tésscl n1err e; enn_1. ...-\z onk.oltségi úrve-
n nem allap1tható árat a v'1ll•tlat 

va 0 v 'l SZ'll · · cl ' ' ' 
1 

b,„ ·' " tniai er ekképviselet becsléssel •'d-
aptlJa n1eg. ' 

6. §. 
(!) A Budapesti Áru- és Értéktőzsdén bcve~ 

L:·_ 1;.n 

-"~";'r"'"·;··~········ ___ ..... ._.~ ___ __.. - •"-' 
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• . • . ·~ket és egyéb értékpapírokaL a 
zetc!L.resz~~n) tlt•il meaú\lapitott árfolya-

.--- .. rí •In1n1szter ,1 ' o 
penzuoY , ·t '!telni. 1\ tllzsdére be ncn1 veze-
m· 0.0 .. k.·eU el e : . · e'rtél·papírok értékét és f"x kan1aloz,tsu \. ' 
t~~-t i. -_ 'nzintézeti részvény érték.él a Pénz
nunden pe . 'b "t 'k . " " . ___ • -t' J'o''zpont n11nden egye e1 e papu e1 -
1ntczc l \. · ' . 'll 

)k )t pedig a. kibocsátó szék.helye szer1~t I ~-
1<;1 e kereskedelmi és iparkamara megallapi-
te <CS • ]7""lf""ld' 
t:. ahpJ'án kell a mérlegbe felvenm. ,u o i 
asa ' , , , , k' t t 'b 

1 •• 1 sa' t<'tsú érték.papír crtek.elese te n1 e e en 
'"l JOC <- • "11 
a budapesti kereskedelmi és ipark.an1ara 1 e-

tékes. 
8. §. 

Külföldi pénzértékre szóló követelést és tar-

tozr15t I{iilföldi fizetési eszk.özt avagy érmét, 
' , N . 

színaranyat és törtaranyat a i'i'lagyar .1. en1zelt 
Banknak 1947. évi január hó 1. napJat. me~
előző utolsó árjegyzése alapján kell értekelm. 

\l. §. 
(2) Vagyonként fel kell venni minden vitás 

és olyan vagyontárgyat (követelést), amely· 
nek holléte isn1eretes, a visszaadásra irányuló 
igényt véglegesen nem utasították el és a visz
szaádás vagy az igény elisn1erése valószínű. ,:\z 
i\ven vagyontárgyak értékét „Háborús veszte
ségek ellentétele" címen a teberoldalon is fel 
kell tüntetni. 
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11. §. 
.. (1) A kétes követelést vagyonként teljes 
~sszegében kell felvenni· a ltövetelés valószínií 
~~.tékét n1eghaladó össz'eget azonban „l{étes 
·ovetel~sek ellentétele" címen teherként kell 

felvenni . 

fl3. §. 

.. ( 1) ~z egyéni cég megnyitó mérlegét hite.• 
~<onyvvizsgálóval kell felülvizsgáltatni, ha a 
.1ele~ ren.deletben foglalt értékelési szabálvok 
s~ermt kiszámított tiszta vagyon a 150.000. fo
rmtot meghaladja. 

73. §. 

, (2) Az egyéni cég - az alábbi (3) bekez
dcsben u1eghat;irozott eseten kívül - tartozil· 
meg_~?·itó l_eltárát az 1947. évi április hó 30'. 
na?.Jaig .?z. illetékes állami adóhivatalhoz {adó
felugyeloseghez) benyujtani. 

. (3) _Az az egyéni cég, közkereseti és betéti 
tarsasag, _an.'elynek a megnyitó leltár szerint 
mutatkozo tiszta v·ioyona oo OOO f . t t · '..., ' - . or1n a nem 
halad meg, a megnyitó leltárt nem tartozik be
mut.atn~. az illetékes állami adóhivatalnak 
iadofelugyelőségnek). Tartozik azonban a (2) 
hekez~ésben megszabott határidő alatt beje
lentem azt, hogy tiszta vagyona 20.000 Ft-ot 
nem halad n1cg. 
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1\:.jelen··rendelel 
hatály ha: 

Bl1dapest, 1947. 

82. §. 
kihirdetésének napján lép 

évi február hó 5-én. 

Nagu Ferenc s. k. 
m-iniszterelnök. 

14.100/1947. J{ot·m. sz1l?tú 1'e?delel 
a dolgozók 1947. évi karacsony1 segélye 

tárgyában, 

-·KIVONAT. 

5. §. 

( 1) A kollektív sz~rzödése_k hatá~·Y''. alá tar
tozó testi és szellemi n1unkasok kozu1 

· azok részére, akiknek illehnényc havonként 
esedékes összegben van megállapítva (fix
fizetés), az 1947. évi november hó folyamán 
esedékessé vált rendszeres illetményeik (alap
fizetés és esetleges korpóllék) 25%-át íhu
szonöt százalékát) 

kell karácsonyi segély címén kifizetni. 

6. §. 

A háztartúsi alkalmazottak részére karácso
nYi· segélY- címén egy I:_avi ~kés~p~nzjárand~
súguk 25%4\l (huszonot szazalckaf) kell ki
fizetni. 
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8. §. 
A jelen rendelel:ben megállapított karácso

nyi segélyekPt 1947. évi decen1ber hó 7. és 20. 
'napja kö.zötti időben kell folyósítani. 

9. §. 
(~) A_ ie!en r.endelet alapján az egy dol

H"~zo rcszere kifi~ethetö karácsonyi segély 
osszege 30 (harmmc) fotintnál kevesebb és 
400 (négyszáz) forintnál töhb nem lehet. 

10. §. 
( ~) A jelen rendeletben elöírt karácsonyi 

segelyben azokat a dolgozók.at kell részesí
teni, a1kik az 1H47. évi augusztus hó 1. és 
december hó 6. napja között eltelt idő alatt 
legalább két hónapon keresztül szolgálati 
jogviszonyban állotlak va1gy az 194i. évi 
augusztus hó 1. és decembN hó 6. napja 
ki!ziitt eltelt idő alatt igazoltan legalább 
negyszáz munkaórát teljesítettek. 

{2) .Az 5. §-'ban n1cg.szabotl karúesonvi se
gélyt az a mun.kaadó iartozik folvósítanf aki
nél a dolgozó 194i. évi november.hó rn. ~s 15. 
napja között szolgálatban állott. 

\3) Annak a dolgozónak a részére, akí a (2) 
bekezdésben megszabott időtartam alatt szol
gálatban nem állolf, de az ( I) he•kezdésben 
előírt ft:ltéteh~knek egyébként 1negfelel, a ka-
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-T,<;i<J!Cj\7f!'1!!:'?;"i7<",,,,_ - - --v ''> 

t>'é>>J~~~~~,z~~~~lyt - munkanélkiiliségének hi- . 

_;---~~Jt~f,d~_niI§,~jg~z_ol„á~a e;etén. -:- az ~. n1unka
a(io Jtarteízlk folyos1tam, akmel utolJara szol
glílll.fb!ll1 állott. Ebhen az eselhen a karácso

·-nYl: 0·-5-eCrély összegét a tényleges n1un_kában 
·-e1töltöÜ utolsó négy· mun1tal1éten, illetőleg n 
tél'yleges munkában eltölt'ött utolsó hónap
ban elért és az 5. § ( 1) bekezdése szerint ki
számítandó keresete (fizetése) alapján kell 
megállapítani. 

(4) A 6. §-ban meghatározott karácsonyi 
segélyben azt a háztartási alkalmazottat kell 
részesíleui, aki 1947. évi december hó 1. és 
15. napja közölt - esetleges felmondásra te
kintet nélkül - tényleges szolgálatban állott. 
A karácsonyi segélyt az a munkaadó tartozik 
folyósítani, akinél a háztartási alkalmazott a 
fenti idő alatt tényleges szolgálatot teljesített. 

13. §. 
A jelen rendelet alapján kifizetésre kerlilő 

összegek minden11en1ií adók, illeté<kek, járulé
kok, stb. alól mentesek. 

14. § . 
. (1) A jelen rendeletben megállapított kará
-cso:nyi segély összegén kívül további juttatást 
ad1ü semmiféle jogcímen (13. és H. havi já
ra~dóság_, r~muneráció, prémium, ajándé1t, 
stll-.)-, sent kozvetve, sen1 közvetlenllli sem ler-
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~;1észcthcn ( cso1nng) se1n pénzben scn1 egy 
osszeghen, setn részletekben -- n1ég szerzett 

1 .iog cí1nén - scn1 szabad. 

15. §. 
A. jelen rendelet kihirdetésének napján lép 

hdatalyba és végrehajtásáról a 1nunkaadó gon~ 
osko<lik. · 

Budapest, 1947. évi november hó 28-án. 

Dinnyés L"jos s. k. 
miniszl.er-eii11ök. 



BeIUgyminiszteri rendeletek 

326.274/1943. 11. i.\I. sz. rcn1lelet 
a piloe:wiiin sói: és a .pilocn~p~n sót. tm·h~lmazó 

1 •ó•t,•szl'rck luszolgaltatásau.1k sz.1hál) ozása 
g~ ~· • "b . targyn an. 

1. §. 

Búrnicly pilocarpin sól vagy pilo~arpit; sót 

t talnl'lZÓ ayúrtvszerl a ,,.yógyszerlarak. allal-ar ~ ' · v. ~.J • n , , . 
orvosi rendelvéilyre tovúbhi intezkedes1g nen1 

szolgúltathatnak ki. 

2. §. 

En1berorvoslás céljaira pilocarpin sónak 
legfeljebb egy szúzalékos töménységíí oldatá
ból egy beteg részére vényenl(ént tíz gra1n1n
nál több nem szolgáltatható ki. 

3. §. 

Az 1. és 2. § rendelkezései, a jelen rende
let lmtálvbalépése időpontjában kész állapot
ban 1nár. raktáron lévő pilocarpin só tartahnú 

18·1 

gyógyszerkészítn1ényekre (injekciókra) nem 
vonatkoznak. 

•1. §. 
A jelen rendelet kihirdetésének napján lép 

hatályba; ezzel egyidejiileg a 324.177/1943. 
13. i\L számú rendelet hatályát veszti. 

Budapest, 1944. évi inárcius hó 11!-én. 

Dr. Johan Béla s. k. 
áH.a-m.Li!-kár. 

282.769/1944. B. 111. sz. remlelet 
a gyógyszerészi működés és eljárás szabályo
zásáról szóló 260.510/1934. B. ÍII. sz. rendelet 

kiegészítése hírgyában. 

1. §. 

A 260.510/193'1. 13. M. számú rendelet (meg
jelent a Magyarországi Rendeletek Tára 193,1. 
évfolyamának 1285. oldalán) 7. §-a (18) be
kezdésének második mondata akként módo
sul, hogy a külsőleg használt vagy befecsken
dezéshez való folyadékokhoz, szemcseppek
hez, továbbá torolt- és szújvizekhez hengeres 
üveget is lel1et használni. 

Ily esetben azonban a rendes chnkén kívül 
az üvegen jól feltűnő: hosszúkás, piros alapon 
ft'.!k.ete betííkkel „l\ülsőleg" felírúst tartal111azó 
kiilön címkét is kell alkalmazni. 
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; •;·~~«;ii~~J~endelet k~I~i;delésének napján lép 

hatályba. . . · március hó 14-én. 
•.. •Budapest, 1944. ev1 

Dr. Jollan Béla s. k. 
államtitkár. 

283 891/1944. B. 111. sz. rendelet 
. .. h •0• ~endelésének és kiszolgáltatásának 

a sacc art 42 B 11·1 
k ·látozásál'ól szóló 320.121/19 • • • sz. 01 

rendelet módosítása · hírgyában. 

1. §. 
A 320.121;1942. B. i\l. számú rendelet 3. §-a 

11 · t módosul, hogy az 1927 : XXL tc. ha
n { {efl . . . . . t. t k t a 
tálva alá esö betegsL;g1, Jn~tos1to u1 eze .e ~b: 
· .- valam"1nt ezek. 1oenyJogosult csaladtagJnt J~U • • t'.I • 

;.é~zére kiállított intézeti vényeken az orvos-
n~;It a beteg élet1torút ~s ~zt, hog~: a ?eteg?ek 
a saccharin haszn~l~lara elo.~·ell;thatolag 
mennvi ideig (húny hellg) lesz szuksege, nem 
kell félliintetnie. 

2. l\. 
Jelen rendelet kihirdetésének napjún lép 

hatályba. 
Balatonlelle, 1\)H. évi augusztus hó 7-én. 
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Dr. Johan Béla s. k. 
állam-tii kár. 

1 
: 

250.337/1947. IV. e. B. M. sz. kfürendelct 
a re~dőrlegénység gyógyszer~llátása 

tár:.,ryában. 

KIVONAT 

A magyar államrendőrség tényleges szolgá
latot teljesítő őrszemélyzetének az állam
kincstár terhére történő gyógyszerellátása ér
dekében egységes vénykönyveket rendszerc
sítettem. Erre a célra a tényleges szolgálalol 
teljesítő rendörőrszen1élyzct gyógykczelésév,el 
megbíwtt rendőrorvosokat, továbbá az OTBA 
által n1egbízott körzeti kezelő- és sza'korvoso
kat (kivéve ll budllpesti főkapitányság ilaló
sdgi terii/eten müködő OTBA orvosokat) 
vénykönyvvcl látta1n el. 

Az Hl47. évi március hó 15. napjától kez
dödőleg a 1nagyar álla1nrendörség tényleges 
szolgálatot teljesítő örszemélyzete részére 
gyógyszert csa 1k a rendszeresített n1inta szc· 
rinti vénylapokon lehet rendelni és kiszol
gúltatni. 

.A vénylapokra 'kizárólag a n1agyar állan1-
rcndörség tényleges szolgálatot teljesítő ör
szen1élyzete részére (fötörzsőr1ncster, törzsör-
1ncstcr, őn11cst.er, rendőr, id. rendőr, pr. 
rendőr) és csak a közgyógyszerellátás terhére 
cugedélyezett gyógyszerek és gyógys~erkü
lönlegességek írhatók fel. 

Családtagok, tisztek és nyugdíjasok részére 
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i;:;--:_;i_;;:':::'_;;:;}/:'';'.::-";~,;,;::':-:;:::i?::>::_::~'\'' , ,<.,. „.
1 

;pokon .· gvógyszerl rendelni nem sza-
~--.. ·.·.---, .•. :~.··.· ... -~-.:'.;rvd>-~.· .. · .. ·.·.·.·.·.:~.'.· ... ·.·.~ .. -' -d·e·Jkez„e's n1easzegéséért az orvos "<---<'}:ki ,,,+-a:>>rcn ..., „ 

.. · .. ·.··.'·. •.<<•.'.·.'·''I· .. ·.g c<s büntetőjogilag felelos. .anvag1 a d„ ·· . ·1 l 
,. · •• ;g~'enyhtpot csak a. ren ordo.;szeme yze 
:--.···.""----.--- L---/-

1
--0-----·.kczelésévcl 111egb1zott ren ororvos, az 

- _______ ,_, __ ' 1V' ") ' ·· · k 1 ·· • ~-:<:,)<':_Q:rr:B:~ --últi:il inegbízott k?rzct1 '·eze o- , cs 
::----;:_:-<:,f-i;n'kOrvos, vagy ann~1~- beJcle,ntett h_elyett1esc 

állíthrtt ki. Helyettes1te.~ ese.le~~ ~ venyl~_po~ 
·ai·•otvos aláírása a kovellkezokeppen torte
hik: dr. X. helyettesítésében dr. Y. 

i\- nl-agyar álla111rcndörség budapesti föka
-pit~nysága h~tósági , t~rületén a~ őrszen1é~.Y-
-zct--l1áziorvos1 kczelescvel n1egl)1zott rcndor-
oi•,rosok a vénylapon csak a fekvőbeteg és 
lakásán ápolt örszen1élyzet részére és csak 
sürgősség esetén rendel11etnek gyógyszert, 
um:ely bármelyik közforgalmú gyógyszertár· 

.']J·an ·_:.... a vényen feltüntetett clőírásna'k m·eg
fclelően -- kiváltható. 

::.A vénylapra felírt gyógyszert uz igényjogo
Súlt bár1nelyik közforgaln1ú gyógysi:ertárban 

• beválthatja. 
~.••.•.•• :A·v.ény!bapoikon

1
. a l .ma1g~ar álla1m~1en1dt ö1·~sé~ , ... áll?Illanya an va o cny e„es szo ga a . e ies1-

~· •;,•z!est·,a~ igényjogosult rendőrőrszemélyzeti 
• .;;'..i•'f~gÍllf~ köz~etleniil felettes parancsnoka (őrs, 
i• ·~i·c~~5~~go'.'r~rsze~~~lyf e.ti pai"~n~~~oi') ~á;rá~á-
·
i' "'•;x".[tlf.é~r•·„1.e y~g~oJcVe 1

1
gaz? ;n. ·o e_:

1
s. : rn a1-:.·•pcs\~'Lo mp1tanyság iatosag1 tern eten csa' 

)l\;',í'ekvől>eteg· és lakásán ápolt őrszemélyzet 

részére a tényleges szolgúlaltcljesítést a ke
zeléssel megbízott rendőrorvos igazolja. 

'ft~inden rendelvényt külön lapra kell írni, 
":. vcn~·lap minden rovatát pontosan kell ki
lolten1 és az orvos aláírásával és bévegzöjé-
nck lenyomatával kell ellátni. „ 

A1ncnnyiben u heteg részére· különlegessé
g~ht kell rendelni, a vénylap hátára a diag
noz1s rávczctendö. 

__ Kötszerek rendelésénél a darabszámon kí
'~ul a hc:sszúsúFi és szélességi 111érelet is fel 
l\_cll ~ vcnyr~ .1egyezni. ICötözögyapotot csak 
a gyogyszerlarban készen tartott errde.ti cso-
111agnak n1egfelclöcn lehet 11entlclni. 

.-\, gyógysz_errendelési szabályok be ncn1 
lart.:1sa ~o!yta~1. szárn1azó költségtöbhlctet a 
I3elugyn11111sztcr1un1 nen1 tériti rncu J1ane1n 

· I· . l ' ' -:-i, ~ 
a~o \ '~.1se csere .az az orvos, vagy gyógyszc· 
1:csz kot~les., aki a szabúlyok be ne111 tartása 
allal a tulkrndásokat okozta. 

r\ gyógyszertáraik által az állan1kincstár 
terhére kiszolgúltatott gyógyszerekről készí
tett számlát a vényekkel és GYOJA ellenőrző 
lappal együtt havonta vagy negycd'éven!ként, 
dc évenként legalább egyszer - a vények 
szá1nától függően - közvetlenül a 111a•r\rar 
beliigy1ninisztériun1ba kell ki fizetés viqclt 
felterjeszteni. Belügyn1inisztérium IV/1. · e. 
osztályához, Budapest, \!„ Markó-utca. 
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-Csnhícltagok, tisztek és nyugd~jasok 
a -vénylnpon gybgyszc_rt rendelni nem 

részére 
szabad. 

N~v, - rendfokozat: -- -------- -----------------·---------

Szolgálati hely: ·---------------------------------------:--
A ,•ény beváltható blírmely közforgalmú gyogy· 

szertárban. 

A gyógyszer Rp · 
ára 

___________ .194 =ÓV ____________ hó. __ .n. 

lgazolo1n, hogy. fent _ne\·eze.tl a ~na~yar áll~m." 
(lörség örsze111clyzetcnek allomanyaban teny-

ren ·11 k' t' t leges szolgálatot ~e~jesit . és az a am ·1ncs ar er-
hére gyógyszerellatasra Jogosult. 

-------------- ________ 194: _'.-év ______________ bó -•• n. 

-----------------------------~--~~~~-~~nok aláírása, 
{Nagy\,Buda.peslen a rendőrorvos aliiiró.sn). 

1\10 

(A Yényminta hútlapja.) 

Figyelmeztetés a gyógyszerészek részére. 

A gyógyszeriész csak a gyógyszerúrszab::l.sban 
fel,·ett legolcsóbb edényzet vagy tartály árát, a 
1nunkadijnak pedig csak i50í0-át számíthatja fel. 

A szárnlúkon az anyagára.t, munkadíjat külön
kiilön, a :ipetiúlis vénycknek pedig az alapössze
geit Pengö-fillér·ben, a Fo-NoNostra kötszer és 
gyógyászati segédeszközök árait pedig Forint· 
/illér·ben kell feltüntetni n1indaddig, amíg erre 
vonatkozólag újabb rendelkezés nem történik. 

A szúmlát a vények.kel és a GYO.JA ellenőrző 
lappal együtt havonta vagy negyedévenként, de 
évenként egyszer feltétlenül __ a vények szflmá
tól függően -- közvetlenül a 11agyar Beliigymi
nisztériun1ba kl'll kifizetés végett felterjeszteni. 

A vények 8 hup utún érvényüket vesztik. 
A visszaéléseket a BclÜh'Ylniniszter törvényes 

úton: torolja n1eg. 
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>?;~~;Jóléti mlnls~teri l'endeletek 

40.001/1945. N. 111. sz. 
. delet 0 közegészségiigyi állapotok 

ren d 'éől ren ezes l' • 

- JUVONAT -

· to"rve'n.rihatósá.n első tisztviselő-l'ala1nen11!Jl :i 
jének székhel11én. 

A közegészségügyi állapotok rendezése cél
'tb •1 az 1876: XIV. tc.-hen foglalt felhatal
.l•'a~ús alapján a következőket rendelem el: 
m, · 1· ·· 11 a 

1. A törvényhatóság te1:u1.~ten ev~ e 1 ~ 
gyott gyógyszertúrak ineglevo anyagl\.észlete1 
felleltározandók. 

2. _;\ lak.osság állal széthurc~lt gyógyszerek., 
tnérctes anyagok. összeszcdendok.. , 

3.
0 

Az orvosoknál az utóbbi időkben tarolt 
nagyobb mennyiségíí gyógyszerkészletek be· 

szolgáltatandók. . . 
ad 1. A lellúrozús a hatósági or~os !ele_nle· 

tében a törvényhatóság két meg.b.'~ottJa ~lt~I 
hajtandó végre. Az így összegyuJtott gyogy · 

t92. 

szerek az elmenekiilt tulajdonos nevének fel
tüntetésével az illetékességi helyhez legköze
lebb eső n1iiködö gyógyszertárak. vezetőinek 
adandók. út eHsn1ervény ellenében, akik az 
ezekért befolyó összegei az ottani adóhivata
loknál nz őket n1e<tilleto" összerr levonásával b M 

lovábbi intézkedésig a volt tulajdonos nevé
nek feltüntetésével Jetéthehelyezni kötelesek. 

ad 2-:J. Ad 1. rendelkezés szakszeríi alap· 
elvei szerint. 

ad 3. Ezen heszolgúltatúsi kötelezettség alól 
1nentesek azok az orvosok, akik a 750/1940. 
B. M. rendelet értelmében kézigyógyszertár 
lnrtására jogosultak, illetöleg a rendkívüli vi
szonyokra való tekintettel olyan területen 
miíködnek, ahol 232.900/1935. B. M. rendelet 
2. §-a alapjún ennek sziiksége indokolt. A he
szolgúltalús n1óclja tekintetében a jelen vég
rehajtási utasítás 1-2. pontja alatt lefekte
tett alapelvek az irányadók. 

A rendelet végreha.itúsának ellenőrzésével a 
tiszti főorvosokat hízo1n meg. 

Felhívon1. hogy az ezen rendelet kézhezvé
telétől szú1nílott 8 napon túl gyógyszertáron 
kívül forgalomba kerülő gyógyszereket, mér
geket, mérges anyagokat kohoztassa el s a 
forgalomba hozók ellen a bíínvádí eljárást 
indíttassa 111eg. 
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.. ··r ·1······· · .. delel vénrehnjlúsáról 30 nap alatt .·\ e en ren ti 

jelentést kérek. 
D'éhí·cccn, 1945. évi január hó 4. 

M olndr Erik s. k. 
népjóléti tnini.szter. 

40.002/1945. N. i\I. sz. l'endelet 
. köze"észségiigyi szolgálat terén elvégzendő 
•• " .. "'kői ossze1raso 1• . 

l'nln1nc1111yi törvé11yltatósáa els6 tis:tviselöjé
nek székhelyén. 

-- KIVONAT -
Utusítoin. 11ogy az alúbbi k.in11italást jelen 

rendelet ,·ételélül szúmitolt 8 napon belül a 
nevek és n jelen úllnpot részletes felliintetésé
vel készítse el és felterjeszlés végett a jelent
kező 1ninisztériun1i közegnek adja út. 

Szen1élyi nuilvántartás. 

2. Gyógyszerészek .. 

Tárgyi nuilvántartás. 

9. Gyógyszertárak., gyógyszerk.észletiik. és 
a legszlikségesebb hiányok últnlúnos feltünte
tésével. Került-e gyógyszer jogellenes úton 
magánbirtokba? 

12. l\lüködő, vagy müködöképes állapotba 
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helyezhető gyógyszertárak, vagy hasonló 
üzemek. 

Debrecen, 19,15. évi január hó 4-én. 

Molnár Erik s. k. 
népjóléti miniszter. 

40.202/1945. N. M. sz. kiegészítő rendelet 
a közegészségiigyi állapotok ;•endezése tárgyá
ban kibocsátott 40.001./1945. N. M. sz. kiir

ren1Ielethez. 

1' almnennyi törvé nyllatóság első tis=tvisclö
jének . 

. A ~0.001/1945. N. M. sz. rendelet kiegészí
tesel'.eppe;1 e.lrendelem, hogy fel kell lcltá
~~zn1 ~: . . to;':ei;~d1atósúg területén lévő gyógy~ 
szer eloalhtasaval, vagy ilyenek feldolgozásá
val fog~alkozó. azon t_ern1észctes és jogi szemé„ 
lyek val!alata~nak. birtokában lévő gyógysze
:eket (l~eszgyartman,·okat) is, mely vállalatok 
Jelen kiegészítő rendelelen1 kézhezvételének. 
nap)ái~ vállalatukat üzembe nem helyezték, 
lovabba az elhagyott gyógyszertárak meglévő 
nn~a9k~szletein felül a gyógyszertárak. felsze
releset is. 
. ~ Yá!lalat;ilrnál fcllcltározott gyógyszerek 
1keszgyarlmanyok) és a nyónyszertáraknál 
fclleltározott ~clszerclési tárgyal~ felhasználá
sara, az ezek.ert befolyó összegek kezelésére 
és a büntetöjogi következményekre a 40.001/ 
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C> {.... rendelkezéseit 
·cf~'li5::_ú:_.::N"~·. 1\fL··· Szún1ú rcnd~lel 
ké!Fmegfeleliíen alkalm~z{"i . h "t' . 

~teien ·kie!;észítö re;i e. ef:m veg
1
ret a

1
J. asa

·J.iak .ellenőrzésével a ttszt1 oorvoso ta J1zon1 

itlérz~·· rendelet végrchajtúsúról 30 nap alatt je

lentést kérek. 
I)éhrcccn, 1945. éYi február hó 1. napján. 

Dr. Molnár Erik s. k. 
népjóléli n1inisz!cr. 

40.051/1945. N. M. sz. rendelet 
u gyógyszerek kiszolgúltahísának megszigorí

tásáról. 

.-\ közegészségügy rendezéséről szóló 187G. 
évi XIV. le. 136. és 137. \;-áhan kapott fellrn
taln1azús alapján a következök.et renclelcn1: 

1. §. 
A. gyógyszertárak a kövclk.ezökben felsorolt 

g);ógyszereltel, valan1int }Járn1ely sójuk.at tar
taln1azó gyógyszert, gyógyszerkülönlegességet, 
vagy egységes összelételü gyógyszert további 
intézk.edésig csak. orvosi vény alapján szol
gáltathatnak ki: 

Add. acetylosalicyl. 
Calcium acetylosalicylic. 
Hyclropyrin. 
Migraehin. 
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Natr. Salicylicum. 
Neohydropyrin. 
Phenacetin. 
Phcnocinol 1ncthylcarb. 
Pl1enyldimethylpyrazolon. 
1 'h "n Y l dim eth y 1 pyCazo Ion u m amid ocli-

111elhylicu111. 
Ph en y ldimethyl pyraz ol on um salicy licu m. 

2. §. 
_A gyógyszertárak további intézkedésig a 

ketker.eszles szert nen1 tartalmazó orvosi~ vé
ny71( 1sn1éll~sét is csak a rendelőorvos ezirá
nyu. - a _venyre rúvezelelt - újabb rendel
keze':ie utan eszközölhetik . 

3. §. 
Ezen rendelet kihirdetése napján lép életbe. 
Debrecen, 1945. évi január hó 14. 

Dr. Molnár Erik s. k. 
népjóléti inini.sztcr. 

40.777/1945. N. llf. sz. rendelet 
a nemibetegségek terje1lésének megakmlú

lyozására. 

·-KIVONAT -

2. §. 
, .A,. sul~on~~nid és ~rzcnobenzol készítn1ények 
atmeneh h1anya miatt, ezen szerek a ne1ni-
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1 t · ·k. dyódvkezelésére általában csak ki
>e. egsege " "· . d ·1 . 1 k . k véföles•esetbcn hasznalan _o_< 

1
es a< or _is. csta. 

1
---> · ,,;.!- -- 'ffcsebb n1cnny1seg )Cll, a m1n1sz e-a • egszu<se„ · 1.„ . . 1 k b 

· · "Ital kiadandó keze es1 ll"anye ve e-
rmm a 1 „ b b" 
tartásával. Vérbajo_s. be~e.ge\ e .soso~k a;1 

1 
'~j 

mut, higany és JOd ·besz1 n
1
1enbye e 

1 
<e„ 

gyógykezelni. I·Ia a~zeno e~~z~ e?zeren 1eto, 
az csak terhesek, fnss fcrtozottek es a beteg
sé« heves tünetel{et n1utató 111ásodik szak.á~ 
nJ< gyógyitására használandó fel. Kankót 
Jázkeltő szerekkel és helyi kezeléssel kell 
gyógyítani. A. rendelkezésre álló sulfoi;a.?1i~ 
készítményeket csak makacs esetek kesobb1 
szakában, szövödn1ények esetén, vagy a ne
gyedik nen1ihetegség gyógyítására szabad 
11asználni. 

Debrecen, 1945. évi március hó 20. 

Dr. Molnár Erik s. k. 
népjóléli nlinisz!er. 

40.842/1945. N. M. sz. rendelet 
gyógyászati anyagok igénybevételéről n hon

véd badíkórházak részére. 

A magyar honvéd hadikórházak gyógyá
szüti anyagokkal és eszközökkel való ellátá
sának. nehézsége miatt a gyógyszertárak és 
g:jiógysiergyárak készletének részleges igény
bevételét a magyar honvédelmi miniszterrel 

egyetértésben az 1939. évi II. tc-ben foglalt 
felhatalmazás alapján elrendelem. 

Az igénybevehető anyagokat és azok meny
n?•iségét törvényhatósúgonként az erre a célra 
kijelölt hármas bizottság vagy bizottságok. úl
lapitjúk meg. A bizottságok tagjai: a törvény
hatósúg első tisztviselőj~ által kijelölt tiszti
orvos és gyógyszerész, vala111int a honvédség 
1negbizottja, akit vagy a honvédeln1i minisz
ter, vagy a honvéd !területi parancsnolt a 
gyógyszerész tisztek közül jelöl Id. Ahol 
gyógyszerész érdek.képviseleti szerv alak.ult, 
annak vezetőségéből kell a gyógyszerész bi
zottsági tagot kijelölni. 

A bizottság minden müködő és a 40.001/ 
1945. N. M. sz. rendelet alapján felleltározott 
gyógyszertárban, vala1nint 1ninden n1ííltödő 

és a 307 /1945. M. E. szúmú rendelet alapján 
zúr alá vett gyógyszergyárban és üzemben 
megállapítja a készleteket. Az anyagkészletek
ből kijelöli a bizottság a polgári lakosság leg
fontosabb egészségügyi ellátására szükséges 
gyógyszer, kötszer, edényzet, gyógyszertári 
felszerelés stb. készleten felüli mennyiséget, ez 
utóbbi értékét megállapítja és a kijelölt 
mennyiséget azonnal zár alá helyezi. 1\z olJ'an 
zárolt készlet értékét is a bizottság állapíija 
meg, melynek nincs hatóságilag megállapított 
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ára. A zárolt készlete.~. a '.-'i.':ottság a törvéóy
hatósáa első tisztvise.Io.1e ut 1an -haladéktalanul 
• 1 t' "a népJ'óléti n11n1szterneJ.... 
JCel1l• . . , b 't l' "l 

4 -- „- 1" vett készletek. igeny eve e ero 
,, zar a a , .. 1. , . . t d" t 

va , feloldásáról a nepJo e~1 .1111~1sz, er on . 

A g~a.·n· vbevett készletek arat atvetelkor a 
Z loe o J ' ' b l' 't' líorivédelmi n1inisztériun1 \:eszpenz en er1 l 

íncg. 
Nyomatékosan súlyt helyezek arra, hogy „" 

rendeletben foglalt eljárást 8 napon belul 
végrehajtsák. 

Debrecen, 1945. évi március hó 12-én. 
Dr. Molnár Erik s. k. 

népjóléti tniniszler. 

43.30()/1945. N. 1\1. számú 1·endelet 
n "yó•ivszertárak üzemi idejének és ügyeletes 
sz~Jl(lli~tánnk szab1llyozásáról szóló 160/1939. 
Jl, ]\[. sziimú rendelet módositása tárgyában. 

1. §. 
A gvógyszerlárak rendes nappali iizemi 

ideje napi nyolc óra. A nyitás és zárás idő
ipontját -- a munkaadói és munkavállalói 
.érdeÍ;.eltségek, valamint a tisztifiíorvos rneg
fülUgatúsa után - a törvényhatóság első tiszt. 
Y:iselője. állapítja meg. A nappa.li üzemi idő 
-~Z_(j_~,an-__ n_elll ke_zdödhet reggel 7 óránál ko
l'iibban és. nem terjedhet este 20 órán túl. 

'„," ;_', " ''-' ' 

2. §. 

A 160/193!l. B. M. számú rendel<!t 2. ~-ának 
(4) bel~czdését ak'ként módosítom, hogy 
n_11~ 1_1knva~Ialói érd~kcltségnek a G·yógyszeré
szck Sznlkszervezetet kell t:ckinteni. 

3. §. 

i\ jelen reudeilct kihirdetésének napján lép 
ha~ál:l'.ba, ha!ályhalépésével a 160/1939'. B. M. 
szamu rendelet (Budapesti Közlöny 51. sz.) 
2. §-ának (1) és (2) hc!kezdése halályát Yeszti. 

Budapest, 1945. évi július hó 21-én. 

Molnár Erik s. k. 
nép jóléti miniszter 

4·1.877 /1945. N. M. számú rendelet 
a gyógyszertári .iogosílvánnya! rendelkezll 
személyek kiilelezll adatszolg:íltahlsn tái·gyá

bnn. 

- KIVONAT -

1. §. 
. (1) .Minden személy- és reáljogü gyógyszer

tar1 Jogosítvúny engedélyese vagy lulajdo
nosa, illetőleg haszonélveziíje köteles a jelen 
rendelet hatálybalépése> napját követő tizenöt 
nap alatt a törvényhatóság első tisztviselőjé
nek írásban bejelenteni: 
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~'+f/f\zi~~~Jt4::c~tári .i?gosít~ánY .. ':ngedély~-
iccsé,fr~J<-.,iiíl'P'. tulaJdonosanal'.. !n;toleg haszon
• el)\~~~t'nek tlevét, születési evet és helyét, 
1 ·.J?.Jii,ryógyszcrészi oklevelének a számát és 

· k<·1tet; · 
e). Jú1 a jogosíl\'únyl ado1nányozás útján 

nyerte, a jogosítványt adon1ányozó okirat 
számát és kellét, 

d) ha a jogosítványt átruházás útján 
n~~Crte, a jogosítvány átruházását engedélyező 
okirat szárnál és keltét, 

e) hasz.onélvezcti jog esetéhen a haszon
élvezeti jogot engedélyező okirat szán1át és 
keltél, továbbá 

f) a gyógyszertár helyét (körzetét), elne
vezését. és jellegét (reál- vagy szen1élyjogú), 

.· g) a gyúgy~zertárhoz tartozó fiá"kgyógy
szertár helyét, 

11) a fiókgyógyszertár fclállitúsát engedé
lyező okirat szán1át és keltét. 

(2) Ha a gyógyszertár engedélyese vagy 
tulajdonosa, illetőleg haszonélvezője meghalt 
vagy ismeretlen helyen tartózkodik, va ny ha 
az. előző bekezdésben megállapított b.;]clen· 
tési . kötelezettségének bármely egyéb okból 
az.előírt határidőn belli! nem tud eleget tenni, 
a bejelentést a rendelkezésre álló adatoknak 
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megfelelően a gyógyszertár vezetője (keze
lője) köteles megtenni. 

2. §. 
(1) A t" • teles az 

1 
on:enyh,~t.óság első tisztvíselője kö-

1. § ( 
1

) b t ~";P~an bejelentett adatokat az 
jártál köve~o··ezt.eseb.en megjelölt határidő le-

. . . Izenol nap alatt .. 'lé . 
mm1szternek jelenteni. ' ' a nepJO t1 

(2) Az előző bekezd· b ... . 
egyidejüleg köteles cs •'11 ~lon'l .1elentéssel 
lisztvisclöje a 

1 
§ (a ) torvenyhatóság első 

adatokat _ '. z . · ' 1 bekezdéséhen előírt 
. . ... a I endelkezésre 'll · d . 

liszt1foorvos jelentése 1 •. a o a a tok es a 
gyón-yszertára.I· . a apJan - azokra a 

t:i • \ln vonatkoz · · · nn1elyek a háborús . oan is Jelenteni, esen1enyek J·ö ti téb 
1negsen1ntisültek var ... ve ;::ez · en 
rn;::y tulajdonos illgyt .. lamehlyek az engedélyes 

l 
· 1 • ' e o cg aswnél .. 11 a ozasa vagy külföldön .1 . „ , · :ezo e lU-

helyen való tartóz!· od. . . ~ .letolcg ismeretlen 
bármely egyéb okl:o·l as~ °' etkezlében vagy 

· zarva vannak. 

4. §. 

A jelen rendelet kihirdetésének· hatályba. napján lép 

Budapest, 1945 · · · · · ev1 szeptember hó 26-ún. 

Molnár Erik s. k. 
né-pjóléti n1ini.~zler 



llllllllJlllll., ..... --.-----#~~~~-
1r~1l;;~~~~,;;~:;;/éli Miniszter 

'' ·' ·f60.oJ2/1947. V. ~\. 
, .· :-· Tá~gg: az ország tcriiletén lévő 11á~i

és kézigyógyszertárak összeírása. 

.fa/amennyi törvényhatóság tiszti[ őoruosának, 
·.. Székhe/yeiken. 

Az ország gyógys~crtárainak nyilvántartása 
a harci cselekmények következtében legna
gyobbrészt elpusztult. A nyilvántartás ismé
telt összeállításával lrnpcsolatban szükség 
van az ország házi- és kézigyógyszertárain;tk 
számbavételére. Felhívom tisztifőorvos urat, 
jelentse. hogy működési területén mely intéz
ményeknek (biztosító intézetek, kórházak, 
üzemek stb.) van házigyógyszertúr tartás(ira 
engedélye és ezek közül n1ely házigyógysz'.er
tárnk nem működnek. - A müködö házi
gyúgyszertilrak f.elelös vezetőit pedig 11ívja 
fel, hog)' a Hl.000/1926. N. M. M. sz. rende
let 4. pontjában felsorol! személyi okmányai
kat és az igazolú bizottsági határozatukat 
tisztifőorvos úr útján hozzám terjesszék fel. 
Jelentse to\'úhbá tisztil'üorvos úr, 11ogy n1ii
ködésl területén jelenleg hol működnek kézi
gyógyszertárak, azok 111ikor és n1ely szárn 
úlri.tt engedélyeztetlek és kik azok engedC
lyesei. J\. házi- és kézigyúgyszertárakról szóló 
jelentést, valan1int ezen gyógyszrrtárak a~. 

1_~:16. é.v folyamán feh·elt vizsgálati jegyző
J...onyve1nek n1úso1atát, tisztifőorvos úr le«~ 
ké.söbb f. évi II. 15-ig hozzá1n terjessze fel. b 

Budapest, 194 7. január 10. 
A miniszter rendeletéből: 

dr. Wilmon Gyu/f1 s. k. 
közegészségügyi föfeliigyelö 

.Hagyar Nép1·0·1,;t1· i't· · · · ... 11 uusiteru111z. 
49.308/1945. V /3. o. szám. 

Tárgy: A háborús károsodást 
szenvedett gyógyszertára}{ ré~ 
szé~·e újjáépítési hitel feltéte
leniek n1egvúltoztalúsa. 

A. Budapesti Gyógyszerész Testület 
t. Elnökségének 

:Értesíten: az Elnöksé•'el. hogv n1eg]- . , , 
sem re az UJ. · · • 't, . I\[ b · „ \.Cl ese
l' : : · Jaer;1 es1 1 iniszlcr Úr hozzájáru-
·1:?t adta,_ a ha~orús károsodást szenvedett 

g) ogyszerlarak ú 1 jáépilési hitele 1··11e11c J • . l . , . . : ; \. 10-
nap_1 CJarah ideJenek, kétévi le ·1·ít"1ti .d„. 
\"tlo 111enl 11. - - .< • l o1c 
• : ;: l"I iossza) J1tasahoz. A kölcsön löbhi 
t_:ltete:e _:1gyanaz n1aradt, vagyis n felvett ösz
szegek 1~ 010 _., \•·1lor·1z'tlt· r· t 1 ·· . • 1.1 • , • • .111 1ze enc o vissza a 
~l~tndenkori gyogyszerúruk szorzószú111a alnp
Jan. 

I?elkéren1 az Elnökséget, hogy a fenliekröl 
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a budapeSÍi. gyógyszerészek.el kiértesíteni szí-

veskedjék. 
Budapest, 1945 dece111ber 29-én. 

A miniszter rendeletéböl: 
Jf atvani s. k .. 

Jniniszlcri osztálylanúcsos. 

48.650/1945. N. i\I. számú l'endelet 

3 
zsidúkru hátrányos megkülönböztetést lar

tuJmazé> jogszab•\lyok folytán eh·eszteitt sze
inélyjogú · ~yógyszcrtá1•i .ioAosílvtínyok ~cnde
zi'séről szóló 10.481J./1!l45. i\[. E. számu 1·en-

delet végrehajtása h\rgyábun. 

A t0.480/1045. M. E. számú rendelet (Ma
gyar Közlöny. 168 szám : n tová~1hiakba.~ : R.) 
24. §-ában taglalt telhntalrnazas alap,1an az 
igazsúgü~ryn1iniszterrel egyPlértvc a kovelkC'
zökelt rendelem : 

1. §. 

(1) Az a fél, illetőleg annak a félnek törvé-
11ves képviselője (gy{unja, gondnokaL aki a 
n~ alapján a dönlöhizottsúg előtt igényt kíván 
6rvén.yesíteni, erre vonatkozó kérelmét a 
dön\löhizotlság 1negalalkítúsúra irány11ló kérel-
1nével .egyiittesc11 a R. 14. R-a szerint ille"
lékes júrúsbírúsúg elnökéhez cín1ezve eggyel 
töbh példányban 'köteles előterjeszteni, mint 
ahány cllenérdt•kii fél van .. .\ kércln1et elöler-
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.it•Szltö félnek a kérc>len1 henyujlásával egy
idcjiílcg annak a gyógyszerésznek nevét és 
pontos cín1ét is br kclll jelentenie, akit a dönt<1-
hizottságba a n1aga J:észéröl tagként kí,·ún 
kije1lölni. .t\ kérelen1hcz csatolni 1\.ell a ki
jelölt szc111élync'k olva11 érte11nü írásbeli nyi· 
1atkozatút is, an1ely ·~zcrint a vitás kérdés .el
dörrlésében n1iut. bizottsági tag hajla11dó 
résztvcnni. 

(2) A döntőbirntlság elnöke a kérelem C"Y 

példún~'át az cllenérdckü félnek azzal a f~i
hívással küldi meg, hony a felhívás kézl1cz
'"étdét.öl számított nyol~- nap nlaU közöl ie a 
clön!.öbizottságba általa kijelölt gyógyszCré.sz 
nevet, pontos cin1ét és a tacrs{tcr elfo..,.adására 

tl 
, . h ;-. l"'I 

vona \ozo n~rdatkozalát. n1erl ellenlk.czö eset
ben a döntőbizottsági tUg ki jclöl(isc iránt az 
elnök hiva1talhól fog intézkedni. 

(3) Ha az 01Jenérdckü fél a (2) bekezdésben 
foglalt felhívásnak nyolc napon belül nen1 
tesz, eleget, .~ _d<;~nHihizoltsági tagot a gyógy
szrrcszck korchol az elnök jelöli ki. A ij;;.i
jl'lölés akkor v{tlik hotúlyos~ú, ha a kijelöll 
a~. ( ~) .'bekczd{·~~nck n1cgfclc.lö llyilatkozalúl a 
k1.wloles elfogadásáról bemutatja. 

(4) Amenn~·ilH'n a dönWbizoÚsúgot a f\. 15. 
§-únruk ( 4) b<Okezdésc szerint to\"ábhi két tag
gal kiegészi'tvc kell 111egalakítani a diintő~ 
hizottság cilnöke felhívja a !vlag)'ar i\fagán
:::1lkaln1azo!lak Szabad Sza1kszcrvczctének 
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11!!11!1!•7~"""-------~#~~~~~ 

:~i 'j' . eti Szakosztályát, valami1_ü .a 
.. CJ);,6-gY,5.~~0.res~ágos Gvót-'yszer•észek Egyesuletet 
~f. __ flgyar r.s .. 1• ére - ezek nevének és cín1ének f''-v--··.·k kijelo es 1 ~ tt k 
a:··~,~gq e·.·· A ~Iagyar ~Iagánalkal1naz? a: 
kq~Iésér . Sia1{szcrvezct&nck Gyógyszere~zetI 
sz.ab.ad t ~1 ·a valan1int a i\Jagyar Orszago~ 
Sza.kosz a ~'.z'ei· E"yesiilete az (\Hala kijelölt 
Gvo::nrszeres ... "'· f 1 l" .. l l' 

:· r-. .. • • '1) bekezdésnek n1eg e e o. tras )C 1 
l'•""al az ' l „ 1"11 t 
„ 7ilatkozalot állíttat ki és . azt a ~!Je .? . ag ' 

m . J· 's cí1nének közléscvel a dontob1zott~ nevcne ... e, l "ld' · 
S •• ,r; C'lnökénck hnladéktnlanul 1ntg {U 1. 
.< M 

2. §. 

(1) .-\. döntőbizottság eljúr~tsá;aI kat:csolat-
han felmerülő költsé~eket;, (a. m. a kere_lm~I 
l "t 1·esztő fél lrnteles elole:;iezn1. .-\. rlonto-e o er. . „ 

1 
. 

11 
• .. 

hizottság c·lnökc, n11elott a HZ? .. sag os_sze-
h " 'sa iránt intézkednének, felh1v.1a a kernl

na "l" 1 "l't 
t clötcrje.;_;zlö felet, hogy a fehneru o to -

me . . . • 1 "! . ·1 1 séoek fcde~~cl.érr a júrásb1rosag e· no \.Cnc 1c-

iv~zzen letétbe 111cgfclelö öss.zegel és azt ná'.la 
~úTos határidőn belül igazolJn. . 

(2) A döntőbizottság elnöke - an1;n.ny1h~~ 
a kérelmet elűterje;ztö fél a köllsegek elo
lc•Tezésére irányuló kötelezettségének eleget 
telt - az ügyet túrgy:ilásra tíízi ki. 

3. §. 

1\ döntöbizottsúg tagjai - nz elnök kivétc
lé\·el - az első túrg~valás 1ncgkezdésc előtt 
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eskiiJ, ille:töleg fogadalmat 'kötelesek tenni. 
Az eskü, illetőleg fogadalom szövege a követ
kező: 

„Én . . . . . . . . . . . . . . . . eskiiszö1n 
n n1indentudó és n1in.dcnható I~tenrc, hogy 
tnint u ·dön töbizottság tagja, a tagsúgból folyó 
feladatomat részrehajlás nélkül, le:;ijohh t11-
dúso1n és lelkiisrneretc111 szerint fogo1n ellátni. 
Istc•n engen1 ügy segéljen !" 

„l!n . . . . . . . . . . . . . . . becsiilelcn1rc 
és Icllkjis111cretcn1re fogado111, hogy n1int a 
döntőbizottság tagja, a tagságból folyó J'rl
adatomat részrehajlás nélkiil, legjobb tudásom 
űs lclkiis1nerefc1n szrrint fogon1 ellátni!'' 

4. §. 

( l) A clörnlőbizottság a vitás kérdés felelt 
szóbeli tárgyalás alupján szótöbhséggcl dönt. 
liatározatáhan aziránt is rcn,delkezik, hogy 
az eljárás során fehnerült költségeket 111elyik 
fél viseli, illetőleg a felek azt milyen arúny
han viselik. 

(2) A diinlőhizottsúg előtti eljárúsban a fél 
n1agát ügyvéddel is képviseltetheti, az ebhöl 
eredő költség n1cgtérítésére azonban az ellen
fél nem kötelezhető. Az utóbbi rendelkezés 
az itélűiábla előtti eljárásra (H. 20. §) nem 
vonatkozik. 
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5. §. 
elnö,két, tagjai! és a. _iegyzü

üléscnkint annak a napidíjnak 
illeti n1eg, an1ely a Budnpco;tcn 

"néphírósfrgok tagjainak Jár. 

6. §. 

Á' :jelen rend'elet kihirdetésének napján lép 
hatályba. 

Budapest, 19,;5. évi november hó 28-án. 

Molnár Erik s. k. 
népjóléti miniszter 

623/1945. N. M. számú rendelet 
gyógyszer-ár ,·éleményező bizottsá~ létesítése 

ltit•gyában. 

1. $;. 

(1) Az ország gyógyszerellátásának és 
rt\rQgyszci·tern1clésé11e1k biztosílúsa céljából 

'\~yógyszer-ár véleményező bizottságot (a to
,yáhbiakban: bizottság) kell felállítani. 

;\ci'~,0:~),A. bizottság feladata a termelési, nagy
:{; __ -~<,~-~f,~:~~~-dői és gyógyszertári szcn1pontok 

~:;:c~:::i:Ql~~'~:!~~:!!_b_evé_Lclével a gyógyszerek fogyasztói 
, · 'M~~-?_g-~§~-~-r:_~(1_ri~ -_árának n1egúllapítása irúnt a 

:'" "'}!~'J~Ji;;\<111inJ_szterhez, a gyógyszerek gyári 
·itS-y;kcreSkedüí árának n1egállapíh'isa iránt 

pedig a közellátásügyi miniszterhez javaslatot 
előterjeszteni abból a célból, hogy az árn1eg
állapítás, a fogyasztók lehető legkisebb 
anyagi 111cgterhelése n1ellett, az ország gyógy
szerellátásának minél zavartalanabb biztosí
tását eredményezze. 

2. §. 

11) A bizofüág tagjai a következők: 
1. a népjóléti minisztérium k,iküldöUje; 
2. a közellátásügyi 1ninisztériun1 kikül

döttje; 
3. az Országos l{özegészségügyi Intézet 

kiküldöttje; 
4. a gyógyszervegyészeti gyúrak érdek:kép

viseletének nl.egbizottja; 

5. a gyógyárunagykereskedök érdekképvi
seletének 111egbizottja; 

6. a gyógyszertártulajdonosok érdekkép
viseletének meghizottja; 

7. a \'egyipari ~Jnnkúsok Szahadszerveze
tének megbízottja; 

8. a J\'férnökők és 'l'cchnikusok Szabad
szakszervezetének n1egbizottja; 

CJ. a Gyógyszerészek Szakszervezetének 
meghizottja. 

(2) :\ hizottsúg tagjait - a 4-·9. pont alatt 
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f !. . . 1. k t·· az Illető érdekképviselet, illető-e_ so1 o la_ a_ ... , 1 ·: ~ 
ie~--_-szai\:szervezct Jel~lcsc, 3, 3:PJ,1~1 ~ .~ n~~
. ;bl' .. - • · zter a kozcllatasugy1 m1n15zte1 I el 'JP_ eti -._n11n1s ~ :- . 
egyetértve nevezi k1. 

3. §. 
A hizottság az c!iltcrjesztcndő javaslatok 

túrgyában ülésben, egyszerií szótöbbséggel 
határoz. A hizottság legalább hat tag jelen· 
léte esetén határozatképes. 

4. §. 
A bizottság javaslatának m,egalkotása előtt 

az érdekelteket meghallgatja s munkájába 
szükség eset(~n sza'kértüket is bevonhat. 

5. §. 
A bizoltsúg tagjai díjazú~-ban nen1 részesül

nek, a n1ií 1ködésiikhöz szükséges hivatali se
géds1en1élyzctröl és a dologi szükségletekről 
a népjól(•li 1niniszter és a közellátásügyi mi~ 
niszter gondoskodik. 

6. §. 
A jelen rendelcl kihirdetésének napjún lép 

hatályba. 

Budapest, 1945. évi május hó 24-én. 

~12 

Molnár Erik s. k. 
n~pjóléli 1ninisz~er 

46.600/1945. N. M. s"lmú 1•en1lelel 
a gyógyszel'ek á1·sznbásáról szóló 260.500/ 
1934. Il. l\I. számú 1•e111lelet mMosításáI•ól és 

kiegészítéséről. 

KIVONAT 

1. §. 

(1) A gyógyszertár tulajdonosa (felelős ve
zetője) a gyógyszerek, a sebészeti kötöző
"erek és a gyógyszerek kiszolgáltatásához 
súikséges edények árát a jelen rendelethez 
csatolt 1-3 jelzésíi mellékletekben foglalt 
úrsza1b'ások szerint köteles kisz{unítani. 

(2) Munkadíj címén a 321.026/1943. B. M. 
szún1ú rendeletben: felsorolt díjtételek negy
venszerese szrí.n1ithutó fel. 

(3) Minden egyes vénytételt legahíbh öt 
pengőben kell szán1ítani. 1-Ia a vénytétel ösz· 
szegének kiszún1ítúsa során öt, vagy több 
rgész pengön felül 111ég fillérek is jönnek 
szán1ításba, az ötven filléren aluli összeget 
cl kell hagyni, az ötven filléres vagy ezen 
feliili összpget egész pengőben kell számítani. 

(4) AzoknaJ\. a gyógyszereknek, schészcli 
kötözöszereknek és gyógyszere:k kiszolgálta
tásához szükséges edényeknek az úrát, nn1e
ly<:k oz l·-3. jelzésií mellékletekben foglalt 
úrszabásokban nincsenek felsorolva, a i\Ja
gyar ~fngúnnlkaln1nzottak Sznhnd Szakszer-
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vezetériék gyógyszerész szakosztálya és az. 
Of~zúgos Gyógyszer.~sz Egye~iilet közös ki~ 
adásában megJeleno „Egyes1tett gyógyszer
árszahás" ártételei szerint kell kiszán1ítani. 

(5J Az előző bekezdések rendelkezéseit 
a közgyógyszerellútás, illetőleg- az állam~ 
kincstár terhére 1nintaszerüleg (norn1aliter) 
rendelhető gyógyszerek árának kiszá1nitása 
során is alkalmazni kell. 

(6) A 245.300il938. B. i\I. számú rendelet 
batáiva alá tartozó és az emberorvoslásban 
haszD,úlatos bakteriológiai tern1észetíí védő~ 
oltó, gyógyító és kórjelző (diagnosztikai) ké
szítn1ények gyógyszertári eladásánál a be
szerzési árhoz hatvan százalék, a dipbthéria, 
scarlnlina (,g tetanns elleni szérum eladásá
nál azonban csupán harn1inc százalék szá~ 
mítható hozzá. 

2. §. 
.A gyógyszerész az orvosi vényre rendelt, 

továbbá a vény nélkül (kézi eladásban) ki
szolgúltatott gyógyszer árát mindenkor a ki~ 
szolgáltatás napján érvényes gyógyszerár
s~··abás szerint köteles kiszámítani. IIa azon
ban valan1ely jogszabály a gyóf,'}'szerészt a 
gyógyszer árúnak hitelezésére kötelezi, a 
g~yógyszer árát a szátnla henyujtásának nap
jún érvényben levő n1ngnsahb gyógyszerár
szabús szerint lehet felszún1ítani. 

2 I·l 

3. §. 

1\ kézi eladásban kiadott 11vógyszerek. jel
'éséért (szignatúrúért) két p~Ügőt, a dugóért 
húron1 pengőt ~zabad fclszá1nítani. Por vagy 
kristály alakú szerelt, vala1nint teúk és kenő

. csök !(iszolgáltatásukor u zacskó, illetőleg u 
turtúly árát külön fel lehet számítani. 

4. §. 

.1\ gyógyszerész egységes összetételű 
gyógyszerek és gyógyszer-különlegességek ki
vételével -- azokért a gyógyszerckért1 an1c
lyek.et 

a) az Országos Társadalo1nbiztosító Intézet 
thelyi szervei, intézn1ényei) terllérc szolgál
tat ki, a vény végösszegének 86.5 szttzalékát, 

b) a ofagánalkalmazoUak Biztosító Intézete 
és a i\'lagyar llajózási I~ctcgségi Biztosító In
tPzct terhére szolgúllat ki, a ,·ény végösszegé
nek 93 százalékát, 

e) a Magyar Posta Betegségi Biztosító In
t(,zete, a 11agyar Allamvasútuk Bclegségi Biz
tosító Intézete, a közforgaln1ú n1agánvastítak 
betegségi biztosító intézetei, a Magyar Do
húnyjövedék Betegségi Biztosító Intézete 
vagy a hányatárspénztárak - ideé;tve . a 
diósgyőri n1agyar úllan1i vas-, ~cél- es gep~ 
h'"VÚra'k társpénztárát -, vala1111nt a ~:fagyar 
Aiha11i I\őszénbányászat Túrspénztúra terhére 
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szolgáltat ]ii, a .vét~Y végösszegének 95 száza
lékát számílha!JU fel. 

5. §. 

. A közgyógyszerc!látás,. illetőleg ~z állam
i'incstár terhére loszolgaltatott gyogyszerek
~rt csakis a jelen rendelet B. szán1ú n1cllék
lttéhcn felvett legolcsóbb edény- vagy ta1iály
{irak a végzett n1unkálalokért pedig a 
321.02611943. D. ill. számú rendelet mellék
lete jegyzet rovatának n) pontjában 111eg
határozott munkadíjak számíthatók fel. Ez 
a rendelkezés az államkincstár terhére ki
szolgáltatott állatorvosi vényckre is vonat~ 

kozik. 
ű. §. 

Az 1-5. §-okban foglalt rendelkezés<:k a 
kézigyógyszertúrak engedélycscirc is kötele
zők. 

i. §. 
1\z Országos I\özcgészségügyi Intézet által 

törzskönyvezett egységes összetételií gyógy
szereknek és gyógyszer-különlegességeknek a 
jelen rendelet alapján megállapított új gyógy
szertári árát az előállító, illetőleg a forga
lomba hozó az Országos Közegészségügyi In
tézdnek haladéktalanul bejelenteni köteles. 

9. §. 
A jelen rendelet az 1945. évi október hó 1. 
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napján lép hatályba és ezzel egyidejüleg a 
2()0.500/1934. B. M. számú rendelet (Rende
letek. Tára 1285. lap) I. fejezetének 2. és 3. 
ponqa, í. pontjának első bekezdése, 9 . 
pontja, 11 pontjának harmadik bekezdése, 
12. pontjának utolsó bekezdése, n '144/1940. 
B. M, számú rendelet (Hendelctek T:'tra 1132. 
lap) és a 44.iúü/1945, N. M. számú rendelet 
(Magyar Közlöny lOi. szám) hatályát veszti. 

Budapest, Hl45. évi szeptember hó 27-én. 

Molnár Erik s. k. 
népjóléti nliniszl\er 

51.70011945. :"<. i\i. számú 1'endelel 
n 46.600.11945. N. i\I. szúmú 1·endelet kiegészi

tésc híl'gyi~hnn. 

1. §. 

AJ 46.()00/1945. N. M. számú rendelet (Ma
gya11 Közlöny 143. szfün) 2. §-a az alábbi (2) 
és (3) hekezdésc>kkel egészítt~Uk ki: 

„ (2) A gyógyszerész a jelen rendelet 4. §
ában említett biztosító intézetek (társpénztá
rak) terhére kiszolgáltatott gyógyszerek 
szán1lúit a gyógyszer kiszolgáltatását követő 
hónap 5. napjáig köteles az illetékes bizto
sító intézetnek! (túrspénztárnak) benyujtani. 
E határidő elmulasztása esetében a gyógy
szerész a kiszolgáltatott gyógyszerek árát a 
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utolsó. napján. érv.ényb.en vo)l 
1 ••• abas sz.erint számithatJa fel. 
=o'..vszera1sz ' . . t' ) 1 ··t ,n.~~"- h~<·A·"biztosító ·inLézet. (tarspenz ar tű e-

fC'.+;; (;l)} ,. •· ·
1
1a végösszegenc;k 80 (nyolcvan) 

'''<les•aszan 'l 1· "t''t 
t<:é··:·· .. > •·· .. c:;..:o-··> 1··;,l<·a·t elő}ecrkénl a szanl U )Cfly1Uj asa 

··:.·szuza e 0 • • • 1• ,1. · .·/·<:k·i.tYet'ö két nap alatt a gyogyszercszne" "1-

'iHalni.'~ 
2. §. 

rendt•let kihirdetésének napján lép N jelen 
hatályba. • .. 

Budapest, 194:>. en nove1nber hó 28-ún. 
Molnár Erik s. k. 

népjóléti 111iniszter 

200.970/1946. N. M. suímú !'endelet 
a 46.600/1945. N. M. sz•\mú l'en!lelet újabb 

kíegészílése hírgyában. 
1. §. 

(1) A 'l6.60il/1945. N. ?vi. számú rend:elet 
(Magyar Közlöny 143. szám) 2. §-ának az 
51.700/1945. N. M. számú rendelettel (ilfa
gyar Közlöny !90. szám) megállapított (2) 
és (3) bekezdése hatályát veszti. 

(2) A 46.600/1945. N. M. számú rendelet 
2. §-a az alábbi (2)-(8) bekezdésekkel egé
Szítfetik ki: 

„(2) A gyógyszerész a jelen rendelet 4. 
§-aban említett biztosító intézetek (társpénz
!árak) terhére egy-egy naptári hónapban ki
szölgáltatott gyógyszerek számláit - an1eny-

21·8 

n~ihen. a biztosító intézet (társpénztár) !er
herc k1szolgáltato!l gyógyszerekről szóló vé
nyek darahszútna az ötvcniet eléri _ a kö
:etk~zö n~ptári hónap 5. napjáig köteles az 
11Ietek~s b_1ztositó intézetnek (társpénztárnak) 
!)enyu,1lan1. I-la a gyógyszerész a biztosító 
mtézet (társpénzlár) terhére egy naptári hó
napban ötvennél kevesebb vénvre szolgálta
tott ki gyógyszert, a sz{nnláL ~sak az azt a 
hónapot. követő hónap 5. napjáig köteles be
nyu.1tan1, an1ely hónapban a biztosító intézet 
(társpénztár) terhére kiszolgáltatott gyógy
szerekről szóló vények darahszá1na eifu·te: az 
iit~~c:1et, január hó 5. napjáig azonban . az 
clozo nai:tár~. évben kiszolgúllatott gyógy
szerek szan1hut a vl'nyek darabszán1ára te
kintet 11élkiil be kell nyujtani. i\ szán1lák 
lccnyuj!ásának lrn!áridcje, ha a határidő 
utol~ó .n~pja vasárnapra vagy Cicrgely-naptár 
szerinti unncprc \"Ug}' nctnzcti ünnepre esik 
a legközelebbi köznapon jár le, a szá111lánal~ 
pos~a~ h~ldil_dése esetében pedig a benyujtás 
?ala~1~e.1e es a henyujtás napjának meg
allap1tasa szempontjából a postára adás 
napja az irányadó. 
.. !31 A (2) bekezdésben megállapított halár-
1~0 elmulasztása esetében a gyógyszerész a 
k1szolgáltatott gyógyszerek árát a haláridö 
utolsó napján én·ényben volt gyógyszerár
szabás szerint számíthatja fel. 
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(4) "' '; 1ócryszcrész a szá1nla hcnyujtásával 
·"'' B) ~- " 1 'l t _ --.·de.iile;r köteles egyben 1ras)an. 11y1 a.-

~g~t . .1 rr;vonatkozóan, hogy a sza111la 'lo
kfiozit1-1 a a saját vagy 111egbizottjána1k kczci-
1ze ese . .• .. t' „ 1• 

1„ ava"Y a posla ulJUll tor en.1e \-e . 
• ez, ' ~. . . . (t' . t' ) l "t (5) i\ hiztosílo 1ntezet arspen~.i.: ar {0 e-

Ics 'a szán1la be.érkezése napját köv:etö két 
nap alatt a számlának a jelen rendelet 4. §
ú}n1n foglalt rcndel_k~_zésck fi~ycle.111bcvéte.~é
vcl 111egú1Iapitott vegosszege 9? (kt~encvcn.~t) 
százalékát előlegként a (4) be'kezdes alapJan 
adott nyilatkozatnak n1egfelelően a gyógy
s~:erész \·agy n1egbizottjának kez.cihcz ki
fizetni, illel{íleg postúra adni. A. ltél nap~a ? 
közbeeső vasár- és ünnepnapok ncn1 s.zanu
lanak hc. 

(6) Amennyiben a biztosító intézet (társ
pénztár) az előbbi bekezdésben foglalt ren
delkezésnek ne111 tesz eleget, az (5) bekezdés 
szerint járó előleget a kifizclés (postáraadás) 
napján érvényben lévö gyógyszcrárszabás 
s7~crinl köteles kifizetni. 

(7) A (6) bekezdésben foglalt rendelkezés 
nern alkahnazhaló abban az esetben, ha a 
gyógyszert'5Z a (4) bekezdés alapján adott 
nyilalkozatúbun a szűn1lának a saját. vagy 
1negbizottjának kezeihez való kifizetését 
kérte és ű vagy megbízottja a számla bcnyuj
tását követő két nap eltelte. után jelenik n1eg 
a biztosító inUézetnél (társpénztárnál) az (5)" 
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hi;kezd<·: alapján járó előleg összegének fel
vc.•tclc vegett. llyc11 esetben az előleg összegé
nek r.elvét.eléé:,t jelentkező gyógyszerész vagy 
1negb1zott.1a koteles az ös~ze{r felvélclekor a 
hi~tosító intézet {t.árspénztárt részCre írásban 
nytlntkozatot udn1 urra vonntik.ozóan, hogy 
az előleg össze-gének felvétele vé(fett, n1cly 
napon jelent n1eg a biztosító intéz;tnél (társ
péuztárnál). 

(8) A~ (5) bekezdés alapján előlerrként ki
fizetcndö összegen felül a gyógysz~rész ja
vára n1ég 111ututkozó iisszcuct a biztosító 
• • h 

mtezet (társpénztár) a számlához csalult vé
nyek felülvizsgálása után ha1adéktalanul •k:ö
leles kifizetni. Ezt az összeget a számla bc
nyujtásúnak napján, illetőleg a (3) bekezdés 
esetében a szún1la benyujtására n1egállnpí
tott határidő utolsó napjún, a (6) bekezdés 
c~cti?hen pedig az ( 5) bekezdés szerint járó 
előleg összegének kifizetése napján érvény
ben volt gyógyszerárszabás szerint kell 
fizetni. 

2. §. 
A jelen rendelet ·kihirdetésének napján lép 

hatályba; rendelkezéseit az 1946. hi február 
hó 1. napja után kiszolgáltatott gyógyszerek 
tekintetében kell alkalmazni. 

Budapest, 1946. évi március hó l-én. 
Molnár Erik s. k. 
népjóléti minisz-ler 
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iÍföayq.r Népjóléti Minisztérium. 
''01359/1946. 
~ .... · Tára11: A vidéki gyógyszertárak 

g)•Ógyszerszállítási költségei
nek átl1úritása. 

A Mawarországi Gyógyszerész Eauesiilet 
· Miniszteri Biztosának 

Értesítem Miniszteri Biztos Urat, hogy fel
terjesztésére a budapesti és Pest-Pilis-Solt
l{is]{Un várn1egye budal{Örnyéki, }{Özponti és 
uödöllöi járásának területén miíködö gyógy
~zertúrak kivételével a Yidéki gyógyszertárak 
szán1ára, a g)•ógyszerek nagyn1értékben n1cg
növekedclt szállítási költségeinek úthúritása 
eéljából n1egengeden1, hogy a kiszolgáltatott 
vények végösszegéhez 10°/o-ot szfunithussanak 
hozzá. 

Budapest, 194(\ rnúrcins hó 23-án. 
A miniszter rendeletéb(il: 
Dr. l\lé.c;;zóros Ferenc s. k. 

nliniszteri osztályianácsos. 

201.444/1946. N. 1\1, számú rendelet 
a 46.600/1945, N. M. számú rendelet módosí

tása tárgyában. 
1. !\. 

(1) A 46.ö00i19'15. N. M. szánni rendelet 
(Magyar Közlöny in. szám) 2. §-ának a 
200.ll70;HJ.11l. N. M. 5zán11i rendelettel (Ma-
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gyar l{özlöny 52. szárn \ n1egállapított {2)
( 8) Lekezdései hatályukat vesztik. 

(2) A 46.600/1945.° N. \L számú rendelet 2. 
§-a az alábbi (2)--\8\ bekezdésekkel e"észít-
tetilt ki: · t'> 

„(2) A gyógyszerész a jelen rendelet 4. 
§;ában említett biztosító intézetek (társpénz
tarak) terhére egy-egy naptári hónapban ki
szolgáltatott gyógyszerek számláit - ameny
nyib_en a. biz:osító intézet (társpénztái·) 
te.rhere luszolgaltatott gyógyszerekről szóló 
venyek darabszán1a az ötvenet eléri - a kö
~etk_ező n~ptári hónap 5. napjáig köteles az 
1lletek~s b.1ztosító intézetnek (társpénztárnak) 
benyu1tani. I-Ia a gyógyszerész a biztosító in
tézet (lárspénztár) terhére egy naptári hó
napban ötvennél k.evesebh vényre szolcrálta
lolt lti gyógyszert, a számlát Csak az ~zt a 
hón~pot. követő hónap 5. napjáig köteles be
nyujtam, amely hónapban U' biztosító intézet 
(társpénztár) terhére kiszolgáltatott gyógy
szerekről szóló vénvek darabszán1a elérte az 
ötvenet; január hÓ 5. napjáig azonban az 
előző naptári évben kiszolgúltatott gyógysze
rek. számláit a vények. dnrabszán1ára tekintet 
nélkül be kell nyujt:rni. A számlák benyujtá
sának határideje, ha a határidő utolsó napja 
vasárnapra vagy a Gergely-naptár szerinti 
ünnepre vagy nernzeti ünnepre esik, a legkö
zelebbi köznapon jár le; a számlának postai 



>.!·'.'.; / > • . 'b pedig a benyujtás határ-
b k ''ld' esete en . '11 't' e µ .es~, ... · •t• nnl>J"ának. n1ega apt .isa ·· .. ---.· .. ·,·· , benyuJ as ' . . .• 
ideje es ~- .. 1 a postára adás napja az irany
szempontJabo ' 

ádó. ·.· ?) bekezdésben megúlla_rított ~atúr-
(3) A (- , t·' esetében a gyogyszcresz a 

'l" ln1ulasz asa , ;, 'd" ~( 0 e • t tt rrvórrvszerek. árút a hatar1 0 
k isiolgalta o n.J :-.. , : • 
. • . ·: érvénvben volt gyogyszcr,11sza-utolso nnpJdll ··. . 

.· . zerint szún1íthntJa tel. ... 
11~1s4 s A gyógyszerész a szú1nh; !Jenyu.ilas~~al 

( 'd) „. 1 g ko"teles e"vhen 1rasban ny1l,1t-
egy1 CJU e hJ • 1 k'f' . on•itl·ozóan hoay a szan1 a 1 t-kozn1 arra v • \. ' ' t"), • • ·1 

• aJ·a· t ,.aav n1er1hízott1anak. kezei 1ez, zetese a s~ . „' t:tJ •• ;b .. _ · 
act r posta ut1an lortenJel\.-e. , . .. 

av (5f A biztosító intézet (~~irspe.~1zta.r) _Irnteles 
'l számla beérkezése nap.iat kovelö ot .nap 
'. htt a számlának a jelen rendelet 4. §-aban 
r~:rlalÍ rendclkez'ések figyelelllhev-jtelév~l n1eg
'il" 'tott vé"ÜS>ZC"ét - a (4) bekezdes alap~1 ap1 ,„ ri t· 

1 1
„ 't 

.„ adott nyilatkozatnak n1eg1e e oen - ; 
Jan · 1 • tt" J· l-eze1 •"Tvóirvszerésznek vagy n1e~?1zo J<"1:_IlU... ... -
hez ?')kifizetni, illetőleg post·,tra adni-, , 

(6) Ha a biztosító intézel (túrspen7;lar) az 
előbbi bekezdésben foglalt rendelkezeseknek 
nem tesz eleget, a szún1lának. a jel~n rendelet 
4 §-ában foglalt rendelkezesek f1gye.l~mh;-

·· telével nieg~llapított végösszegét -a .~1f1z;tes 
ve „ . ' b le\'0 crvog"-(postára adás) n~p1an .. erveny. ~n . n... J 

szerúrszabás szerint koteles k1f1zetni. . 
· '17) A (ö) bekezdésben foglalt rendelkezes 
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llem alkalmazható abban az esetben, ha a 
gyógyszerész a (4) bekezdés alapján adott 
nvilatkozatáhan a számla végösszegének_ a sa
jŰt vagy megbízottjának kezeihez való kifize
tését kérte és ő vagy megbízottja a számla be
nyujtúsúl követő öt nap eltelte után jelenik 
meg a biztosító intézetnél (társpénztárnál) a 
számla végösszegének felvétele végett. Ilyen 
esetben a szán1la végösszegének: felvételéért 
jelentkező gyógyszerész „vagy megbízottja kö
teles az összeg felvételekor a biztosító intézet 
(túrspénztár) · részére irúshan nyilatkozatot 
adni arra vonatllozóan, hogy a számla végösz
szegének felvétele végett mely napon jelent 
meg a biztosító intézetnél (társpénztárnál). 

(8) Ai számlához csatolt vények. felülvizsgá
lata során esetleg megállapított árszabványo
zási különbözetet a számlához mellékelt ösz
szes vények felülvizsgúlatának befejezése 
napjún érvényben lévő gyógyszerárszabás sze
rint kell kiegyenlíteni." 

2. §. 

A 46.600/1945. N. M. sz. rendelet 4. §-ának 
rendelkezései helyébe az alábbi rendelkezé
sek lépnek: 

„A gyógyszerész azokért a gyógyszerekért, 
amelyeket 

a) az Országos Társadalombiztosító Intézet 
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(h 1 
• sze·r,•ci intézményei) terhére szolgále y1 · ' , „ • 1„ 

·t t. ·k· a· ·1·0··rzsk.ön"\_'vezett egyseges osszetete u 
a · 1• ' • 1 ··1„ 1 · 1 ··rtvóavszereknél és gyogyszer {ll on egesscge t-

nél b~· vény ·\'égösszegének. k.ilencvenüt (95) 
~zúzaÍékút, a többi gyógys:-erc1~n~l a vény 
összegének nyolcvan (80) szazalekat, 

b) a n-Iagúnalkaln1nzottak Biztosító Intézete 
és ~ ~.fagyar I-lajózúsi Betegségi Biztosító In
tézet terl1ére szolgáltat ki, a törzslc.önyvezelt 
cgvséges összelételü gyógyszereltnél és gyógy
sz~rki.ilönlcgességek.nél a vény végösszegének. 
kilencvenhét és fél (9i.5) száznlékút, a többi 
gyógyszerelcnél a vény végösszegének k.ilenc
vcn (90) százalékát, 

e) a i\lagyar I.}ostn Betegségi Biztosító Inté
zete, n ~lagyar Államvasútak. Betegségi Biz
tosító Intézetr, a közforgoln1ú rnagánvast'itak 
betegségi biztosító intézetei, a !i.fagyar 
Dohányjövedék. Betegségi Biztosító Intézete 
vagy a búnyatárspénztárak. - ideértve a diós~ 
győri magyar állami vas-, acél- és gépgyárak 
társpénztárát -, valamint a Magyar Állami 
Kőszénbányászat Társpénztúra terhére szol
gáltat ki, a törzskönyvezett egységes összeté
telű gyógyszereknél és gyógyszerkülönleges
ségeknél a vény végösszegének kilencven
nyolc és fél (98.5) százalékát, a többi gyógy
szereknél pedig a vény végösszegének kilenc
venhárom (93) százalékát számíthatja fel." 
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;J. §. 

A jelen rendelet kihirdetésének napján lép 
h~tályba; rendep<ez~seit az 1946. évi 1;,árcius 
ho _ L n~p.Ja utan k1szolgáltatott gyógyszerek 
lekmteteben kell alkalmazni. 

Budapest, 1946. évi április hó 2-án. 

Molnár Erik s. k. 
népjóléti ininiszter. 

201.982,'1946. N. !II. számú rendelet 
46.600/1945. N. M. számú rendelet újabb a ó-

dosítása tárgyában. · m 

l. §. 

(1\ .\ 46.fi00/1945. N. M. számú rendelet 
,\i\Iagyar Közlöny. 143 szám) 2. §-ának a 
-_OL-lH/1~46. N .. i\I. számú rendelet (Magyar 
hozlony 16. szamJ 1. §-ával me"állapitott 
(2)-(8) bekezdései hatályukat ves;Ha-

1-~) • '6 •. 

2
_ : ·"- ~ :60~il945. N. M. számú rendelet 
.. §-a. az _alabb1 (2)-(H) bekezdések'kel egé

sz1ttet1k lo: 
. „ (2)_ !'. je!en rendelet •!. §-ában említett 

h~ztos1t? mtezetek (társpénztárak) a terhükre 
k1szolgi;ltato,tt gyógyszerek elszán10Iúsára vo
nat~ozo. szamlák bcnyujtásának határideje 
tck1nl~tehen a gyógyszerészek érdekvédelmi 
sz~rve1vel 111egállapodást köthetnek. 

1a) A gyógyszerész a (2) bekezdése alapján 
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megállapodást létes!tett . bizlo?itó intéz;tck 
(társpénztára~) tcrherc 1:1szolga!tatott gyogy
SZéY.Ck' --számla1t a 1ncgallnpodasban megha
tározott napon köteles az illetékes biztosító 
inféietnek (társpénztárnak) benyujtani. A 
(2) be!kezdés alapján megállapodást nem lé
tcsilelt biztosító · intézetek (társpénztárak) 
terhére kiszolgáltatott gyógyszerek szán1láit, 
amennyiben az egy naptári hónapban kiszol
g:íltalott gyógyszerekről szóló vények darab
száma az ötvenet eléri, a következő naptári 
hónap 5. napjáig, ha pedig a vények darab
szá111a egy naptári hónapban ötvennél keve
sebb, az azt a hónapot követő hónap 5. nap
jáig kell az illetékes biztositéi intézetnek 
(társpénztárnak) hcnyujlani, a1ncly hónapba11 
:i biztosító intézel itárspénztár) lerhfre ki-
szolgáltatott gyógyszcrckröl szóló vényC'k <la
rabszútna az ötvenet clúrtc; január hó 5. nap
jáig azonban az előző évben. kiszol1gáltatolt 
gyógyszereq\. szú n1lái l a vények darahszá1nára 
való tekintet nélkül be kell nyujlani. A szám
lák benyujtásának hatúrideje, ha a határidő 
utdlsó napja vasárnapra, vagy Ger~cly--nap
tár sztrinli ünnepre, vagy ne1nzrti iinncprt 
(!Sik, a legközelebbi köznapon jár le; a szátn· 
lúnak postai h<'!kí.ildése esetében pedig a be
\lyujlás határideje és a henyujtús napjának 
megállapítása szempontjából a postáraaclás 
napja az irányadó. 
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.. _14) A 13) b~kezdésl~en megállapított határ-
1~0 eln;11lasztasn .eseteben a gyógyszerész a 
k1szo!galtat.~tt g~·ogyszerck árát a határidő 
uto1s? napJ_an e~\"é1.1yhen volt gyógyszerár
~zahao;; szerint sza1n1thalja fel. 

(~) ·~. gyógy_7zcrész a szá1nla benyujtásával 
cgy1~c.1uleg koteles egyben írásban nyilat
l~ozn,1 arra v~natkozóan, hogy a szán1la ki
f!zctese a saJat, vagy 1ncgbizottjának kezei· 
hrz, avagy a posta ütján történjék-e. 

(6). A biztosító intézet ltárspénztár) köteles 
a _becrkezett számlának a jelen rendelet -1. 
§;aban foglalt rendelkezése!k figye!embevéte
level megállapított végösszegét - a. számlának 
reggel kilenc órúig beérkezése esetében a be· 
érkezés napját~ követő napnn, a szán1lának 
reggel kilenc óra után beérkezése esetében 
pedig a beér!J\.ezés napját követő kél nap alatt 
-- az IG) bekezdés alapján adott milatkozat
nak . n1e~~clelöen a. gyógysz.~rész1;:ek, vagy 
mcgb1zol!Janak kezeihez kifizetni, illetőleR 
postára adni. 

.,!il. Ha a hi~tosit.ú intézel (társpénztár) az 
elobb1 hekczdesben foglalt rendelkezésnek 
nen1 tesz_: eleget, ~-- szá1nlának a _jelen rende
let 4. _§-á~"i:n foglalt rendelkezéseJk figye
le.mbe".etelevel megállapított végösszegét a 
k_1fi.~etes . (po&tára adás) napján érvényben 
levo gyogyszerár.Stabás szerint köteles ki
fizetni. 
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(S) \'. · (7) bekezdésben foglalt rendelkezés 
nem . aÍkalmazbató abb

1
an 1~z e1sct~;n, hda tat 

.• , e·rész nz (5) be\.czces a ap.1an a o 
gv og\Sz · 1 • „ · • k · ·1 'tl·ozatában a sza1n. a vcgosszegene a 
nv1 a ' „ k ·1 1 . k' ·„t '!'l"V mcrrbizott,Janak ·ezel lCZ va 0 1~ 
saJa '< "·· o „ b' ti. 
fi tésél kérte és o, va1gy n1eg 1zo JU a 
1ze . . . 1 „ t" 1 't ]telte ·n1Ia benyu1tasnt tovc o 'te nap e 
szt.~n J'elenik 1necr a biztosító intézetnél (társ~ 
ti<• " 1 • „ • 1 f l 't 1 pénztárnál :1 a sza1n a veg~sszcge~e 5 e v~ e e 
,·égett. llyen esetben ~ sza~la veg~sszcgenek 
felvételéért jelentkezo gyogyszeresz, vagy 
meghizottja _kötele~ az. ös~zeg '.el~étel;~or a 
biztosító intezet ( tarspenztar) reszere 1rasba1t 
nyilatkozatot adni arra vonatkozóan, hogy a 
sz{únln végösszegének felvétele vég.elt mely 
napon jelent meg a biztosító inléz>C!nél (társ· 
pénztárnál). . .. . 

(9) A számlához csatolt venyek felulv1zs
"Ítlata során esetleg megállapított árszabvá· 
~yozási különbözetet a számlához mellékelt 
ö~szes vények felülvizsgálatának befejezése 
napján érvényben lévő gyógyszerárszabás 
szerint kell kiegyenlíteni." 

2. §. 
A. jelen rendelet kihirdetéséMk napján lép 

hatályba. 
Budapest, 1946. évi június hó 4-én. 
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Molnár Erik s. k. 
népjóléti miniszHer 

Magyar Népjóléti Minis:térium. 
~02.215/1946. VI. szúm. 

Tárgy: A Budapesti Gyógysze· 
rész Testület Elnökségének 
panasza a betegbiztosító inté
zeteknek kihitelezett vények 
elszámolása tárgyában. 

Budapesti Gyóm1szerész Testiilet 
Elnökségének 

Budapest 
Aggteleki-utca 8. 

A Testület Elnöksége azt panaszolja hoz
zúm intézett felterjesztésében, hogy a beteg· 
hiztosítfi intézetek_ azok.at a kihitelezett orvosi 
vények.el; an1elyeket a gyógyszerészek: nem a 
l'elirás dát111nút követő hónap 5. napjáig 
nyujtanak be kiegyenlítés céljából, nem haj· 
landók a későbbi henyujtúskor érvényben 
volt árakon kifizetni arra- való-· hivatkozással, 
hogy a gyógyszerésznek a- ltiszolgáltatátt vé
n~1ekel a- ltisiolgáltatást köVető hónap 5 .. nap
júig lc:ell l<iegyenlítéS végetr---:á: betegbiztosító 
intézetekhez benyujtani. 

A Testület .Elnöksége •panaszát azzal indo· 
kolja, ,h?gY. a felírt vények elkészítése nem 
mindig a felírás idlípontjában történik, ha
nem· egyeS-eseteltbe1i csak később, vagy azért, 
mert a beteg,. a vényt csak egy későbbi idö-
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b (k "vetkczö hónapban) készítteti el, 
pont an . t 

0 
meri a felírás időpontjában a 

,:agy azer , . , , · 1 
Ó ta'rban ·1 k1vant g)rog)'Szer nen1 a -gy _gyszer , ' ~ ·-

!ott rendelkezésre. 
.· Álláspohtomat a f:nti i!gyben a követke
;.ltbén kívánom leszngezn1: 

~o"fla -a gyóayszerész a betegbiztosító intézeti 
•énvt akár. gyógyszerhiány, akár késedelmt;s 
~en:yu jtás vagy más rajta kívül álló okokbol 
nem ; felírás ídőpontjában klészíti el, han~n: 
a vény kiegyenlítésére ellíír~, határnap, utant 
időpontban, akl{or ezt a venyt, a gyogysze
rész kiegyenlítés cé!júból, a következő határ
napon az akltor érvényes áralt szerint ~i-
1„7venlítés céljából nyujthatja be a betegb1z
t~Sító intézetnek, ha a vény hátlapjún az el
készíttető a vény elkészítésének íclőpontját 

igazC?lja. 
Végül n1egjegyzen1, hogy a leírt esetek 

111 egelözése céljából a betegbiztosít6 intézetek 
taajaik felé megfelelö intézkedéseket tehet
n:k és hogy a dolog tern1észeténél fogva a 
fentiek kétirnresztes szert tartalmazó vé
nyekre nem vonatk.oznak. 

Büclapest, 1946 június hó 12-én. 
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A miniszter rendeletébiil: 

Dr. Mészáros Ferenc s. k. 
min. osztályt:inúc!ios. 

il/agyar Népjóléti 1ilinisztérium. 
233.320/1946 VIII. 

Táryu: I\özgyógyszerellátásra jo
gosultak névjegyzékének fe
lülvizsgálata és a -_közgyógy
szcrellútási szá1nlák ldegyen
lítése. 

Magyar Beltim1miniszter limak 
Budapest. 

A törvényhatóságok pénzügyi helyzete 
szükségessé teszi, hogy a közgyógyszerellátás
han csak a feltétlenül rászornló igényjogosul
tak részesülhessenek. 

A közgyógyszerellátási igényjogosultságot a 
\lDH 11942. B. M. szúmú rendelet részletesen 
szabályozza. A hivatkozott rendelet 2. §-ának 
h) pontja az egyszoba és legfeljebb még mel
lékhelyiségekből álló lakóházak és legfeljebb 
800 négyszögöl földingatlannál nagyobb in
gatlanok tulajdonosait vagy haszonélvezőit a 
közgyógyszerellátásból kizárja; még abban az 
esetben is, ha- azol{ a -saját vagy a_ velük kö
zös háztart;ísban . __ él él-_ családtagjuk_ jövedehné
nel{t -_.yagy l{_ere_setéTiek c_sekélysége. miatt csak 
a legszorosabbal1 vett létfennfnrtásukról ké
pesek_ gondoskodni. 

Ennek a rendelkezésnek értelmében a föld-



hittbl'ti-e-fornt végfehajtás? . során földhöz jut
' .·.·. k kőz"vó"yszerellatasban nem 'lettek 

t,1totta "' ~. 
v,oln·a -!é~z-~s,íthetolc 

E ... •• '(itiratomhoz mellékelt 22·'..564/1946. 
r1··· 1· 1ze~. '1946. március hó 28-ún kiadott ren-

'\ · sz„. " · t 't tt c1.flcitcn1nlel lehetos.ege 
1
, 

1
1
1
1?•

1
1
1
1.1 o_

1 
m'.1 :zf~' 

~ -' -'s.e'irfig-i·i r1ondozasra e e enu raszo1 u o, cgt:sz. o .J ö • 
1 1 

„ •. t •
1

„ •.. 
elhagyott szociális v1szonyo t tozot ~ o UJ 11:-
rratl:~lntulajdonnsokn:1k arr~~. l~ogy • a.t~~enetI
fC" _--:-_ a szociális v1szonya1lt Javulasa1gi - a 
sz~Ciális gondozók véleményének. meghallga
tása, után ltözgyógyszerellátáshan legyenek 
részésíthetők. Ugyanakkor elrendeltem az 
igényjogosultak névjegyzékeit~e~t f:Iülvizsgá
lal:ít eO'vben rendelkezte1n az1rant is, hogy a 
lerrg~ncl~sablJ ltörültekintéssel júrjanak el a 
klfz ... gyógyszcrellútási igényjogosultság n1egál
lapításúnál és hogy a névjegyzékbe csak az 
nrra fellétleniil rászorulók vétessenek fel. 

Ezzel a szociális szükség késztette rendel
kezéssel a küzgy<lgyszercllútásban részesültek 
szán1a n1egszaporodott, a közgyógyszcrellútási 
kiadások. n1egnövekedtek. i\ közgyógyszerel
lú'tási kiadúsok n1egnövek.edésének azonban 
már' meg kellett volna szíínnie, mert a fölcl
h,9zjuiú1tóttak jelenleg n1egjavult szociális 
11clVzctc-- n1úr szún1onvchetö mértékhcn nc1n 
tes;.i továbbra is szükségessé a közgyógyszcr
Cüi"ltUsi igényjogosultság kiterjesztését és 

n1ert továbbá az általános gazdasági helyzet 
fokozalos javultával az egyéni jövedelem és 
kereset lehetősége a k.özelmulthoz viszonyítva 
tiönyösen n1egvállozott. 

„\ n1egállapitottak ellenére n1égsem tapasz
talható a közgyógyszerellátásban részesülök 
szúrnának csökkenése, éppen ezért feltehető, 
hogy a közgyógyszerellátúsra igényjogosultak 
mai helyzethez viszonyított indokolatlanul 
n1agas számarányának egyik. oka az, hogy a 
küzgyógyszerellátási igényjogosultság elbírá
lásúra hivatott szerveit nen1: ltartolták be a 
999/1942. B. M. és a 224.564/1946. VIII. o. 
rendelkezéseit és az igényjogosultság 1negál
lapításánál nem jártak el a legköriiltekintőbh 
gondossággal. 

i\1ivel a jelentékeny összeget kitevö köz
gyógyszerellútúsi szán1lúlt kicgyenlítéséi·e a 
törvényhatóságok nen1 képesek. és a ·_tárcán1 
rendelkezésére álló hitel nagyobb hozzájáru
lás nyujtásút nen1 teszi lehetöv(~.· ·_sziiksége_S, 
hogy a közgyógyszerellútúsbati csrik a féltétle
niil igényjogosnltalt részeSiiljé'üek; l\-Iiért is 
felkére1n iVIiniszter lJrat, tétesse vizsgálat tár
gyává, hogy alúreli.delt -szervei 'részéről tör
tént-e mulasztás a közgyógyszerellátási igény
jogosultság elhírúlúsúnúl, ugyanis szak.köze
gein1 jelentése szerint az igényjogosultság 
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megállapítóíval sze:nben a felelösségrevo~.lí; 
rrem<:étVéi1y'esiilt meg ott sem. ahol a k.oz
<r)'óá:ysze1•elliitásra igényjogosultalt nyilván
lnrthsába· nyilvánvnlóan igényjogosultsággul 
nem rendelkezők is felvétettek. 
::'·,"r~d,~~~so:i11 van arról, hogy a törvényl1ató

ság()k a gyógyszerészek közgyógyszerellátási 
S.:i;á~Iáit csak. k.ésede1mesen egyenlítik ki an
nak ellenére, hogy a 347 .291/1943. XVI. B. M. 
rendelet előírja, hogy a törvényhatóság első 
tisztviselője a k.özgyógyszerellátás terl1ére k.i
szolgáltatott gyógyszerek árának kifizetése 
iránt a szúrnia benyujtásától számított 15 na
pon belli! feltétlenül intézkedni köteles. 
~miatt az érdekelt gyógyszerészek. a sziiltsé
ges gyógyszer utánpótlást csak k.ésve tudjúk 
eszközölni. 

?'\Iinthogv fontos érdek. az, hoa'' a cr'-'6a)'-
~ - • ··' I'"/,} "' 

~zerészek. a közgyógyszerellátást terhelő szám-
láit a fenti rendeletben előírtan és kellő idő
l)cn ·nyerjenek kiegyenlítést, tisztelettel k.érem 
Miniszter Ural, hogy ez utóbbi rendelet betar
túsát is ellenőriztetni és egyúttal tett intézke
,1.éseiröl. és a vizsgálat eredn1ényéről annak
icl.ején. engen1 is tájékoztatni szíveskedjék. 

Budapest, 1946. szeptemher 24. 

Aláírás s. k. 

ivingynr Népjóléti Minisztériun1 

203.529/19·16. 

M AV Betegségi Biztosító intézel 
Budapest. 

_ Az .o~szágos Gyógyszerész Egyesület panasz 
ta.;gya_va tette, hogy az Intézet a Gazdasági 
Fotana.':s 6118/1946. számú határozatúra hi
vutkoz,assal az auf,rusztus 1-én esedéli:es nyógy-
szerszamlák kifizetését me{rtauadta ~ 

·~ ' t'I t'I ' • 
Ertes1tem, hogy a MA V Betegségi Biztosító 

lnlézet_e .az .1927_. .é~i XXI. tc. hatálya alá eső 
bete.gseg1 b1ztos1to n1téz·et s mint ilyen nem 
tekinthető az állnn1kincstár euy részének te
hát a július hónapban terhiiI~~re kiszolg;lta
tott vények árkiegyenlítése a jelenlecr is ér
vényben lévő 201.982/1940. N. M. szKmú ren
delet és a 203.200/1946. N. M. szúm't1 körren
delet előírása sz·erint történhet. l(ivéve az 
ulóhl; e1;1Iit~tt kör~ndelet 4. §-át, mert az 
utolso honapban ktszolgúltatott vénvek ár
kiszú1nításánál n1ég a multhnn engedélyezett 
a.dótét:Iek (magistrális vények után - 8%, 
lorzskonyvez·ett. gyúgyszerkészíhnények után 
5%) szúmíthatók fel. 

A gyógyszerszún1lák rendeletekben előírt 
kötelező kifizetésekor a MAV B. B. I. tehát 
nem hivatkozhat a Gazdasági Főtanács 6118/ 
1946. szúmú határozatára és azt ennek alap
ján nc111, tagadhatja meg. 
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F lh , tehát hogy a gyógyszerszún1lák 
e 1vom • ··1 „ 

kifizetése iránt azonnal tegye meg a szu \.segcs 
intézkedése'kct. 

Budapest, 1946. évi augusztus hó 19-én. 
:\ ininisr.ter rendel~léblH: 

Dr. Gulácsy Iván s. k. 
·n1i11iiszte.ri o-sz·!. ln·nÍlcsos. 

Magyar Népjóléti n-Iinisztériun1 
203.533/1946. 

illagcínalka/mazottak Bi:tosító Intézete 
13udapest. 

Az Országos Gyógyszerész Egyesület pa
naszt en1elt, hogy az Intézet augusztus havá
ban bcn~.,rüjtott gyógyszerszún1lúkat csak a 
jtíliusi gyógyszerárszabús szerint hajlandó ki
fizetni. 

Értesíten1, hogy a betegségi biztosító inté
zetek terhére kiszolgáltatott vények árszabvú
nyozására és benyl1jtúsára a jele11leg érvény
ben levií 201.982/1946. N. M. számú rendelet 
etöírásai kötelezők a gyógyszerészekre és a 

·kifizetést illetően pedig a biztosító intéze
td<rc. 

' A július hónapban kiszolgáltatott. vények 
~~'~,~·[lb.\~(1nyo.zása tehát a gyógyszerek forint 
· ~~,á,Tia.l{" ·. :;ne.gállapitúsa tárgyában kiadott 
20il.200/l946. N. M. szúmú körrendelet elő-
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írásai szerint ·kötelező; kivéve a 4. §. rendel
kezéseit, mert jelen •esetben még a multban 
eni.iedélyezett adótételek (magistrális vényc~ 
ulán 8°/o·, törzskönyvezett gyógyszerkészítmc
nyek után 5%) $Zúmíthatók fel. 

Felhívom tehát, hogy a gyógyszerszámlá
kat az előírt rendelkezésekben foglaltaknak 
megfelelően azonnal fizesse ki. 

13udapest, l\Hö. évi augusztus hó 19-én. 
A minísz:ler renrleleilébö-1: 

Dr. Gulács!/ Iván s. k., 
m'ini:s•zleri ns-z-1. la11.ácsos. 

.llagyar Népjóléti 1llinis::iériun1. 
76.434/194 7. II./2. szám. 

Tárg!f: A 13udapesti Gyógysze
rész Testület kérelme. 

,\ 'Budapesti Gyóg11szerész Testület 
Elnökségének 

I-Iozzán1 intézett k.érelmére értesíte1n, hogy 
a MA V B. B.. I-t utasítoltam a gyógyszer
szútnlák. sürgős és rendszeres k.ifizetésére., 

A MAV B. B. I. jelentése szerint az fati;zet 
a gyógyszcrszán1.lák. tnin.él gyorsabb k1f1zc: 
lése érd.~I~éJ,le1i_, a. rendelk:ezésrc álló anyagi 
Iehelőségék keretén beliil mindent elkövet. 

A júrulékkulcsnak felemelésével kapcsolat
lia11 reniény van ·arra, hogy az Intézetnel{ a 
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!tb fennálló fizetési nehézségei rÖ\;id mu an , „ . 
'<l .• -. ---h€!Iiil meg fognak szunn1. 1 on, , 

.Budapest, 1947 június 9-én. 

A miniszter rendeletéböl: 
Dr. Gulácsy Iván s. k. 
1ninisztcri osztólylaniícsos. 

. Jfagyar Népjóléti Minisztérium. 
202.348/1946. VI. szám. 

A törzskönyvezett gyógyszer
készítn1ények árából a beteg~ 
biztosító int!ézetek részére en
gedélyezett kedvezn1ény meg
osztása túrb')'áhan. 

A 201.444/1946. N. l\I. számú rendeletem
n1cl kötelezten1 a gyógyszertárakat arra, hogy 
a törzskönyvezett gyógyszerkészít111ényekböl 
a betegbiztosító intézetek részére százalékos 
engedményt nyujtsanak. 

~{éltányosnak tarton1 azonban, hogy ezen 
százalékos engedn1ény egy része, a gyógyáru
nngykereskedők, illetve a gyógyszervegyészeti 
vúllnlatok terheit képezze. 

Ezért hívtam fel az érdekelteket arra, hogy 
ilyen értchníí megállapodást kössenek: egy
n1ással. 

A Budapesti Gyógyszerész Testület jelen-
2.10 

tése szerint a inegállapodás n1egkötése nem 
sikerült. 

Mielőtt a fenli rendeletemböl származó 
lerhek arányos elosztásának nu'is módon való 
rendezését folya1natba tenném, n1ég egyszer 
felhívom t. Cín;et, hogv fenti tárg~·ban az ér
dekeltekkel n1agúnn1eg°állapoclás kötését kísé
relje meg . 

Budapest, 1946 június hó 2-1-én. 

A miniszter rendeletéből: 
Dr. Mészáros Ferenc s. k. 

1niuiszteri oszlálytanácsos. 

MCtfi!JC<r Népjóléti Mi11i.<ztéri11m 
203.267 /l\l46. V !. szám. 

l'a/an1ennyi lisztifőnrvos urnak
1 

székhelyeike11. 

Az infláriós időszak végefelé, különösen a 
vidéki gyógyszertárakban szokásossú vált n 
gyógyszereknek . ter1nészelbeniek elienében 
történő kiszolgáltatása. . 

Ennek n fizetési n1ódszernek . a hevezetcse 
lehetetlenné ·tettC anhak ellcnGrzéséf, hogy a 
gyógysierCSz a tnrOgysZert \;'alóbitn az érvény.~ 
hen lcvö gyógy·s·zeráfszabásnak 1negfelelo 
értékhen. szolgúltatta·e ki a vásárlónak. 

1\finlhogy __ a forint bevezetésével 1n.ég a lcg~ 
c;ckélycbb méltánylást érdemlő indoka is 

" 2ll 
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- .. 't •·a' nvógvszerek természetbeniek cl-megs1.11n ~. o..- ~ • , . · 1 1 · 
1 ·1 ·1-'szolgáltatasanak es n11vc a 11va-cnc Jen ..... · . . , 
t 1 ·;: · 1vo' avszcrárszabas 111egtartasat a leg-
a os g, "· 1 „ · t t · f Jh' . ·go úbban ·kívánom el enor1z e n1, e 1vom 
sztr . l"· 
tisztifőorvos urat, ?<:gy n1~g .cbrysze.: .. \.o: 
zö1jc· a törvényhat~sag l~rulete~ ~iuk.odo 
'"'Órrvszertár<Yk lula1donosa1val (fclelos vezc-
0, OJ • • tl . k l töive1), hogy gy~gys~ert tern1~sze. len1e e· -
lenében árusítani n1eg akkor 1s t!los, ha azt 
a vásárló óhajtaná tcrn1észetbe111 ellenszol
r1áltatásérl beszerezni, neken1 pedig a tilalon1 
~1crrszegöit haladéktalanul jelentse, hogy ve
lilko szien1ben példás n1cgtorló eljárús folya
n1atbatéleléröl gondoskodl1assan1. 

;\z ilyen irányú ellcnőrzésckbe, szükség 
c::;elén, a teríiletileg illelé!kes rendőri ~:.ervc

ket is vonja be. 

Budapest, 19'!6. évi auguszlu' hó 3··átt. 

A miniszter reudeletéböl: 
dr. Ajtai Miklós s. k. 
niinisz:tcri oszt:Hytanúcsos 

203.200/l!l4U. N. M. számú kÖl'l'ClldClet 
a gyúgyszel'ck fol'inlár:ínak megállapítása 

hírgy:íban. 

:\ közegész5égíigy rendezéséről szóló 1876. 
évi XIV. tc. 136. é' 167. 8-ában, illetve a 
10.140/1\1'15. ~L E. szúmü rendelet 1. §-áhan' 
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foglalt felhatalmazás alapján tudomás, mi
he1tartás és az érdekeltekkel való közlés vé
geit a klivetkezöket renc1elen1 

1. §. 

(1) .-\. gyógysZerck és a gyógyszerek kiszol
gúltPtásához szükséges edénvek forintárút a 
260.500/1934. B. M. számú -rendelet 1. és 3. 
S7ámú mellékletében feltüntetett árak 4.2 
(négy egész kéttized)-szerese, n1íct a vény
készítésnél előforduló numkálat<J>k díjait a 
fer.temlitett rendelet 4. szúmü mell&klelébeu 
f<-lsorolt díjtételek 3 (azaz háromszorosa) 
adja. 

(2) A belügyminiszter hozzújúrulúsúval a 
l\Jagyarorszúgi Gyúgyszerész Egvesület kindá
s?han 1~35 január hó l-én incgjelent „egye
sitett gyogyszerárszabás<I ártételcire az 1. l>c
k<Azclés értelcn1szcriíen nlkalmazancló. 

(3) A . .sebészeti kötözöszcrek. gyógyszertári 
l'ladási ára a 30°/u-kal 1ncgnövclt gyógyáru
nngykcrcskedöi ár. 

(4) _.\. töi·Zsköny,;czctt- gyó-&~·szcrkészíttné
nyck (ideértve a 245.300íl938. B. i\J. sz. ren
delet hatálya -,-alá: tattozó és ai-_ e111bcrorvos
Jásbnn _;11aszn[1latós ,_-hakteriólógia:i tcrznészetií 
vé_dö_oltó, "_:.gyógyító _és-_- _kórjelz0 készít1nénye
ket ,is),_ 1\1rinl{1rút;-'J!Z- -Or:sz{ígos- l{özegészség
UgyL lntézeJ,;áltnJ kiado_tt --11a nfngynrországon 
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forgalombnhozatul;a ,en~edél~'ezett tör~skö.íiy
vezelt- nyóayszerkcsz1tn1enyel'I.. Ill. .E-I1v,at~IC:s 
je~yiék0éb;n, illetőleg annak L sz, poUasa· 
b;n" valamint a 20 L000/1946,, 20L426/ 
19,:16: 20L665/1946,, 202,289/1946,, 202,756./ 
1946: N, l>L számú körrendeletekben feltün
tetett alapárak 4,5 (azaz négy egész öt tized-) 
~zerese adja. 

2. §. 

(1) A jelen körrendelet L §-únak rendel· 
kezései a közgyógyszerellátás, illetőleg az 
állan1kincslár terhére n1intaszerüleg (norrna
liter rendelhető gyógyszerek árának kiszámí
túsúm\l is alkalmazni kelL 

3, §, 

( 1) A 46,600/1945, N, i\L számú rendelet 4, 
§-áhan en11ített biztosító intézetek (társpénz
túra'k )és a közgyógyszere1látús terhére ki
szolE;'áltatott gyúgyszerek és sebészeti kötözö
szerek kiYéiclévcl a gyógyszereknek (ideértve 
r.z ú. n. kézieladásha11 kiszolgáltatott gyógy
szereket is) és sel>észcti kötözöszercknek dél
után 16 órúlól este 21 óráig, valan1int a hi
vatalos n1unknszíincti napokon reggel 7 ór{1-

tól este 21 óráig terjedő időben történő ki
szolgáltatásért a kiszolgáltatott gyógyszert, 
illetöleg sehéSzeli kötöz'Öszer jelen 'körrende-
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let L §-a alapján kiszámított árának 10%-a 
pótdíj címén külön felszámítható, 

( 1) A gyógyszereknek a jelen körrendelet 
L §, L és 2, bekezdése alapján történő árki
sr.[unítúSii'nál kapott végösszeg !!00/0 -a (azaz 
húsz s1úzaléka1; 4, bekezdése alapján történő 
úrkiszán1ításúnúl kapott vegosszeg 250/0 -a 
(azaz huszonöt százaléka) „forgahni adú
felúr" címén még felszámítható, 

(2) A sebészeti kötözőszerck. gyógyszertári 
eladási árának 3%-a „forgalmi adó-felár" 
cin1én f Plszán1ítható. 

(3) A jelen körrendelet 3, §-ában említett 
pótdíj, valamint a 260,500/1934, B, ~L sz, 
rendele'1 4, szúmú mellékletének V, pont 2, 
bekezdésében említett díjtételek után csupán 
3% forgalmi adó-felár száíthaló feL 

(4) „A forgalmi adó-felárakhól" a gyógy
szertúr engedélyese (felelős vezetííje}, scm
n1ifélc kedvezn1ényt ne111 köteles nyujtani. 

5,. §, 

(1) A jelen körrendelet hatálybalépésével 
n 203,138/1946,, továbbá a 20L310/1946, N, 
l>L.számú körrendelet. 5, §-ának azon rendel-
1kczése, --·.;an1.cly: '.·a ·vidéki. ·gyOgyszertárakna(k 
szállítási: költség címén 100/0 pótdíj felszámí
l:.ísilt engedélyezte, hatályát'· veszti. 
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6. §. 

k .. 1 lct !U4{) augusztus l-én (l) A jelen ·orrem e 
Jép:hatályba. . . . . 

Budapest, 194(; Jlllllls ;l l. 

A miniszter rendeletéből 

dr. iljtai Miklós s. k. 
1niniszteri osztúlylanúcsos. 

flios zlíll.y,·czel ö. 

203.700/1!146. N. l\I. sz. körrendelet 
u 203.200/1!146. N. M. sz. kör1•endelct kiegé

szítl>sc tárg:rliban. 

1. ~ 

i\ gyógyszertár engedélyese, (felel_üs vez.c~ 
tlije) a n1agistraliter rendelt ~s az u .. n .. kez1 
eIÜ<lúshan kiszolgúltatott gyogyszereKnck a 
203.200/1946. N. M. sz. körrendelet 1. R 1. és 
2. bekezdései alapján történt árkiszún1ításnál 
kapott vl•gösszcgböl 8°/q-ül, a törzskön~1 vez.?tt 
rryóuyszcrkészítn1ényeknek a fentchh1 kur
~;~n<l~lcl 1. R 4. bekezdése alapján történő úr
kiszáinítúsnúl kapott végösszegből 10°/o-ot, 
véniil a sebészeti kötözüszereknck a fent en1-
lít~tt. kö.rrendclet 1. §. 3. bekezdés.e alapján 
türJ.énö.· .. árkiszán1itásnúl knpolt végösszegből 
60/0-ot· rendkívüli úrcngedrnény cín1én tarto
zik leYonásba hozni. 

2·lü 

2. §. 
,\ jelen körrendelet paragrafusának rendel· 

kezései alkalmazandók a 203.200/1946, N. 
711. sz. rendelet 3. §-úban meghat:írozott pót· 
díjakra is. 

3. §. 
A gyúgyszerekne•k jelen körrendelet 1. és 

2. §-a alapján kiszámított árára alkalma· 
rnndó a 2on.200/lll-16. N. M. sz. körr.endelet 
4. §-a. 

4. §. 
A 203.200/19·Hi. N. M. sz. körrendelet 1. 

§-a 4. bekezdésében említett 202.756/1946. 
N. i'lf. sz. kön<:ndelct leírási hiba, ahelyell a 
203.220/1946. N. M. sz. körrendelet értendő. 

5. §. 
A jelen körrendelet kelte napján lép ha· 

t:'!lYha. 
hndapest, 1946 augusztus 21. 

A miniszter rendeletéből: 
dr. 1lfészríl'os [;'eren•c s. k. 

il1híiszleri .osiúilylan:ic~os. 

2fl4;540{1!'46. N. i\J., sz, körrendelet 
" 2()3,2oll/rn46. 1's a: 203.700/1946. N. l\I. sz. 

kö1·rcíuleletek m.ó<l()SÍhisu tárgyában. 

t\ köZSgészségiig;y renüczésérőf szóló 1887 : 
XIV. t. e. 136; és 167. §-áhan, Yalamint a 
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10.MOíl 945. :VI. E. sz. r.~ndelct l. ~-ában. fog
lalt.felhatalmazás alapJan tu~on:~s,. m1_hez
tait/is,és az érdekeltekkel vala kozlcs vcgett 
á~--kö'.\~étkezöket rcndelcin. 

1 " 
l\ gyógyszcrlár engedélyese (felelös veze

tője) a törzsköny\'ezett gyógyszerkészítn1:é
nycknek a 203.200/1946. N. M. sz. körrende
let 1. § ( 4) bekezdése alapján történő ár
kiszámításnál kapott végösszegből a 203.700/ 
1946. N. M. szúmú körrendelet l. §-tói el
tiröen, 16~/o rendkíYiili árengedn1ényt tarto
zik adni. 

2. §. 
A 46.fül0/1945. N. M. számú rendelet 4. 

§-úban említett biztositó intézetek (társpénz
hlrak) és a közgyógyszcrellátás lerhére ki
szolgáltatott gyógyszerek és sebészeti kötöző
.szere]\. kivételével a gyógyszcreik:nek (ideértve 
az í1. n. kézi eladásban kiszolgáltatott gyógy
szereket is) és sebészeti kötözöszereknck, a 
gyógyszertáraknak a 43.300/1945. N. M. "·· 
rendeletben 8 órúban megállapított rendes 
nappali iizc1ni idején tl1l történő, valan1int a 
hivafalos inuukaszüncti napokon reggel i 
órától e_sle 21 órúig terjedö időben történé) 
kiszolgáltalúsáért a kiszolgúltatott h'Jrógyszer, 
illetőleg sebészeti kötözöszcr jelen, tovúbbá 
a 203.200.11946. és a 203.i00/1946. N. M. sz. 
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körrendeletek alapján kiszámított áraknak 
100/o-a pótdíj címén külön felszámítható. 

3. §. 
A jelen körrendelet hatálybalépésével a 

203.200/19-16. N. M. számú körendelet 3. §-a 
és a 203.700/1946. N. M. sz. körrendelet l. 
§-ánaQ, ellentétes rendelkezése hatályát veszti. 

4. §. 
A jelen körrendelet JU46. szeptember hó 

lí-én lép hatályba. 
Budapest, 1946. szeptember hó 16-áu. 

A miniszter rendeletéből: 
dr. i"\lészáros r·crenc s. k. 

1ninh;:eteri os:etúlytanÍLC.30S. 

44.979/1946. N. M. számú rendelet 
a 46.600/1945. N. M. sziímlÍ rendelet újabb 

módosítása tárgy:íban. 

l. §. 
(t) A 4G.600/1945. N. M. számú rendelet

nek (Magyar Közlöny 143. szám) a 201.444/ 
1946. N. M. számú rendelet (Magyar Köz
löny 76 .. sz.) 2. §-áva!. megállapitott 4. §-a 
helyébe az alúbhi rendel'kezések lépnek: 

;;.'\ ,gyóg-ysz'erCsz azokért:' Ü' gyógysz·erekért, 
a mélyeket 

a) az Országos Társadalombiztositó Intézet 
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(helyi szervei, intézményei 1 t.erhére szolgáltat 
k . · to"rzskönvvczctt egyseges összetételíí 

1' a· , · 'I ·· 1·· l · 1 r ~ "vszereknél és gyogyszer tu on egessege t-
~~fn~ vény végösszegének kilencvenöt (95) 
s-z~íza.Iékát, ·a többi gyógyszereknél a vény 
,y{;gösszegí~nek hetvenkettő és fél (72.5) szá
zttlékát; 

b) a MagánaVkalmazottak Biztosító Intézete 
és a Magyar Hajózási Betegségi Biztosító In
tézet terhére szolgáltat ki, a törzskönyvezett 
egységl's ö~szeléleh'.í gyógyszereknél és gyógy
szefkiilönlegességcknél a vény végösszegének 
kilencvenhét és fél (97 .ii) százalékát. a többi 
gyógyszereknél a vény végösszegének nyolc
vanhat és fél (86.5) százalékát; 

e) a l\Jagyar Posta 13etegségi lliztosíló In
tézete, a i\'fagyar Allantvasütak Betegsé{,1i Biz
tosító Jntézete, a közforgaln1ú n1agúnvasútak 
betegségi biztosító intézetei, a rvfagyar Do
h{111yjövedék Betegségi Biztosító Intézete vagy 
a bányatárspénztárak ·- ideértve a diósgyőri 
nu1gyar állami vas-, acél- és gépgyára:k társ
pénztárát -, valamint a Magyar Allami Kö· 
szénbányászat Társpénztára terhére szolgáltat 
ki, a törzskönyvezett egységes összetételű 

. gyógyszerkiilönlegességelmél a vény végösz
szegének kilencvennyolc és fél (98.5) száza
lékát, a többi gyógyszereknél pedig a vény 
végösszegének kilencvenegy (91) százalékát 
s:.;:úmíthatja fel.H 
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2. §. 

A jelen rendelet kihirdetésének nap.1an lép 
hatúlyba; rendelkezéseit az 1946. évi szep
tember hó 1. napja után kiszolgáltatott 
gyógyszerek tekintetében kell alkaln1azni. 

Budapest, 19-16. évi szeptember hó 20-án. 

Dr. Molnár Erik s. k. 
népjóléti miniszl·er. 

Magyar Népjóléti llliuisztérium 
8997/1947. Elu. sz. 

T. Országos G!JÓ[J!Jszerész Eguesiilet 

B11clapest. 

A fülyó évi június hó 1 J. napján 2.466/ 
1\J4i. szám alatt kelt beadványra utalással 
értesítem a t. Egyesületet, hogy a 203.200/ 
194fi. N. M. számú körrendelet 4. §·a (4) be· 
kezdésének kifejezett rendelkezése értelmé· 
hen a kiszolgáltatott gyógyszerek. után az 
említett körrende1et 4. §'ának (1) bekezdése 
alapján felszámítháló forgalmi adó-felár ösz
szegét a 44.97!lil946; N. M. szán\ú rend-elet
te! biztosított kedvezmény figyelembevétele 
nélkül, á 203.200/1946. N. M. számú rendelet 
1. §-a szerinf.·k.iszámított gyógyszerár alapul
vételével ':kell,,-n1egállapítani -és flzef·ni. A for~ 
galiniarló-felár --:ÖSszége után ugyanis a beteg
biztosító intézefel.et Za -14.979/1946. N. M. sz. 
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rendeletben említett engedmény nem illed' 
111~g. 

.Btídapest, 104 7 június 27. 
A miniszter rendeletéből: 
úr. Kamocsay J enö s. k. 

miniszteri osztályfőnök. 

Mawnr Népjóléli Mini.utérium 
40. 717 /1946. II. 

Tárgy: Betegségi 13iztositó Intézetek 
gyógyszerrendeléseinél takarékosság 
szemelőt! tartása. 

- KIVONAT. -

Az Orszúgos Társadalombiztosító Intézet
nek a Magánalkal111azottak Biztosító Intéze· 
tén~k, a Mag)•ar Hajózási Betegségi Biztosító 
Intézetnek, valamennyi különálló Betegségi 
Biztosító Intézetn~k és bányatárspénztárna'k 
(ideértve a Diósgyőri Magyar Állami Vas-, 
Acél- és Gépgyárak Társpénztárlit, valamint 
a Magyar Allami Kőszénbányászat Társpénz
tárát is.). 

Székilelueiken. 
A Budapesti Gyógyszerész Testület bejelen' 

tette nálam, hogy a biztosító intézetek egyes 
orvosai cgy~egy beteg részére sok esetben 
20-30 port, ö0--100 tablettát és 150-200 
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gr kenőcsöt is rendelnek eovszerre. Ezek a 
ffiennyiségek sok esetben n~Ílvánvalóan meg
haladják az egyszeri rendeléssel feltétlenül 
kielégítendő szükségletet. Előfordul az is, 
hogy intézeti orvosok azokat a nélkülözhe
tetlen és fontos gyógyszeralapanvagokat, 
amelyeket a gyógyszertárak is havonta csa'k 
egészen kis, 10-25 gr. mennyiségben tudnak 
beszerezni, a gyógyszerellátás t.erén mutat· 
kozó nehézségek ellenére, igen nagy mennyi· 
ségben és siírűn rendelik, továbbá, hogy szá
mos ,·ényt utalnak a gyógyszerlárakhoz el
készítés céljából, amelyeket egyébként a házi 
gyógyszertár iirlapjain rendeltek, de amelye
ket a házigyógyszertárak sem tudna'k elké· 
szifeni, n1ert a sz,iikséges alapanyag hiány
zott. 

A hozzám intézett beadvány szerint mind
ezek folytán á1Iana'k elü azo!k az esetek, ami
kor a gyógyszertárak kénytelenek a rendelt 
gyógyszerek kiszolgáltatását megtagadni, 
111f'rt készletük -teIJesen, vagy részlegesen ki
fogyott. 

A biztositó intézetek elölt minden bizonnyal 
ismeretes, hogy az ország gyógyszerel
I:ílása a rendclke.zésére álló sziíkös nyers
ttn_y_agké~~l_c;t_ek_ -~öt:e~kezfébcn- csak a leg
nagyobb. takaréko.ssággal. és beosztással biz
tosítható'.· .A takarékosságban pedig mind 
példaadás)téppen, mind· .a. gondozásukra hí. 
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zotf érdekek szempontjáhól is nyilvánvalóan• 
az intézeteknek kell elöljárniok. 

Ezek eiőrehocsátásával a gyógyszerellátás 
ro1ya1naf'osságánuk biztosítása és a rendelke
zésre álló készletek lchetö gazdaságos elOS>·· 
tása érdekében felhívom az intézeteket a kö
\·etkczőkre. Utasítsák orvosaikat, hogy egy 
a~kalommal egy vényre legfeljebb a beteg 
három napi szükségletének megfelelő meny
nyiségü gyógyszert írják fel. Ettől eltérni 
csak abban az esetben indokolt, ha a beteg
ség olyan természetíi, hogy a leggondosabb 
orvosi mérlegelés szerint is a gyógyulás ér
dekében három napi szükségletnél nagyobb 
1n-ennyiségre van sziifksége a betegnek, vagy 
pl. a beteg a gyógyszertártól távol lévő köz
ségben lakik. 

Utasítsák továbbá orvosaikat arra is, hogy 
az olyan gyógyszereket, amelyek köztudomás 
szerint rcndelil:;:czésrc nem állanak, s amelye
ket ezért a biztosító intézetek házigyógysz"er
tárai sem tudnának kiszolgáltatni, ne rendel
jenek, hanem ezeket hasonló hatású más, je
lenleg rendelkezésre álló gyógyszerekkel he
lyettesítsék. 

A gyógyszerekkel való messzemenő taka
rékoskodást egyébként nemcsak az intézet 
pénzügyi érdekei indokolják, hanem az ah
hoz fűződő állampénzügyi érdek is szüksé-
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gessé teszi, hogy az intézet n1űködése sajál 
e5Z~iizei segít.~égé:·eI, államkölcsönök igény
bcvetelc nélkul b1ztosfttassék. 

Budapest, 1946. évi miircius hó 5-én. 

Vr. Molnár Erik s. k. 
népjótéti ocninisz:t,er. 

Mngyar Népj-íléti Minisztérium 
206.910(1046. sz. 

Tárrm: Gyógyszcrárszámitús szabályozása. 

..!: Ors:noos Gyógyszerész Egyesület E/nök
ségénelr, 

Budapest. 

Novernbcr hó 20-á'n kelt beadványára érte
sítem a t. Elnökséget, hogy az abban felvett 
kérdé,ekre a minisztérium álláspontja a kö
vetkező: 

Az Egyesület álta 1 hivatkozott 18\i.54 \)- -
19:19. B. M. szá'mú rendelettel kibocsátott 
szabványozó vényminta előírásokat a 342.460/ 
1911. B. l\t számú rendelet hatályon kívül 
helyezte. Eltekintve azonban .·ettől. említett 
~endelet!el ki.bocsátott vénymintiik között az 
ti. n. egyez1nényes árú vénv1ninfáknál doboz, 
phiofa, 'töltő,: csúsztató, granuláló anyag vé
tetett ugyan ·fel, anélkiil azonban, hogy azok 
líra felszámíthatfi yolna. \Pl. lásd a 19., 20., 22., 
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23:-'- szé.ÍútÍ- -vényn1intákat, ahol csak az anya~-, 
tilapára és a munkadíj van felszámítva). Ha 
ezek ára a 260.500/1934. B. M. sz. rendelet 
r. általános szahályok 7. pontja 2. bekezdése, 
valamint a munkálatok árszahása Ill. feje
zete 4. pontja szellemének megfelellíen sem 
s1..á.ri1ítható fel. Amennyiben az orvos a 
gyógyszert n1~gisztrálisan írja fel - kiilönö
sen, ha csak töredéket rendeli a vénymintá
nak - tígy a vény a 260.500"1934. B. M. 
számi'1 rendelet ártételei és az abban lefekte
tett elvek szerint n1agisztrálisan árszabvúnvo-
zandó. • 

Végül tekintettel arra, hogy a jelenleg ér
vényben lévü, a 342.450/1941. B. M. számtí 
rendelettel kibocsátott vénymintákban a 
Cacisal, A.cisal név nen1 fordul elő, setn a 
gyógyszcrúrszabáshnn nincs felvéve és nem 
is törzskönyve1ett gyó.gyszerkiilönlegesség, ha 
teh{lt az orvos Acisalt, Cacisalt rendel, az ár
szabványozúsnál úgy kell eljárni, mintha az 
orvos fenti gyógyszereket a hivatalos nevü
kön rendelte volna. 

Budapest, 1947. évi január hó 15-én. 

2fili 

A miniszter rendeletéből: 

dr. Hidvégi G!Ju/a s. k. 
gyógyszerUgyi felügyelő 

A népjóléti mlnlszter 
180.727/1947. N. 1\1. VI. számú leirata 

Az Országos Társadalombiztosító Intézet 
Elnökségének. 

Folyó évi január hó 2ién -kelt felterjesz
tésére vonatkozóan a következőket közlöm 
a t. Elnökséggel: 

1. Ha az orvos olyan gyógyszert rendel, 
melynek ára a 260.500/1934. B. M. számú 
rendelettel kiadott gyógyszerárszabásban 
munkadíj, edényzet ártételeinek figyelembe

véteqével egy összegben van megállapítva 
(pl. Linim. sap. camph. 50 és 100 rrr-os 
üvegben, Sup. Haemorrhoidalia 10 db d;boz
ban, compr. Barbamidi 10 és 20 db phiolá
han stb.), Ílgy a rendelt gyógyszer forint
árban való kiszámítása a fent említett rende
letemmel kiadott gyógyszerárszabás vonat

kozó tételeinek 4.2-vel való beszorzása alapján 
történik. 

2. Ila az orvos igyógyszerkiilönlegességböl 
(injectió, solntio). a legkisehb.csomagolások
nál is keveseb.het rendel; ezt. a rendelt kisebb 
1n~nnyiséiget, 111~vel, -- arnint azt az Intézet is 
megállapítJa beadványában, __,. dobozban, 
ÜV1egben kell kiszqlgáltatni. fgy az edényzet 

17 257 



és munkadíj ára is felszámítható lévén, ·.a 
rendelt •gyógyszer magis.t

1
r
1
ális g);

1
ógyszerne

6
k 

tekintendő, tehát a 4.2-es 1 etve a ' -as szorz -
számot kell alkalmazni. 

3. Ha az orvos Calc. ac. sal. tablettát ren· 
delt Cacisal elnevezés alatt, 6gy a vényt 
mngistrálisan kell árszahványozni. /Fe-lszá
mítható a gyógyszer ára és a tabletfáz:ís 
munkadíja.) 

Március hó 19-én kelt felterjesztésében 
foglalj;!J<ra vonatkozóan közlöm: 

1. Ha az orvos az injectióhól a rendelt 
gyári "'q;omagolásnál keve•sebbet rendel, Úf,'J 

a gyóf,'YSZer ára a következőképpen számí· 
tandó ki. 1\ rendelt n1ennyiséghez 1ne1u1yi
ségileg legközelebb eső nagyobb csomagolás 
árából megállapitandó 1 db ampulla ára, -ezt 
az árat meg kell szorozni a rendelt ampullák 
számával, az így nyert összeghez hozzá keh 
adni a doboz és expedició ár:ít. A vény ma. 
gistráfünak tekintendő. 

2. Hasonló esetben tabletták rendelésénél 
fa az előző pontban leírt eljárás követendő, 
azzal a különbséggel, hogy itt a doboz ára 
nem számítható fel. Megjegyzem, hogy a 
rendelt kevesebb gyögyszer ára nem lehet 
több a rendelt · mennyiséghez legközelebti 

258 

cső nagyobb mennyISegu gyan, illetve a 
gyógyszerárszahásban · megjelölt mennyiségű 
csonutgolás áránál. ~Iindenesetre szembe
fiínö, hogy az Intézet terhére ilyen kirívóan 
nem gazdaságos. gyógyszer-rendelés l<!hetsé· 
gcs. ( lO·es csomagolás1í tablettából 8 db!) 

3. Rendelésnél készítendő la gyógyszer· 
árszahásban fel nem vett) comprimatumok 
rendelése e'setén csak a .gyógyszer és a 
munkadíj ára számíthat,) fel. Erre vonat
kozó álláspontomat a másolatban csatolt 
206.919./1946. számú rendeletemben már le· 
szögeztem. 

4. Elixyrinm kalíi snlfoguajac, rendelésénél 
·- ha az orvos ináskép uen1 rendelkezik -
annak a keveréknek IFo-No, vagy 0. K. l.j 
árát lehet felszámítani, - amit a gyógysze· 
rész kiad. 

5. Ha az orrns chinínt rendel, helyette Pro
chínínt kiadni és ennek árát felszámítani a 
260.5W/1934. B. l\L és a 3.220/1947. M. E. 
számú rendelet értelníében nem szabad. Az 
Intézet az utóbbi renclelet értelmélien, a reri.
delet 2._ §·ám1k .2. ponljában Jelsor.ilt esetek 
kivételével, '1 Procbininnél felszámított árat 
ncnl .tartozik. i;negtédteni. 

6. ;Az, U!trasept:)'l plllv, helyes ára gr-ként 
98 fíllér. A,z Uitra§~ptyL pnlv .. és Prochinin 
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áriil1~k rencleletileg való újabb szabályozása 
·rolyamalban van. 

Budapest, 1947. évi április hó 1-én. 
A miniszter rendcletéböl: 

dr. !Jfészáros Ferenc s. k. 
minisz·leri o. lan·ácsos. 

Magyar Nép.ióléti l\liniszlérlum. 
Szám: 184.491/1947. 

VI. osztály. 

Országos Társadalombiztosító Intézetnek, 

Tár!ly: Bontott gyógyszerklilön
legességek szám-lázása. '' álaszirat 
száma: 180.727/1947. N. M. VL 

1947 március 19-én kelt felterjesztésében 
foglnltakra fenti szám alatt adott válaszom 
1. és 2. pontját a következőképpen módosí
tom: 

Ha az orvos a törzskönyvez•elt gyógyszer· 
készítményből az eredeti csomagolásnál 
kevesebbet rendel, úgy a gyógyszer ára a 
következőképpen számítandó ki: megállapí: 
tB:ndó a rendelt n1ennyiséghez mennyiségileg 
legközelebb eső nagyobb csomagolás ára és 
ennek arányos része számítható a kiszolgál
t:itott. kisebb mennyiségért, (pl. 10 tablettás 
csomagolásnál 2 tablettáért az egész es-0ma-

2ü0 

go.lás 1/5 része). Kiszolgálási (expedíciós) 
díJ va•gy csomagolás kiilön nem számítható. 

Budapest, 19'17. évi június hó 30·án. 
A miniszter rendeletéből: 

dr. Mészáros Ferenc s. k. 
miniszteri o. tanácsos. 

* . Magángyakorlatban változatlanul a 260.500-
19~-i. B. ilf: sz .. rendelet rendelkezései az irány
adok, vagyls a bontott különlegességek taksálása
kor expeditio és edény::.et krilön felszdmitliató. 
A .1Vépjóléli 1)l~n~s:ldrlum leirata /.:i:ártila[! az OTI 
venyek taksalasara vonatkozott. 

183.470/1947. N. M. VI. sz. körrendelet 
a. Magyaror;;zágo.? forgalombahozatalra enge
dclyezett, ~örzskonyvezett gyógyszerkészítmé
nyek IV. htvatalos jegyzékének életbeléptetése 

tárgyában, 

.~z . Ország?s Közegészségügyi Intézet ösz
sz.ealh~utta . es. az Országos Gyógyszerész 
Egy~sulet ktadasában· közzétetúe a llfagyar
"'.~szail'.?n forgalomb~hozatalra . engedélyezett, 
to:zslwn:>'vezett gyógyszer!készitmények, vala
mint. szero-bakteriológiái termékek kórjelző 
diagmísiíikai anyagok IV.·· hivatalos jegy-
zékéf~ · , 

Az említett jegyzékben szereplő készítmé
nyeken kívül Magyarországon csak a 230.513/ 

261 

1r•~.„„„„„„„„„11111''1111111„„„„ ... „„ ...... 111111111Íi11··~ 



~"'.;'~-

Hl35::-B .. M. számú rendelet alap~án külföl~: 
rőJ esetenként behozatalra engede!yezett, ka
bítószert nem ta:talmazÓ. és a. ~i;hozal:l! al
kalmával a vámluv~tal korpecse~.1evel ellat.ott 
cJlenörzési jeggyel atragasztott ti. n. kont1n~ 
gentált gyÓgyszerkészílmények, továbbá a 
245.300/1938. B. M. számú rendelet alapján 
kiilföldröl esetenként behozatalra engedélye
zett, en1herorvoslásban használatos szero· 
bakteriológiai termékek, valamint kórjelző 
(diagnosztikai) anyagok, végül az Országos 
Közenészségügyi Intézet által a jegyzek meg
jelenése után engedélyezett készítmények 
tarthatók forgalomban. 

Budapest, 1947. évi május hó 2-án. 

A miniszter rendeletéből: 
dr. Vikol János s. k. 

államtitkár. 

184.712/1947. VI. N. i\l, sz. kiirrendelet 
a törzskönyvezett gyógyszerkészítmények ár

leszállltásoíról. 

A 'közegészségügy rendezéséről szóló 1876 : 
XIV. tc. 136. és 167. §-ábun, illetve a 10.140/ 
1945, M. E. sz. rendelet 1. §-ában foglalt fel
hatalmazás alapjá.n tudomás, miheztartás és 
az érdekeltekkel való közlés végett a követ
kezőket rendelem: 
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1. §. 
(1) _ _ Az Orsz~gos Gyógyszerész Egyesület 

kiadusaban megjelent és az Országos Köz
egészségügyi Jntézet által összeállított „A Ma
gyaror~~ágo~ forgalombahozatalra engedélye
zett, _torzskon}:vezett gyógyszerlcészítmények 
JV. hivatalos Jegyzékében (1947. május 1.) 
felsorolt. gyógyszerkészíhnényeknek. „A Ma

. gyarorszagon forgalombahozatalra engedé
lyezett, tör.zskönyvezett gyógyszerkészítmé
nyek lII. luvatalos jegyzékében és annak L 
szán1ü pótlás:_lban", il1etöleg az ezt módosító 
201.000/1946. N„ M., 201.426/1946. N. M., 
201.665/1946. N. M., 203.220/1946. N. M., 
201.322/1946. N. M., 207.989/1946. N. M„ 
100.1155/1047. N. M .. és: a 181.960/1947 N. M. 
sz. körrerrdeletekben feltíintetett pengő alap
árait 15%-kal mérsékelni kell. 

(2) Az (l) bekezdésben említett gyógyszer
készítmények . alól kivételt képeznek az arse
nobenzol készJtmények. 

2. §. 
( 1) Az L)}'han említett pengő alapárakra 

kell alkalmazni a 203.~00/1946. N. M. számú 
körrendelelbén előírt 4.5. forint átszámítási 
szorzószámot és a 204.540/1946: N. M. sz. 
körrerideletbeff. előrt 16. százalékos rend
kívüli árengedményt. 

2) A 203:200/1946: N. M; ·szúníú körrende-
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letben előírt 25%-os forgalmi adólételt a 2, 
§ .(1) bekezdése alapján kiszámított árakra 

.·kell a1kalmazni. 
3. §. 

Az !. §-han említett 15%-os árcsökkentést 
uZnknál a törzskönyvezett gyógysz,etkészítmé
nwknél is alkalmazni kell, amelyeknél a 
g)•cígyszertúri cladúsi ár 111cgállapítúsa a pen
gős alapártól eltérően forintban történt. 

4. §. 
A jelen körrendelet hatálybalépésével a>. 

encl ellentétes rendelkezések hatályukat 
vesztik. 

5. §. 
A jelen kürren<lelet 1H47 június hó 15. 

napjún lép hatályba. 
Budapest, 1947. évi június 12-én. 

A miniszter rendeietéböl: 
rfr. Ajlai Miklós s. k. 

n1iniszrtcri oszlú!ytanúcsos. 

·.· .. 184.802/1947. VI. N. i\f. sz. kürreiulelct 
a .184. 712/1947. VI. N. lll. sz:imtí kilrrendelet 

módosil:ísa tárgy:íban. 

A Ji.özégészségiigy rendezéséről szóló 18iG : 
X.lV, k .e; 136. és 167. §-ában, illetve a 
10.140/1945. M. E. sz. rendelet !. §-ában fog
lalt felhalalmaz(Js alapján tudomás. mihez-

26:1 

tartás és az érdekeltekkel Yaló közlés végett 
u következőket renclcle111: 

l. §. 
A 184.í12/l\l47. VI. N.M. sz. rendelet 1. 

§-ának (2) bekezdése azzal egészíttetik ki, 
hogy az (1) b~kezdésben emlitctt gyóoyszcr
készil1nények közül kivétc1t 'képeznek ~ peni~ 

.cillin készítn1ények is. 

2. § . 
. Jelen körrendelelem hatálybalépésével az 

ezzel ellentétes rendelkez.ések hatályukat 
vesztik. . 

3. ~ . 
.leicn körrC'ndelel l94í. június ltó lG. nap~ 

ján lép hatályba. 
Budapest, 19Ji. június hó 16-án. 

A miniszter rendcletébi\l: 
<il'. :ljtai Miklós s. k. 
n1inisz!cri ostitályHta-nácsos. 

182.730/1947. N., llf. VJ, számú körrendelet 
a prochinin pnlvis és az ullr11seplyl pulvi• 
gyógyszeralapanyagok·., gyógyszet•lál'i eladási 

alapárának.· megállapíhisa t:lrgy<íhan. 

A. közegészségügy rcndezésériH szóló 1876. 
Ó\'i xrv. te. 136. és 167. §-ában, illetőleg a 

2fY5 



10.140/1945. M. E. számú rendelet 1. §-ában 
foglalt felhatalmazás alapján tudomá'S, mi
heztartás és az érdekeltekkel való közI&s 
végett a 1iövefkezőket rcndeJeni. 

l. §. 

1 gr procllinin pulvis gyóguszerlári eladrisi 
Hlapára O.JfJ P (39 pengőfil/éi-), 1 yr ultra. 
septyl p11/uis yyórms:ertári e/rt,/,ísi ára 0.98 P 
(98 penyőfi/lér). 

2. ~. 

.Jelen körrcndeletem hatályhalépésével az 
azzal ellentétes rendelkezések hatályukat 
vesztik. 

3. R· 
A jelen körrendelet 19-17. évi április hú 

10-én lép hatályba. 

21l[j 

Budapest, 194 i. évi 6prilis hó 2-án. 

:\ n1inisz!cr rcndciell!böl: 

dr. Jl/és.záros Fe1·enc s. k. 
n1indszli!ri o. tani1csos. 

·-----_.,..., 

Magyar Népjóléti Minisztérium. 
l83.l 72/l 946. sz. V/3. 

Tárgy: A gyógyszereknek a gyógyszertár 
tulajdonosának vagy felelős vezetőjé
nek lakásában való raktározása. 

A Budapesti Gyógyszerész Testület 
Elnökségének, 

Budapest, 
VIT!„ Aggteleki-u. 8. 

A fenti tárgyban közvetleniiJ hozzám inté
zett felterjesztésére értesítem a t. Elnökséget, 
hogy kérehnét ne1n találom teljesíthclünek. 

Budapest, 1946. március 5. 

A miniszter rendeletére: 

Hatvani Béla s. k. 
rnin. o. tnn. 

Gyógyszel'ek magánféllől vuló felvását•lása. 

A Magyar Népjólelí Minisztérium 180.250/ 
1947. VL o; sz. leirata: 

A gyógyszertiirak feleÍős vezetőivel való 
közlés céljából értesítem Elnök Urat, hogy a 
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jövőben gyógyszertár a számúra n1egvétel céI~ 
jM>ól felajánlott gyógyszert. csak "".' esetben 
vásárolhatja meg, ha az a zarolt gyogyszerek 
listáján közölt gyógyszerek között szerepel. 
Oly.: gyógyszert, melyet 11azai gyúraink kellő 
niennYisl~ghen. előúllítanak, és an1elyek. a 
rryógyúrunagykereskedök. útján közvetlenül és 
korlátozás nélkül beszerezhetük, ezentúl n1a
gúnfélliíl 1negvúsárolni nen1 szabad. 

Budapest, l94i. évi jannúr hó 18-ún. 

A miniszter rendeletéből: 

Dr. Més:áros Ferenc s. k. 
1ninbzteri osztúly!anúcsos. 

~Jagyar Népjóléti i\Iinisztéritnn 
188.606/194i. VI. o. 

1'árgy: gyógyszereknek n gyógyszer
lúrak útján lfirlénii felvúsúrlúsa fár
gyúllan. 

Országos Gyáf!ys:::crés: E~1ycsiilt•t 
Elniikséaének 

Bud"pest. 

:\ szúhelileg előterjesztett kérésére értesí
l<'m, hogy Cimmel 180.250/19•1i/VI. N. M. 

sz. Jeiralomban közölt engedély szóbeli enge
délyezés alapján 1945. és 1946. évhen. is 
érvényben volt, amint ez emlitett leíratom 
szövegezéséből is kitiínik. 

Budapest. 1947. évi október hó 23-án. 

A miniszter rendelet•éhöl; 

dr. Mészáros Ferenc s. k. 
miniszteri tanácsos. 

A népjóléti miniszter 
200.!145/1946. N. 1\1. számú rendelete 

az egységes összetélelíí gyógyszerek és gyógy
sze1·kiiliinlegességek ellenőrzése tárgyában ki
adni! 200/1933. B. 111. számú köri•endclct, 
illetőleg az ahhoz csatolt. szabálvrendelet 
egyes 1•endelkezéseinck kiegészítésé;ől szóló 
230.800/1935. n. III. szilruú rendelet kiegészí-

tése tárgyában. 

J\ k(izegészségligy: rendézéséri>l szóló 18i6 : 
XIV. tc. 167. §-iíban foglalt felhr.talmazús 
:-dapjún a követ1kezökét "i·cndelen1: 

l. §. 
A 230.800/1935. B. M. számú rendelet 4. 

§-a az alábbi (2) és (3) bekezdésekkel egé
szíttetik ki:. 
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„(2) Az .előállító köteles a jelen rendelet 
hatálya alá tartozó készítmények hatásértékét 
foraaJomhahozatal előtt saját Inboratóriumá
ha; ellenőrizni vagy az Intézet engedélye 
alapján más laboratóriumban ellenőriztetni. 

(3) Az Intézet az előbbi bekezdésben emli
tett készítmények hatásérlékél elknörző la
boratóriumok e n11'.iködését, a vizsgálati eljá
rásokat, valan1int a k<.~szítn1ények hatásérté
kének megállapítása tekintetében általa adott 
elliírúsok betartását a helyszínen ellenőrzi." 

2. §. 
A 230.800/Hl35. B. M. számú rendelet i. 

§-a az alábbi (ö) bekezdéssel cgészíttetil' 'ki: 
i:(5) Az Intézet az egységes összetételíí 

gyógyszerek és gyógyszerkülönlegességek el
lenőrzése céljúból e készítn1énvek tárolásá
nak 1nódját, \'Ula1nint a tárolásra szolgáló 
helyiségeket, ügysz_intén az einlített k'észit
n1éuyekröl '".l'Zetct~ könyvc.ket és fe1jegyzése
ket a helyszmcn felülvizsgálhatja." 

3. §. 
A jelen rendelet kihirdetésének napján lép 

hatályba. 

Budapest, l 046. évi április hó 3-án. 
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Dr . .Jl!o/nár Erik s. k. 
népjólé!i 1niniszle-r 

---~·"--. =·-·--... , -

A népjóléti miniszter 
203.144.11946. N. 111. szám.ú rendelete 

az egységes összetételű gyógyszerek és gyói,•y
szerkülönlegességek ellenőrzése táI•gyában ki
adott 200/1933. B. M. számú kiirrendelclhez 
mellékelt szabáil'rcndelet módosítása és ki-

egészítése tá1•gyában. 

i\. közegészségügy rendezéséről szóló 1876. 
.éd XJV. tc. 16i. §-ában, valamint a hatósági 
orvosi szolgálatról és a közegészségügyi tör
Yények egyéb rendelkezéseinek módosításáról 
szóló 1936 : IX. le. 21. §-á•ban foglalt felha
talmazás alapjfö1 a következőket rendelem: 

1. §. 
A 200/1933. B. M. számú körrendelethez 

mellékelt szabályrendelet (a továbbiakban: 
szabályrendelet) 2. §-ának (!) bekezdése he
lyébe a következő rendelkezés lép: 

,,Egységes összetételű gyógyszer csak ah
han az esetben kerülhet forgalomba, ha azt 
az Országos I\özegészségügyi_ Int_ézetnél veze
tett törzskönyvbe bevezették és a ké.szítö vagy 
forgalombahozó a forgalombahozatal tudo
másulvételéhez megszabott vizsgálati díjat le
rótta. Az egységes összetételű gyógyszer 
addig -marndhat.:fotgalomban, amíg a készítő 
vagy. · forgalomba.hozó .az illető t\ru esedékes 
törzskönyvi.di.iá! le.rója.'· 
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2. §. 
A szabályrendelet 3. §-ána.k (1) bekezdése 

akkéht módosul, hogy az egységes összetételű 
fC~ióriY~zer forgalo1nbahozatalának tudornásuI~ 
~étdÍeért 450 (négyszázötven) forint, a gyógy
szerkíilönlegességek forgalombahozatalának 
tudomásulvételéért pedig 900 ('kilenc"ázJ 
forint vizsgálati díjat kell fizetni. 

3. §. 
. \ szabályrendelet ±. §-ának ( J) he'kezdése 

akként 1nódosul, hogy az egységes összetétclií 
gyógyszer és a gyógyszerkiilönleg;esség éven
kénti törzskönyvezési díja egységesen 120 
(egyszázhtísz) forint. 

4. §. 
.·\ szabályrendelet a következő rendelkezés

sel egészíttc,tik ki: 

„Az egy.séges összetételű gyógyszerek és a 
gyógyszerk íilöniegességek árváltozásának be
jelentése allrnhnáva! ellenőrzési költségekre 
bcje1entésenként, iHetöleg készítrnényeniként 
(törzskönyvi számonként) 8 (nyolc) forint 
összegű díjat kell fizetni." 

5. §. 
A jelen rendelet 2--4. §-aiban említett dí

jakat a !OG.032. számú „N. M.: Gyóayszer
készítinényck vizsgálata és forgaln1á;ak el~ 
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lenörzése, bevételi szán11a, Budapest:• 
zésű postatakarékpénztári bevétel! 
számlára kell befizetni. 

elncve
csekk-

6. §. 

A jelen rendelet kihirdetésének napján lép 
hatályba. 

Budapest, 1946. évi augusztus hó 12-én. 

J1!0/11cir Erik s. k . 
nt'pjóléli 111iniszler 

A ncpjúléli miniszlc1· 
203.142/1946. N. i\I, számú rendelete 

az 1'ie:vnevezett kouune1·sz~in.iekeiók, homaeo
Jllilhhls szerek, ,, a/amint a külföldről b~lio
zoll e"vcs - kábílósze1·t nem larlalmazo -
gyúgy;;,e1'Ck cllcnlirzésc lárgy1íban kiadott 
230.ála/HJ35. n. l\f, számú rendelet módosi-

lása tárgyában. 

1. §. 
A 2il0.513/1935. B. M. számú r<>ndelet 6. 

§a akként módosul, hogy. az ügynevezetl 
kon1nrersi-injekciólt cson1agolására an1pul
lánkint 10 (tíz) fillé!• összegíí díjat kell ellen
őrzési· jegb'yel leróni; 

IS 27.1 



2. §. 

· A jelen rendelet kihirdetésének napján lép 
hatályba. 

Budapest, 1946. évi augusztus hó 12·én. 

Molnár Erik s. k. 
népjóléli miniszter 

180.300/1947. N. M. számú rendelet 
a gyógyszerek törzskönyvezésére vonatkozó 

eljár.is kiegészítése tárgyában. 

- KIVONAT -

1. §. 
.·\ törzskönyvezést és u forgalombahozatal 

t~:ctom.~sulvét;lét, úgyszintén a folytatólagos 
torzskonyvczcst az Országos l{özegészségüg-J·i 
In!é21et 111e~t?g:1dhafja, ha a gyógyszerkés;ít· 
meny clac:as1. ar":. az érvényben lévő gyógy
szerarszuhas, 1lletoleg az abban lcfrktetett el
vek szerint kiszámított {irat n1eghaJadja. 

2. §. 
(1) A gyógyszerkészítmények tiirzs~<Önyve

zése iránti l~érelem. előterjesztésével egyidejíí
leg he kell .]el.entem, hogy a készítményt mi
lyen mcnny1seget tartalmazó csomagolásban 
kívánják forgalombahozni. 

(2) Azt, hogy a gyógyszerkészítményeket 
2i-l 

milyen csomagolásban kell forgalombahozni, 
oz Országos Közegészségügyi Intézet állapítja 
n1eg. 

(31 Ha a készítö vagy forgalombahozó a 
már engedélyezett csomagolás mennyiségét 
ineg nkarjn váHoztani, avagy a gyógyszer· 
készít111ényt a tnár CJ1gcdélyezett n1ennyiség· 
fől eltérő 111ennyiséget tartaI111azú csomago
lásban is forgalomba kívánja hozni, köteles 
Dz Országos l{özegészségii::,ryi Intézet előzetes 
engedélyét. 'kikérni. 

(4) Az Országos Közegészségügyi Intézet
nek a (2) és (3) hekezdések alapján hozott 
határozatai ellen a népjóléti miniszterhez in
tézett felülvizsgálati kérelen1nek van helye. 
A. felülvizsgálati kéreln1et a határozat kézbe
sítése napját kövelií naptól számított tizenöt 
nap alatt kell az Országos J{özegészségiigyi 
Intézet titján eliíterjcszteni. 

3. §. 

Ha az Országos Közegészségügyi Intézet 
vnlan1ely gyógyszerkészít1nény törzs'k:önyve
zése és forgalon1bahozata]ának tÍldomásul
vétele iránt 'előterjesztett kérelem elbírálása 
soráti a:- gjr'ógyszerkészít111ényre- >vagy annak 
alkotórészeiré, illetőleg gyártására vona!Q<ozó
lag további adatok közlését, avagy tijahb 
viisgálati anyag Vagy végleges- küíllításü zuin-
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lák (címkék, slb.) bemutatását kéri, a kérel
mező köteles a felhívitsnak, annak kézbesí
tése napját követő naplói számított kilenc. 
ven nap alatt, eleget tenni. 

4. § 

(!) A jelen rendelet kihirdetésének napján 
lép hatályba. 

12) A jelen rendelet hatálybalépésével az 
ezzel ellenkező jogszabályok hatályukat vesz. 
lik. -

Budapest, 19•17. évi január hó 17-én. 

Molnár Erik s. k. 
népjólél.i n1iniszlr-r 

183.733/1947. N. l\I. számú rendelet 
az 1!147. évre folytatólagosan nem tih•zsköny
vezctt . egy~s .. gytígyszerkészítményeknek az 
1H47. t•v vegc1g fo1•galon1ban lartása hh·gyá~ 

ban. 

1. §. 
·\z egvsé11es u·· ·s· t • t 1 ·· • „. • ,) „ '?. „ s ze e e u gyogyszerek és 

gyogyszerkulonlegcsségek ellenőrzéséről szóló 
200/HJ33 .. B. M. szúmú könendelclhez mellé
kelt. szabalyrendelet (Rendeletek Tára 1.208. 
old~!). ha~nlla alá tartozó és a jelen rendelet 
h~l~I):ha!epes~kor u gyógyúrunagy]tereske· 
doknel es_ gyogyszcr!úrakhan túrolt azokat a 
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gvót,1)'szcrekeL (gyógyszerkészítményeket), 
ainelye'krc vonaVkozólag a törzskönyvezési 
díjat az 1947. éne nem fizetlék be, az emlí
tett rendelet 5. §-ának (3) bekezdésében fog· 
Jnlt rendelkezéstöl eltérően az 194 7. évi de· 
eemher hö al. napjáig kell a forgalon1ból ki
vonni. 

2. §. 
Az úgyncvC'zett kon1n1crsz-injckciók, ho

maeopathiás szerek, valamint a külföldről 
brhozott egyes -·· kábitllszert nein lnrtaln1azó 
- gyligyszerek ellenőrzése lárgyában kiadott 
2il0.513/l\l35. B. M. számú rendelet (Rende· 
lelek Tára 83. oldal) hatálya alá tartozó és 
a jelen rendelet hatúlybnlépésekor a ~ryúf,1y
:írunngy-kcrcskcdö'knél és gyógyszertárakban 
túrolt azokat a gyógyszerkészítn1ényeket, 
amrlyekrc vonatkozúlag a törzskönyvezési 
díjat az 19-17. évre nem fizették be, az emlí
tett renilelet 12. §-ában foglalt rendelkezés· 
töl eltérően az 1947. évi december hó nl. 
napjúig kell: a forga;tomhól kivonni. 

a. §. 
A jelen rendelet kihirdetésének napj:in lép 

hatályba;.< 
.Budáp<!st, 1947> évi jlÍiius hó_ 2!l'én. 

Molnár Erik s. k. 
népjóléli minis~t('r 
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A népjóléti mi11iszle1• 
51.161/1945. N. lll. számú i·cndelete 

az embe1·orvoslásba11 használa!os bakterlolo· 
giai lcrmészelű védőolló-, gyógyító- és kór
jelző (diagnoszlikai) készítmények termelé· 
sére és for·galombahozatalára kiadolt ideigle
nes üzemi, illetőleg forgalombahozata)i en.«e-

délyek megsziinle!ése lárgyában. ., 

A közegészségügy rendezéséről szóló 1876 : 
XIV. tc. 167. §-úban foglalt felhatalmazás 
alapján az iparügyi n1inisztcrrel ccrvetértvf~ 'l 
'következöket rcndele111: l"l. - ~ 

1. §. 
:.\zok a te1:n1,ész;tes és jogi személyek, akik 

barmely hato'l1gtol 1944. évi október hó 15. 
napja óta en1herorvoslá.shan hasznúlalos bak
te1iológi~i. t~~·1nés~etii védőoitó~, gyógyító
vagy }'?r.1el~o ( d1agnoszliikai) készítmények 
ffl·m~·lesc1:e .es '..orgal.omhahozntalára ideigle
nes uzen11, iIIetoleg forguI01nhahozatali enlTe
délyt kaptak, kiitelesek a jelen rendelet lZa
túlybalépése napjától számított harminc nap 
alatt a 245.:l00/1938. B. M. számú rendelet 2. 
~-~ .. ért?In:éb~? szlikséges üz:en1i engedély 
1_ranh kervenyuket az e~nlitelt rendelet 5. §
~1ban foglalt rendelkrzescknek rne"'feleiőe~n 
a7: illetékes törvényhatóság eJsö tiszlviseléSjé
nel .(llu.dapest<'n a keriileti elöljárónál) he
nyuJtnni. 

2iS 

te,:··----.____ ; 

2. §. 
Az 1. §-ban említett természetes és jogi 

. mélyek kötelesek továbbá az ideiglenes 
sze d ·1 "l . . l „ n. en ·izcn1i enge e yu \re cs a vcg eges ~1ze1 I • -

~edélv iránt beadott kérvényükrc h1vat1{ozas
~al a 245.H00/19aS. B. M. számú rendelet 
14-16. §-aiban foglalt rendelkezéseknek 
medfclelöen a mii:r forgalombahozolt készít
mé~yeikre új forgalomhahozatali engedélyt 
kérni. 

3. §. 
Az 1. §-han említett üzemi, illetőleg a 2. 

§·ban meghatározott forgalom~ahoz~tali. e~
gedély iránt beadott kérelem erde?n „elmte
zéséig folyamodók a termel.~st, 1lletoleg a 
forgalomhahozatalt folylathat1ak. 

4. §. 
i\zok, akik aZi üzc1ni engedélyt az 1. §:b~n 

meghatározott határidőn belül n~!" k~nk, 
kötelesek a termelést azonnal beszun\etm és 
lermelvényelket a forgalomból kivonni. 

6 .. §. 
A jelen .rendelet kihirdetésének napján lép 

hatályba> 
. Budápest; l 9'15. évi október hó 9-én. 

Dr. Molnár Erik s. k. 
népjólC~i miniszler 
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A népJóléli miniszter 
203.14:1.11946; N. M. számú rendelete 

az emberonosfásb:m baszuálalos bakterioló
giai természelií védőolló-, gyógyító- és kór· 
Jelző (di11g11oszlilrni) készítmények termelése 
forgalombabozatalu és ellenőrzése tárgyáb:U: 
kiadoll 245.300/1938. B. M. számú r~ndelet 
eg~·cs 1·e-n'1elkt~zéseinck módositása fál'g~·:íhan. 

1. §. 
A 2·15.300/1!138. B. III. "· renddel 14 ~

únak negyed.ik bekezdése akként inúd~s 1~ 
lwf1?'. a: emhtelt ren~dct hatálya alá tartozó: 
helfolcl~n tern11:lt kesztflnényck forgalornha~ 
h?zatulanak en~edélyL'Zésére irányuló kér~ 
Yenyhez csatoln1 kell n1indcn fornaiotnbaw 
l.107;ni l~!vánt „kés7;il1nény után 600 (hatszáz) 
for1nf osszegu VIZ!-igálati díjnak heftzetésél 
igazoló c:sckkelis1nervényt. · 

2. §. 
;\ 245.aOO/Hl3~. B. i\I. sz. rendelet ~8 "

á11ak harn1adik hckczd(~~c akként znód~sl~ 
hog~· az en0r:dé.1ye~I) kflltségrnc-gtérítés cÍinét; 
a va1nkcz,eles all~aln1ávaf \"Ctl n1inlák után 
darahonke1:t . gyogysa vókért 240 {kettöszáz
ll~~?'Yc1:) .· Jor1n~, vakci.nál~ért 120 (egyszáz
J;usz) Io11nti d!a~nosztika1 a11yagokért pcdin 
~O (l~alvan1 lonnt összegii díjat kötele~ 
íizetn1. 
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A 245.300/1938. B. M. sz. rendelet 38. §
ának első bekezdése akként módosul, hogy 
oz engedélyes n bizottsági szemlék alkalmá
val az eUenőrzés céljából vett minden egyes 
gyógysavó vizsg.álata fejében tcr1neiési szá
monként 120 (egyszázhúsz) forint, minden 
egyes vakcina vizsgálata fejében termelési 

·számonként 60 (hatvan) forint és minden 
egyes diagnosztikai készítn1ény vizsgálata fe
jében termelési számonként 30 (harminc) fo
rint összegií díjat köteles a számla napját 
követő nyolc nap alatt lielizetni. 

4. §. 
A jelen rendelet 1.-3. §-aiban említett 

díjakat a 106.032. számú „N. M.: Gyógyszer
készítn1ények vizsgálata és forgaln1ának el
lenőrzése bevételi számla, Iludapest" elneve
zésű postatakarékpénztári bevételi csekk
számlára kell befizetni. 

5. §; 
A jelen rendelet kihirdetésének napján lép 

hatályba. 

Budapest, 194.(l. évi augusztus hó 12-én . 

Molnár Erik s. k. 
népjóUili n1iui.szlcr 



;l/Qgyar Népjóléti Minisztérium. 
205.466/1946. VI. o. szám. 

Tárrtyt Diphthéria 

Tisztifőorvos Úr! 
felhasználása. 

szérum 

Magas titerű diphthériasavók előállítása és 
forga!om~Jah.ozatala sorozatos próbálkozások 
ellenere is Jelenleg nehézségekbe iitközik ', 

• l b 194" · l ·· es m~g t . ,' 1. ev {OZ~péig ezek a nehézségek 
eloreláthatolag ne1n fognak n1egszűnni. 
.. Felhívom. Tisztifö_orvos Urat, hogy a fel
ugyelete ~I.~ tartozo gyógyszertárakat és orw 
vos

1
?
1
kat t ta11el~oz;assa oly irányban, hogy az 

em, 1 e t ~le 1ezsegek 111iatt a concentráltabb 
gyogysa.vov.~l arányos n1értékben az alacso
~yabb _titem !lO k?m-beu 5000 A. E.) diphthé-
1 ta. ?yogysav~lrnt 1s hozzák forgalomba, ada
golja!< hetc~e1k;1él, mert az előállító ,.állalat 
nl s·:-erfund1SZL~kseg1etet csak ebben az esetben 
tuc Ja ·e eznt. 

Ezé'.·t n Phylaxia szérumtermelő Rt-nak 
engedel~t adtan1 arra, 11ogy a n::í.Ja inegren.<:·:·;,. 
d~lt gyogy~avók felét alacsonyabb titerií sa- · 
Yoval szolgaltassa ki. 

Budapest, 1946. évi október hó 
l 9-én. 

A miniszter rendeletéből: 
Dr. Hiduérti Gyufa s. k. 
(_~yógyszcrii15.yi felíigyeJ(j, 

osztúly\'ezelö. 

A nép,ióléti miniszter 
189.202/1947. N. lU. szánní rendelete 

a 1·oncsoló foroklob (diftéria)· ellenes vérsavó
nak (szérnmnak) gyógyszertárak által való 
kötelező tartásáról és kiszolgálásáról szóló 
212.600/1933. B. lU. sz1nni köri·endelet mú-

dosíl:ísa tárgyában. 

1\ közegészségügy rendezéséről szóló 1876: 
XIV. tc. 167. §-ában foglalt felhatalmazás 
alapján a következiíket rendelem: 

1. §. 

A 212.600/1933. B. M. számú körrendelet 
(Rendeletek Tára 1480. oldal) 1. pontja he
lyébe a követfoező rendelkezés lép: 

„1. Minden közforgalmú, 
gyógyszertár felelős vezetője 

köteles a gyógyszertárában: 

házi és kézi
(tulajdonosa) 

2 drb egyen kint 10 kcm-nél nem 
több _fol?'~dékban „ 
2 .drb .egyenkint.12 •kcm-nél. nem 
töfyb .folyadj\J<han . · •. 

5.000 és 

10.000 

282 

~ ·--

a~tito~)~;~~~*égct(~E)·_.„ tartalmazó magyar 
g}'~~~ín~~};~ ~()~~<>!ó torokÍob (diftéria) eJle. 
n~ yérs<l":;öt:;~Uandóan•-készletben tartani.'' 
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2. §. 
A jelen rendelet kihirdetésének napján lép 

hatályba. 

· Budapest; 19J7. fri november hó 26-án. 

Olt Károly s. k. 
népjóJ,é!i miniszter. 

180.535/1947, N, l\f, számú rendelet 
az insnl~~ rendelésének és kiszolgáltatásának 

UJabb szabályozása tárgyában. 

A közegészségügy rendezéséről szóló 1876 
évi XIV. tc. 1~_7. és 16í. §-ában foglalt felha: 
talnrnzás alap.ian a következőket rendelem: 

1. §. 
(1) A._z insulin rendelése és kiszolgáltatása 

tekinteteben - az alábbi (2) bekezdésben 
en;ilít~ll kivétellel - a 260.510/1934. B. M. 
sza~u rende'.et (Rendeletek Tára 13'14. oldal 
6. cs 7:. §-aban foglalt rendelkezés<!kct kell 
megfeleloen alkalmazni. 

(2) Az insulin rendelésre vonatkozóan: 
a) a közkórháza~' által a kórházakba

1 ápolt betegek részére történő rendelés eset/ 
hen az 1.3?01! 932. ~· M. M. eln. számú ren
delet 1_. .szamu. ~ellekletét képező gyógyszer
rendeles1 utas1tas (Rendeletek Tára 552. 
oldal); 

b) az 192í : XXL tc. !J2. és 93. §-ában Cm· 
284 

Jitett biztosító intézetek terhére történő ren
delés esetében az illetékes biztosító intézet 
által megállapított gyógyszerrendelési út
n111tató: 

e) a köz,gyógyszerellátás terhére tör~énö 
rendelés esetében a 999/1942. B. M. szamu 
rendelet !Rendeletek Tára 3010. oldal) 5. !l
óban foglalt rendelkezések az irányadók. 

2. §. 
( 1) A jelen rendelet kihirdetésének napJan 

lép hatályba. 
12) A jelen rendelet hatálybalépésével az 

inmlin rendelését és kiszolgáltatását korlá
tozó 140/1942. B. M. számú rendelet (Rende
ldek Tára 906. oldal) hatályát veszti. 

Budapest, 1947. évi március hó 19-én. 

Molnár Erik s. k. 
népjóléti n1inis2'lcr 

181,691-1947. VI. N. 111. sz. leirat a gyógy. 
szerek helyettesítéséröl. 

Ország9s Gyógyszeré.<z Egyesület, 

Hozzam intézetL felterjesztésére értesítem 
Cilllet, hogy á gyógyszerek helyettesítésének 
l<érdéséhén' véleményezésre szólítottam fel az 
_qrsZ_ágo's __ I{ö-zégésZ~égügYi Tanácsot. A Ta~~ 
nács --véle'1hényét-.'lnás0Jathnn megküldöm az~ 
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zal.a. megjegyzéssel, hogy azzal mindenben 
egyetértek. 

Budapest, 19ii. évi február hó 27-én 

A miniszter rendeletébiH: 
dr. Mészáros Ferenc s. k. 

min. o. tan. 

Másolat a 181.69111941. n. számú ügyirat 
iklalmán11áról. 

Orszdgos l{özegészségiigyi Tanács 
lkt. 1. 143. 
1264/1947. 0. K. T. 

Budapest, 1947. február 11. 

Tárgy: Gyógyszerek helyettesítése. 

Magyar Népjóléti Minisztérium 

Budapest. 
Hirnfkozással 205.870/tn,16. V. Jli. i\I. számü 

átiratra az Országos Iiözegészségiigyi 'fanács _ ,, 
véleményét az aláhl1iakban terjeszti elő: !>· 

„..\ gyógyszerészi n1iíködés és cJjiirás sza- >:
bályozása" t. b. 260.510/1934. B. M. sz. alatt 
kibocsátott rendelet 7. § ( 1) pontja szeri~t: a 
gyógyszert IÍgy 1ncnnyiségre, n1int ininöségre -->>>'

nézve szigorl1an az orvosi rendelvény szerint }'§'.: 
kell elkészíteni. A rendelvényben előírt gyórry-

::~~~y~~~~l eN;~·~~;ő i\ö~~;na;~ni~en~~7ke~:: ,, 

al
1

Y%L 

nincs, mással helyettesiteni szigorúan tilos. 
E szerint tehát az Országos Gyógyszeré;" 
Egvesület ama kérdésére, hogy „egyes egyal
tal~ban be nem szerezhető gyógyszer ügyele
tes szdlgálat esetén helyeltesítheJtő-e más 
azonos, vagy n1e~köz·eJftő hatásí1 gyógyszer
készítménnyel'', tagadólag kell válaszolnunk 
annál is inkább, mert csak a 32.90011940. 

. Vkm. sz. rendelettel életbeléptetett új gyógy
szerészképzési szabályzat tette kötelező vizs
gatárggyá a pharmakologiát, míg .az azt _meg
elöző kiképzési rendelet alapján vegzet! 
gyógyszerészek a gyógyszerhatástant nem ta
nulták, így tehút nem is tudják szabatosan 
megítélni, hogy valamely gyógyszt•r racionáli
san ntlly,en n1ási·k készítn1énnyel helyettesít
hető. 

A felterjesztésben említett esetekben épp 
úg~.r, n1int- mind.en n1ás olyan esetben, nmikor 
a felírt gyógyszert nen1 tudja kiadni a. gyógy
szerész, kötelessége a rend-elöorvoshoz for
dulni és felvilágosítani őt arról, hogy milyen 
azonos hatástani csoportba tartozó gyógy
szerrel rendelkezik a gyó1;yszertár s üjabb 
írásos rendelvénvét 'kérr1i. Ha a rendelő or

. vOss~t·.ne~:.'.·sil{e~ii_l __ kaPcsOJato~. ·:találni, ligy 
· leh~.tőlég> másik 'orvóshoz . kéll. fordulni, ha 
íiZ.CJnll;a~.~:e~~rt?·',:tii_ncs._.:mód. és ·rr }Jfi,c~g. érdekében 

{sií-r~ö.sen,::J~Z.iiJ{,~-~-e~; ,,s_ta'tini" _'jelzéssel rendelt 
,gyógJszer:r'öL_,,van sz(j;---_ez_,-e.Setl>en, - de csak 
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ez esetben szigor(1 kivételképpen, kiad-· 
ható a rei;del•kezésre álló hasonló hatású 
gyógyszer is, a~eJyet „azonban va!an1eJy, ezt. 
feltüntető szakkonyvbol kell a gyogyszeresz. 
nek meaálJapítania. Ily. esetben másnap a 
rendelő,;'rvost a helyettesítésről azonnal érle
síteni. kell. 

Természetesen a rendelvényre fel kell je. 
gyezni a kiadoUt gyógyszer n~vét és 1nennyi. 
ségét. Az is önként értetödi'k, hogy az l"'Xpew 

diáit anyag árát kell, illetőleg lehet felszúmítani. 

Issekutz Béla s. k„ 
a szn'kbizol-!súg elnöke, dr. Weil E. s. k„ 

az 0. K. T. e~nöke. 

73.100/1947. N. l\I. számú rendelet 
az Orsz1igos Tisztviselői Betegsegélyezési Alup 
keretében gyógyszerellál:is rendszeresítése 

tárgy1iban. 

A 600/HJ43. M. E. számú rendelet 28. §-a, 
illelőleg a 90/1945. M. E. számú rendelet 3. 
§·a alapján a kö,-etkezőket rendelem: 

1. §. 
1\z <Jrszúgos 'l'isztviselöi Be.tegsegélyezési 

Alap ia továbbiakban: Alap) 1947. évi április 
hó 1. napjától kezdődően a 600/1943. M. E. 
számú rendelet 5. §-a ( lj bekezdésének g) 
pontjában n1egjelölt gyógyszersegéiyt a jelen 
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rendeletben n1eghatározotl 111ódon és feltéte
leJd;el nyujtja. 

2. §. 
( 1) A gyóg_yszer.segély nz. 1\Ia_p körzeti kc 

. cl<')(lrvosni es szakorvosai altnl rendelt 
7. 1· l•ltt••. -0 01 ·.,1·· nyóayszerek {Jszo ga _a ast ara D 10-an~ · ( ~iz 
Ala;· terhére \'Uló ~t:ál.talásáh'.\l áll. . . ... 

(2) :\.z A.lap tag,1a1 es :saia~ltag.1u1 !·csze1e 
Sziikséues insulinl. és anhlnehkus gyogysze
;.~ket ..'.'.... a jelenleg lialályos j_ogszah.ál:l'.ok al
kalmazásával -- az Alap tovabbra is mgyen 
szolgáffntja. ki. 

3. §. 
1\z .Alap körzeti k·eze1öorvosai és sza.korvo

sai a gyógyszerrende~ésnél az, Országos Ti~r~ 
.sadaI01nbiztosító Intezet gyogyszerrendeles1 
1Hn1ula!ójának rendeikezést'-;it kötelesek szen1 
eliítt tartani. 

4. §. 
1\z ,..\.lap tagjai és azok igényjogosult csa

ládtagjai részére az Alap körzeti kezeléíorvo
sai és szakorvosai ~'iltal szabálysze1iíe11 ren
delt gyógyszereket a tagok a gyógyszer ki
szolgáltatási ára 50%:ának kifizetése mellett 
bármely nyilvános gyógyszertárban beszerez
hetik. ;\ gyógyszertárak az Alap _ti:rbére. ren
delt gyógyszereket. a. !dszolgáHatns1 árb~J az 
Alapot terhelő 50% hitelezése mellett kotele
sek kiszolgáltatni. 

I!I 
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5. §. 

Az Alap terhére rendelt gyógyszerek árá
hól a gyógyszerész ítltal adandó engedn1~
nvek, továb:bít a gyógyszerek úrából az ,\Ia
pÖt terhelő rész szún1-1ázása és kifizetése te
kintetében az Országos 1~úrsadalon1biztosító 
Intézetre irányadó sz:ihályolrnt kell megfele
lően alJ\.ahnazni. 

6. §. 

A jelen n•ndelet kihirdet«sének napján lép 
hatályba. 

Budapest, 1947. éYi 1nárcius hó ill-én. 

llr. Molnár Erik s. k. 
népjóll>li n1inis1,1cr 

A nép.ióléti miniszter 181.850/1947. VI. N. i\I, 
számú körrendelete a 1ienieillin-készítmények 

gyógyszertái·i eladási ára hírgyában. 

1\ közegészségügy rendezéséről szóló 1876: 
XIV. tc. 136. és 167. §-ában, illetőleg a( 
!O.H0/1945. ~!. E. számú rendelet 1. §-ában: 
foglalt fellrntalmazás alapján tudomás, mi- •· 
heztartás és az érrlekeltekkel való közlés vé' 
gctt a következiíket rendelem. ··1 

1. §. 
-:,:;l A penicillin-készítmények gyógyszertári el- ' 
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adási ára a 30°/0-kal 111egnövclt gyogyáru
uagykereskedöi ár. 

2. §. 
A jelen körrendelet 19-17 március lO·én lép 

hatályba. 

Budapest, 1947. évi március hó 4·én. 

A miniszter rendeletéből: 
Dr. Ajtai Miklós s. k. 

n1iniszterj osztálytanácsos. 

182.350i1947. N. i\I, számú rendelet 
a penicillin rendelése és kiszolgáltatása tár

gyában. 

A közegészségügy r,endczéséről szóló 1876 : 
XIV. tc. 6. és 167. §-ában foglalt fclhatalnrn
zás alapján a következőket rendelen1: 

1. §. 
( 1) Penicillin csak orvos rendch·ényére 

ozolgáltatható ki; orvosi rendelés esetében is 
ugyanarra az orvosi vényre csak egy izben. 
Orvosi vény másolatára penicillin nem szol
gáltatható ki. 

(2) A vényen a penicillint rendelő orni' 
köteles a saját ne~:ét és lakcín1ét,. valarnint a 
beteg nevét, .élet'korát és lakcímét is feltün
tetni. 

(3) A kiszolgáltatott penicillin mennyiségét 
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r az álVt'VŐ\'Ci az átvételkor az orvosi vényen . 
igazoltatni kell. 

2. §. 
(1) A gyógyszerész köt.eles a pe1~icillinröl 

.. 0·1, orvosi vényeket v1sszatartan1, azokat 
sz 0 • t• ''l .. C"Y évig 111egőrizni és a gyogyszer ar r~~u ~o-
désénck ellenőrzése alkaI1nával az ellcnorzest 
végző szak.közegnek bc1nulatni. 

(2) A visszn!arlott 01:vos~ ':é!iyröl - a 
\'evő kí,·ánságara - arszan11lussal es a 
cryónyszertár bélyegzőjével ellátott l~ltísolntot 
ken° kiadni. A. n1ásolalra a „másolat"' sztit 
fellünö n1ódon kell rávezetni. 

(3) Ha a gyógyszerész ~ kisz?lgúllal?tl J~e
nicillin árát valamely hatalyus JogsznJJaly 1:r
teln1ében hitelezni köteles, a vonatkozó vé
nyek szán1lázúsúnúl a visszatartott orvos~ vé
nyek 111ús0Iatát kell a szán1Iához csatoluI. 

3. §. 
( J) Amennyiben a csel~kmény súlyosabb 

büntető rendelkezés alá nen1 esik, kihágást 
követ el és pénzbüntetéssel biintetendií, aki a 
jelen rendelet rendelkezéseit n1egszegi vagy 
kijátssza. 

(2) A pénzbüntetés tekinteteben a' Ul'.!8: 
:r.--·'tifí-vénycikk, valan1int a 8.UöJJ1U46. fif. E. 
sz. rendelet (Magyar Közlöny líö. szám) ren
delkezéseit kell alkalmazni. 

2n2 

(3) A kihágús miatt az cl járás n közigaz
gatási liatós~ág~.nl~, n1int r~11Jőri hüntető?i~·~
ságnak hataskorebe tartozik. Az 1929 :XXX. 
le. 59. §-a (1) bekezdése' 3. pontján.rk alka!· 
111azása szen1pontjából szakn1iniszternek a 
népjóléti 111in.isztert kell tekinteni. 

4. §. 
A jelen rendelet kihirdetésének napján lép 

·hatályba. 
Budapest. 194í. évi április hó ló-én. 

Molnár Erik s. k. 
népjóléti 1niniszllcr 

Penicillin állalgyógyászali célokm nem rcn
dclhelő. 

A népjó!Ni miniszter 188.024/194í. VI. o. 
szán1ú leirata: 

Tudomásomra jutott, hogy egyes helyeken 
úllatorvosláshan is penicillint használnak fel. 
Az érdekeltekkel való közlés céljából érlesi
tem Cimet, hogy a 182.350/19,li. N. M. sz. 
rendelettel (megjelent a Magyar Közlöny 
19•li április 17-i 8G. számában) inléz_kedti;m 
a penicillin rendelése és kiszolgáltatasa tar· 
~yában . 
... A rendelet L §-a értelmében penicillin csak 
orvos rendelvényén szolgáltalhatú ld, amiből 
nyilvánvalóan következik, hogy állatorvosi 
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'lt 1·•· állatorvoslás cél· l'endelvé11yrc és :1- a aua.n 
„ 1 •• nem szolrraltathato. Jara 1.l .., • r ' 

Budapest, 194i. évi oktober ho 11-en. 

A miniszter rendeletéből: 
dr. Mészáros Ferenc s. k. 

n1iniszteri tanúcsos. 

167.800/1947. N. l\I. számü rendelet 
"yógy. és tápszerek, gyógyszertablellák, _os-
0 tyák, d1•agéck szinezésére felhasználhato 

fcslőanyagok tárgyában. 

- KIVONAT -

1. §. 
(iyógy- és _lápsze~ek,. ~yógyszertablett_ák, 

ostyák és clrageek sz1nezeser~ csa.k az nlabb 
felsorolt festőanyagok hasznalhatok: 

1 a szervetlen festékek közül azok, ame· 
Ivel~ a11tin1ont1 arzént, báriu1not, kadntlun1ot, 
I~rómot, rezet, higanyt, óln1ot, uránt, cinket, 
únt és kéksavat egyáltalában nen1 vagy csak 
o1van rnennyiségben tartalmaznak, an1ely a 
szokásos elö.állitási mód mellett elk~rülhetet
len szennyezés mértékét, illetőleg a .1elen ;en· 
delet 1. számú mellékletében megállap1tott 
határértéket nem haladja meg; 

2. a természetes festőanyagot tartalmazó 
növényi eredetű tern1ékek, kivonatany?gok és 
készftmények (sáfrány, orleán, sekhce, al-
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cnnnn, a n1ag káros anyagaitól mentes alkör
n1ös1 santálfa, orseillc, bodzabogyó, szeder
félék. minden fogyasztásra alkahnas gyü-
1nölcs vagy annak feldolgozása folytán elő
állott terméke), továbbá az állati eredetií 
híbor (eoehenil), valamint a caramel és a 
k<11·on1; 

:t hár111cly növényből vagy ter111ékéböl úr
Ú1lmas szennyeződéstől mentesen előállított 
festékek: earotinok (A-provitamin, seaxanlin, 
capsanthin, capsorubin, kryptoxanthin), an
tociúnok, klorofiI és flavonok, valan1int ezek
nek keverékei; 

'L a mesterséges festékek (kátrányfesté
kek) küziil a jelen re.ndelet 2. szún1ú n1ellék
leléÍ1en tncgjÜlölt sav-sárga, naftol-súrga, 
letrazin, 11ordóvörös, skarlát, fényz:Hd, in
digó-karn1in, alkoholkék (~S vízkék festékek. 

(2) Az előblii bekezdés 4. pontjában felso
rclt mesterség:~s festékekből egy kilogranu11 
árn (élelmiszer, élvezeti ci.kk, stb.) festéséhez 
legfeljebb 0.2 gr festőanyag használható. A 
n1Psterséges festékek és azok keverékei köl
liitt (fantázia) nevek alatt is forgalom'ba hoz
hatók. 

(3) Az (1) bekezdésben említett ámkat az 
(l) békeza'és l--4: pontjaiban felsorolt festő
any'iígOkk'al senT:- szabad úg)r festeni, hogy a 
festés n vev{)t az úru n1inöség:e vagy értéke 
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tekh1tetl~llen 1negtéveszthesse, avagy azoknak 
romlottsftgát vagy az egészségre ártaln1as vol- .·;.: 
tát leplezhessc. · 

(4) Az (1) bekezdésben említett áruk táro
lására (érintkező cson1agolásúra) csak festet
len vngy az ( l) bekezdés 1-'1. pontjaiban 
felsorolt festőanyagokkal festett burkolatokat 
és edényeket szahad használni. 

2. §. 

l~ör, haj, száj, körön1, stb. tisztilúsára, ápo. 
lására vagy festésére szolgáló ápoló és sz(•. 
pílö (kozn1etik~~i) szerr·k színezésére csak az 
1. § ( 1) bekezdésének 1-4. pontjaiban fel
sorolt, továbbá a bárituuszulfát, kad111iun1~ 
sulfid, krón1oxid és ónoxid f'estőanyagokat 

sznhad használni. 

s. R· 
(1) A jelen rendelet kihirdetésének napján 

lép hatályba. 
(2) A jelen rendelet hatálybalépésével a 

35.556/1905. 13. M. számú körrendelet hatá
lyát veszti. 

Budapest, 1947. ("•i június hó 18-án. 
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Molnár Erik s. k. 
népjóléti miniszter 

782/1945. N~ l\I. számú renilclet 
a Gyógyszerészek Országos ,Jóléti Alnp.ia in
téző bizollságáról szóló 1•endelkezések módo

sítása tárgsábun. 

Az 1935 : Jll. tc. 2. §-ában foglalt felhatal
ninzús alapján a kövPtkczökct rende1cn1: 

1. §. 

(1) A .307/HJ:Jö. B. M. számú r,endelct 6. 
§-ána'k első bekezdését akként módosítom, 
hogy a (iyógyszcrészck Országos Jóléti 
Alapja. intéző bizottságának (a továbbiakban: 
intéző bizottság) tizenkét tagját a népjóléti 
111iniSztcr háromévi idötarta111ra nevezi ki. 

(2) A 307/1935, B.. M. számú rendelet 6. 
8-únak. I}1áSoclik bc'kczdését akké.nt n1ódosí
to1,i1;„ hogy: az .intézőbizoltsá'g élén az elnök 
úll, akit a hizottság javaslatára„ háromévi idő
tnrla1nra a népjóléti 111inisztcr nevez ki. 

2. §. 
A 308/19:35. B. M. szám1i rendelet cL §· 

ának első bekezdését akként módosítom, 
hogy. az in tézöbizottság öt tagját a Gyógy· 
szcrész.ek 'S:fakszcrvézetének cs három tagját 
a gyógyszerészfolajdonosok érdekképviseleté
nek előterjesztése alapján, két tagját a nép
jóléti ,.„.Jn.irii'.~~tériu111 -.:gyógyszerész „ ti sz tvisclői 
soráhól; ·'két.tagját.pedig .a tudományos téren 
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ntííködö gyógyszerészek kin e-
vczni. 

3. i). 

A jelen rendelet _kil_ii_rdetésének u~~Jan lép 
halályha, ezzel cgy1deJ:1leg a 307/19:,n· B. M. 
s7 ámií rendelet 6. §-anak harmadik bekez
dése ID. K. 1935. évfolyam 339. oldal), vala
mint a 308/1935. B. :VI. számú rendelet 4. 
§-ának 3. bekezdése ( ll. K. 1935. évfolyam 
340 oldal) hatályát veszti. 

Budapest, 1945. évi június hó 5-én. 

Molnár Erik s. k. 
népjólCli miniszter 

46.550/l!l45. N. M. számú 1·endelet 
a Gyógyszerészek Országos Jóléti Alapját il
lető ~<yógyszerészi járulékok összegének meg

állapfüísa hírgyábau. 

A 8.'170/l\J.15. M. E. számú rendelet 1. §· 
úban foglalt felhatalmazás alapján a követ
kezőket rendelem: 

1. §. 
! 1) A Gyógyszerészek Országos Jóléti Alap 

ját la továbbiakban: GYO.TA) iUető gyógy
szerészi járulékok összege: 

a) az 1944. évi november, december és 
1945. évi január hónapokra a 309/1935. B. 
M. számú rendelet (Magyarországi Rendele-
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tek Tára 336. oldal) i „ 11. és 12. §-ai, ille· 
töleg a 277.717/1943. B. M. számú rendelet 
(Magyarországi Rendeletek Túra 2026. oldal) 
alapján az 1944. évi október hónapra eső 
ayógyszerészi járulékok egyszeres összege, 
n b) az 19,15. évi február és 1nárcius hóna
pokra az a) pontban említell rendeletek alap
jún az l 9-!'L évi uktóher hónapra eső gyógy

. ~zerészi júrulékok ·kétszerese, 
e) az 1945. évi április és n1ájus hónapok_ra 

az a) pontban említett rendeletek alapjún az 
1944. évi október hónapra eső gyógyszerészi 
járulékok tízszerese, 

d) az l.945. évi június hónapra az a) pont
ban említett rendeletek alapján az 1944. évi 
október hónapra t'SŐ gyógyszerészi járulékok 
tizenötszöröse, 

e) az .1945. évi július és augusztus hóna
pokra az a) pontban említett rendeletek 
alapján az rn44. évi október hónapra cső 
f:YÓgyszerészi júrulékok hüszszorosa, 

{) nz l\l45. évi szeptember hónaptól kezdő· 
dően pedig az a) pontba11 en1lítclt rendeletek 
alapján az 19,g, évi október hónapra cső 
gyógyszerészi járulékok negyvenszerese. 

(2) Az a gyógyszertár-tulajdonos (engec!é
lyes, felelős vezető), aki a gyógyszerészi Já
rulékot .ncn1 átalányösszegben fizeti és a 
309/1935. B. i\I .. számú rendeletben clilirt ma
gúllvény-nyilvánttirtó · köilyv vezetését a h~í-
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horLís esetnények következtében időlegesen 
szüneteltette, az 1945. évj február hó 1. nap
júlól 'kezdődően a 309/1935. B. M. számú 
rendelet i„ 11. és 12. §-ai alapjá"' az 1944. 
évi augusztus hónapra eső júruléküknak az 
(1) bekezdés a)-f) pontjai szerint megálla
pílott többszörösét köteles a GYO.IA javára 
befizetni. · 

2. §. 
A 30i/1935. B. :Vl. számú rendelet (Ma

gyarországi Rendeletek Tára 330. oldal) 4. 
§-ának második és harmadik bekezdésében 
említett köziilelek és társadalombiztosító in
tézetek a még ki ne1n egyenlitetl uyó•ryszeré
szi számlák után a 309/1935. B. :-.~f.h.szán1ü 
rendelet 9„ illetöleg 10. §-a alapján fizetendő 
gyóg~·s~erészi járulékoknak az 1. § ( 1) be.
kezde?,enek. "}~/) pontjai szelint megállapí
tott lolJbszorosel kotelesek a GYO.J.-\. javára 
hefizctni. .-\ n1ár kiegyeniitett szán1lúk · után 
az 1. § alapján megállapított járulékösszegek 
és a fentebb említett közületek és társada
lombiztosító intézetek által a 309/1935. B. M. 
szú1ntí rendelet alapján levont gyórryszerészi 
járulékok között n1utatkozó különbözetet a 
gyógyszertár tulajdontHa (engedélyese felelős 
''ezetöje) köteles befizetni. ' 

3. §. 
(1) „\ gyógyszertár lulajdonosn (engedé-
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lyese, felelős vezetője) az 1., illetőleg a 2. § 
Utapján fizetendő gyógyszerészi járulékokat 
a jelen rendelet hatálybalépése napjától szá
mítoll harminc nap alatt köteles a GYOJA 
postatnkarékpénzlári csekkszárnl:íjára be
fizetni. l\.ivélcles inéltúnyllü;t érden1lö ese
tekben a GYO.J.-\. intézőbizottsága részlelfizc
lési kedvczn1ényt engedélyezhet. 

(2) A.z előírt júrulékösszeg befizetési ha
táridejének elmulasztása esetében a gyógy
szertár tulajdonosa (engedélyese, felelős ve
zetöje) az esedékesség nnpjúig be nen1 fize
tett járulék helyclt a befizetés napján érvény
ben levő szorzúsz:.í.111 alapnl\'éfeiévcl n1egáll:i.
pított összeget köteles befizetni. 

,L (l. 
A jelen rendelet kihirdetésének napján 

lép hatályba. 
Budapest, 19;5, évi szeptember hó 26-án. 

.1lolncir Erilr s. k. 
népjóléti miniszler 

184.260/1!)46. N. M. számú rendelet 
a Gyógysze1•észek Országos Jóléti Alapját 
illetli gyógyszerészi járulékok összegének 

· megállapítása tál•gyábnn. 

1\. ,gyógysz~féSzi jóléti iütézn1ény létesítésé
rlíl szóló 1935 : Ill. te; 1. §-ában, illetőleg n 
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8.470/1945. M. E. számú rendelet (Magyar 
Közlönv 134. szám) 1. §-ában foglalt felha
tahnaz~{s nlapjftn a köYetkezőket rendelen1; · 

l. §. 

(1) .-\ kö;forgal~1l1 gyógyszcrtúr tulajdo
nosa (engedelyese, Jelelős \·ezctője) valainint 
n h~zi gyógysz~rtár felelős Yezetöje' a (iyógy
szereszek . Orszagos .Jóléti Alapjút (a továb
h!ak.han: G'{O:JA.) ~Hletű gyógyszerészi júrulélt 
c1men a 309, 1930. B. M. számú rendelet 
(Rendeletek Tára 336. lap) 7. és 11. ~-ai 
·11 t"I '>"" 71". ' ,; ' 1 e o cg a -' 1. 1/1,)43. B. i\f. sz{unú rende-
let (Hendeletek Tára 2026. lap) alapján min
den hónap fi. napj~l.ig fizetendő ,;yúrrvsze
rész_i. júrulék kétezerszercsének a hÓ~;a 1;~ el:r.;ű 
nnp.Jan alkahnazható gyógyszerészi szorzó
s_7:~111 alapt~l~étcléY?l ~;;:iszún1ított föhhszörösét 
knteles a V1. 0.TA .1avara befizetni. 

(2) . A kézi gyógyszertúr tulajdonosa a 
G\"OJA-t illcfö gyógy~zerészi járulé'k cÍlnén 
a 309/1985. B. M. számú rendelet 19 ~-
1 „ . 1 -· " a a ap_.1;.:n n11nc cn „ncgyedéYPl követő hónnp fi. 

1~np,1:ug ílzetcndo gyúgyszt•részi járulék két
ezerszeresének a negyedévet követő hóna 
1 „ „ 11 l 'p e .so, napJan a \.H 1nazható gyóg}'szerészi szor-

z~~s7:a111 .. alapuh·élel_évcl incgúllapítot.t töbhszü
rosE•l kolcJes a (.110.Ji\ javára befizetni. 
ao2 

(3) Ha a gyógyszertár tulajdouosa ( cnge· 
délyese, felelős vezetője) a gyógyszerészi já
rulékot az (1), illetőleg a (2) bekezdésben 
111cgjelölt határidő alatt nc111 fiz'eti be, gyógy
szerészi júrulék cín1én az clöző bekezdések~ 
!Jen említett rendeletekben megállapított 
gyógyszerészi járulék kétezcrszeresének a já
rulék befizetésének napján alkalmazható 
gyógyszerészi szorzószám alapulvételével ki
számított többszörösét köteles befizetni. 

2. §. 

(1) A il07/1935. B. M. számú rendelet 
(Rendeletek Tára 330. lap) 4. §-únak máso
dik és harmadik beke1.désében említett közü
letek és társadalombiztosító intézetek gyógy
szerészi járulék címén a 30\l/1935. B. M. 
számú rendelet 9„ illetöleg 10. §-ában meg
állapított gyógyszerészi járulék kétczerszere
sének a számla benyujtása (postára adása) 
napján alkalmazható gyógyszerészi szorzó
szám alapulvételével kiszámított többszörösét 
kötelesek a gyógyszerés;; számlájából levonni 
és a GYOJA javára. bellzetni. 

(2) .A 30_9il935. B .. M. számú rendelet U. 
§-ának első• bekezdése akként módosíttatik, 
hogy .az. elöbbi bekezdésben említett közüle
tek és· társadalombiztosító intézetek a gyógy-
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szerészi járulékot a szá111la IJeérkczésénPk 
napját követő öt nap alatt kötelesek a 
GYO.TA postatakarékpénztári csekkszámlá- · 
júra befizetni. 

(3) Ha a köziilel, illelűlcg lúrsadalomhiz. 
losító intézet a gyógyszterészi járulékot az 
előbbi hekezdésben 1negállapított határidő 
alatt nem fizeti hc, a 309/1935. ll. M. számú 
rendelet 9„ illetőleg 10. §-áhan mcgállapitotl ·;, 

~;~1~7;ysz~eé!i~~tJ~~:;~~~' ';,~i;j;,~sze~~~'~;~~a:;,;~ i!I 
gyógyszerészi sznrzószán1 alapulvételével ki- :jf 
szúmíto'.t t?bb~zörösét köteles a GYOJA pos
talakarekpenztar1 csckkszán1Iájára befizetni. 
A késedelmes befizetés következtében elő- iy 
állott kiilönbözclet a közület, illetőleg lársa- -j~J 
dalo1nbiztosító inlézet a gyógyszerész száin- \,> 

lájMiól nem vonhatja le. 

A jelen rendelet kihirdetésének napján lép 
hatályba; hatálybalépésével a 46.550/1945. 
N. ~!. számú rendelet (Magyar Közlönv 138. 
;zám) hatályát veozti. · · 

Budapest, 1946. évi május hó 23-án. 

Molnár Erik s. k. 
népjóléli ntiniszler 

'f-. · ... · ....... ·.· .. ·,·.· .. ·.····.······'"··; .•. • ... ,".,········ .. ~ .•. „ .•• „. ·~···· „. ~--··"-' •••••• ,.,„,,,„, 

J!13.100.1Hl•l6. N. M. sz:ímú rendelet 
n Gyógysze1'észek ÜI'Szágos ,Jóléti Alap.iá! 
illct/l gyógysze1'éSzj járulékok Összegen~k 
megállapíhísa, befizetése és behajtása tar-

gy~íhan. 

·\ rryógvszerészi jóléti intézmény Iétcsíté
sé~öl 

0
szólÓ 19'15 : III. tc. l. §-ában, illetőleg 

n 8.4í0/l945. M. E. számú rendelet (Magyar 
Ii:őzlöny 134 .. ~zám) L.§·ában„ foglall fel~rn~ 
tahnazás alnp.1an a kovetkezoket re11dclcn1. 

l. §. 
(l) Az 1935: Ill. tc. 1. §~a alapján.gyÓF):· 

szerészi járulékot csak a kor:lorgnln1u, haz~
és kézigyógyszcrtúrban orvosi, rendeletre k_e
szített és kiszolgáltatott gyogyszerek utan 
kell fizetni. 

(2) A törzsköny;·czetl e~y~éges ös;szetélelű 
gyógyszerek és gyogyszc1~kulon~egcsscgek, v_a
latnint a kötszerek és a tapszerck. utan 
gyógyszerészi járulékot fizetni ncn1 kell. 

2 .. §. 
(1 \ A közforgalmú gyógyszertár fclelös ve· 

zetö.Íe g:~t~ftyszcré.szi járulék., c!~tén , . 
·.a),~- ·:·.i1fllg.4~yé11y.~kre:·,·el.készite~t cs kisz?I ~ 

gáJtUtöt_t,<;.::-:::_ry~r,()g:ys~er~k.' :után· gyogyszerenk111t 
12 ;( ti,zefik!l~tÖ') ... ,liH.ért,·. 

li) a; !~iiz!J'Íc)i!.Y~z~reHátás, illetőleg az .áll~m
kinöst{fr :tgfüére.;corvósr · rendeletre keszi tett 
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és kiszolgáltatott gyógyszerek ulán gyógy-· 
szerenkint 9 (kilenc) fillért, 

e) a Magánalkalmazottak Biztosító Inté
zete, a l\Jagyar }Jajózási Betegségi Biztosító 
Intézet, a l\Iap")'ar Pos_ta Betegségi Biztosító 
Intézclc, a l\'fagyar Allan1vasútak Bete<rsénj 
Biztosító Intézete, a közforgahnú n1agábnv~ 
suta!~ h~_legs~gi biztosi~ó. intézetei, a Magyar 
Dolrnny.1ovedek Betegseg1 Biztosító Intézete 
a bányat~rspé_nztárak - ideé1ive a diósgyőri 
1nagyar allan11 vas-, acél- és gépgyárak társ~ 
pénztárát -, valamint a i\fauyar, Állami Kő
széi;bányászat Társpénztára terhére (46.600/ 
19fo: N. M. ~z. rendelet 4 .. §-ának b) és e)· 
pont.Ja) orvosi rendeletre készített és kiszol
gáltatott gyógyszerek után gyógyszerenkint 
ű (hat) filtérl, végül 

d) az Országos Társadalombiztosító Intézet 
(helyi ~zervei, inlézményei) terhére (46.600/ 
1945 .. N. M. sz. rendelet 4. §-ának a) pontja) 
or~<>sI rendeleti;e készített és kiszolgáltatott 
gyc~gysz~rek utan g?ógyszercnkint 3 (három) 
f~ll~rt ko!elcs a GJ'.og:i:szerészek Országos Jó~ 
lel! Alai;1a ( a tovabbiakban: GYO.JA) javára 
be fiz etm . 

\2) Az előbbi bekezdés a) pontjában forr. 
la lt rendelkezés alkalmazása szempon tjábÓt 
rnngú:-vén;:i1ek 1kcll_. tekinteni n1inden olyan 
:;-rvos1 . !nllat~.1:vos1) , gyógyszerrendelvényt, 
.imelynet az eimrt gyogyszer elkészítéséért és 
30{) 

kiszolgáltntásáért júró fizetési kötelezettség 
az (1) bekezdés b)-d.1 pontjaiban említell 
köziileh•ket és biztosító intézeteket (társpénz
tárakat) nem terheli. Magánvénvnck kell te
kinteni azt a vénymásolatot · (copiátl is, 
n1nelynek alapján gyógyszer lkészittetctl el 
és szolgáltattatott ki. 

(3) ~Ji.. házigyógyszertár felelős vezetője 
· gyógyszerészi járulék cin1én a húzigyógyszer

tárban orvosi rendeletre készített és kiszol
gt\llatott gyógyszerek után gyógyszerenkinl 
hat fillért köteles a GYOJA javára befizetni. 

(4) A kézif{yógyszertár engedelyesének 
gyógyszerészi járulék cín1én a kézigyógy
szcrtárban orvosi rendeletre készített és ki
szolgáltatott gyógyszerek ulán gyógyszercn
kint 12 (tizenketlö) llllérl kell a GYO.JX ja
vára befizetni. 

3. §. 
(1) A közforgalom részére az 1941. évi de

cember hó 1. napja elölt megnyílt gyógyszeT
tárak felelős vezetői a n1agánvényeH\.re készi
telt és kiszolgáltatott gyógyszerek után fize
lenclö gyógyszeré~zi járulékot havonként áta
lányösszegben kötelesek fizetni. 

(2) Az egy-egy naptári hónapra fizetendő 
gyógyszerészi járulék. átalányösszegét - az 
1941. évi december hó 1. napjától az 1943. 
évi novén1he1; hó 30. ·napjáig terjed() idéihen 
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n1agánvényekrc havonkint készített. és kiszol
gáltatott gyógyszerek útlagos darabsziin1únak 
és a 2. ~ ( 1) bekezdésének a) pontjában 111eg
állapíloll gyógyszerészi járulék.egységnek ala· 
pulvételévcl - a GYO.TA intézőbizottsáua 
úllupítja 111eg. IIalál"nzala ellen jllgorvosh~t-
11ak nincs h·elye. 

p\l A ha\·onkinl fizetendő gyógyszerészi 
járulék útalányösszegének 111egúlla[líthatása 
véget,t nz . (1) „ hekez~~sh~!l einlített gyógy
szertarnk felclus vezelot koziil azok, a'kik a 
277.717I1943. B. M. számú rendelet (Rende
l~tel~ ~~úra, 202G. ~ldal) alapján a gyúgysze
rcsz1 J~iruleknak alalúnyösszegben való fize
tésére engedélyt nen1 kértek, hane1n a 
gy(1gyszerészi júrulékot a jelen rendelet ha
tálybalépése napjáig a ;)09/1935. B. M. számú 
rem~elet men.delcte.k Túra :J3G. oldal) 7. §-a 
szPr1nt fizettek, kotclcsck a jelen rendelet 
hatálybal.épése .na~j~lól számiloll 15 nap 
alatt. a (1 \ O.Tr\ 1ntezoh1zott.súgúnak jelenteni 
hogy ~:z ~071. évi decen1her hó 1. · napjátói 
~z„ 19.f.3. ev1 _no,:en1ber h6 30. napjúig terjedő 
1dohcn n1aga~1\·~nyre ha\·onként hUny darab 
gyógyszert kcszlleltck és szolgáltattak ki. 

(.1) i\ kö:t~forgalt~1ú gyógysz,ertár felelős ve
zeto.ie a G\ 0.TA 1ntézőbizottsá ua által n1e"
, 11 't tt . t l' " h h ~l np1 o a a anyosszegel 111indcn naptári hó-
n?P ?· n.a~júig' köteles a GYO.TA pos!ataka
rt„kpen1tur1 csck1i.szán1lújó.rn befizetni. 

:ios 

(5) A gyógyszertár felelős vezetője indo
kolt esetben a n1egúllapitott átalányösszeg 
csökkentését kérheti a GYO.JA intézőhizott
súgától. lla a inagúnvényckre készített és ki
szolgáltatott gyógyszerek darnbszán1a a ké
rclen1 előterjesztését kilzvctleniil· n11egelőzö 
hnl hónapban, havonkénti - igazoltan - lé-
1;yegesl'n kevesebb volt az átalányösszeg 
'1negállapílásánál alapulvett gyógysze;cíl\: du
rabsz{unánál, a GY-OJA. intézühizoltságúnak 
az emlitett hut hónapot kiivelő hónap első 
11

upjúlól az úta1únyösszcgcl arúnylagosan 
c5ökkentenie k.ell; döntéséig azonban a 
gyógyszertár felelős vezetője a n1cgállapított 
átalányösszeget köteles fizetni. 

(G) J-Ia vala1nely gyógyszertárnál a n1agán
vényekrc készített és kiszolgáltatott gyógy
szerek darffhszá1na hül egyn1ásután követ
kező hónapban, havonként lényegesen n1eg
hnladta az átalún.yösszcg 111egállapílásánál 
nlapul vett gyógyszerek darabszá1nút, a gyógy
szertár fclclös vezetője. köteles e körlihnényt 
a hatodik. hónapot k.Övelö hónap lf>. napjáig 
a GYOJA intézőbizottságának bejelenteni. :\ 
(tYO.TA intézöb:izottsúga ilyen esethen n 
d'vórrvszertár terhére- n1egúll_apitott átahí.ny~ 
5·~g;;g.et az_- ,említett- hat hónapot. követ? 116-
nnp elsll :,napjától aránylagosan trle111elt. 
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4. §. 

(1) A közforgal?n1 r.észére az, lU±~. évi <lP
cen1ber h(1 J. nnpJa ulan, dc n1eg a Jelen rcn
<lclet hatálybalépése elölt n1egnyíll gyógy
szertárak felelős vezetői az 19-18. évi július· 
hó 31. napjáig bezárólag, a jelen r~endelet ha
tálybalépése u tún n1egnyílú gyógyszertúrak 
felelős vezetői pedig a gyógyszertárnak a 
közforgalon1 részére való n1egnyitúsa napjút 
kövcl:Ö két é\·en át, a n1agánvényekre készí
tett és kiszolgálta!otl gyógyszerek ntún fize
tendő gyógyszerészi júrulékot a havonként 
ténylegesen készített és kiszolgáltatott gyógy
szerek darabszámának alapulvételével kötele
sek fizetni. Ehhez képest az említett gyógy
szcrlárn1k felelős vezetői, a fc:ntehh n1cgjelült 
időtortnm alatt, minden naptári hónap 5. 
napjáig - az alúhbi (2) bekezdésben .előírt 
nyilvántartókönyv kin1utalúsa szerint - az 
előző naptári hónapban készített és kiszol
gáltatoll hryógyszerck daral>szán1únak a 2. § 
(l) bekezdésének a) pontjában megállapított 
gyógyszerészi járulék.egység alapulvételével 
kiszámított többszi\rösét kötelesek a fiYO.IA 
postatakarékp(,nztári csekkszámlájára befi
relni. 

(2) A gyógyszerészi járulék a:lá cső gyógy
szerek havon1kénti <larabsz{tn1ána·k n1egúlla
pílhatúsn y(•gett 3z eléJhhi bekezdésben ernlí-
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tett nyógyszertárak felelős vezetői kötelesek 
az (!') bekezdésben megállapított id.őtarta_m 
alatt, a n1agánvényekre készített és k1szolga!
tatott gyógyszerekről - az 1. \:i (2) hekezde
sében említett gyógyszerek kivételév.el -
i:vilvún!artó könyvet vezetni. Nyilvántartó 
kÖnyv céljára csak bekötött, oldalszámozott 
és a GYOJA által hivatalosan felülbélyegzett 
1-önyv használható. A nyHvántartó könyvben 

· 1~inden egyes magán vényre kés_zített. gyó91'· 
szerrel kapcsolatban, annak loszolgnlta~asa 
·lőtt a követkn1ö adatokat kell bevezetm: 
e a) a tételszámot (folyószámotl; .. 

b) a magán vényen rendelt gyogyszer osz· 
szctéte!ének kivonatos leírását, , 

e) a rendelöorvos nevét (vénymásolatoknal 
az erre vonatkozó jelzést), 

11) a magánv~nyen r~n~elt ~y?gyszert elké· 
szítö avógyszeresz nevel es vegulJ 

e) ;~ elkészítés idejét. 
(3) Az előbbi bekezdésben említett ndato_k

nak a nyilvántartó könyvbe való bevezetesc 
után a ,:ény hátlapján. - kisméretü, legfel
jebb hároni négyzetcentiméter nag)'ságú ~é
lyegző alkalmazásával - ld kell !n1;tetm ,a 
gyógysZjertá.r -nevét és helyét, a ~yilva1!tarto
kőnyvi folyószámot és a lmzolgaltatás 
napját.- - .. . . 

(4): Ha ugyanabban. a naptári evben ugyan
arra a magán.vényre két vagy több esetben 
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kéll' a gyógyszert elkészíteni, a gyógyszer tij
h6li kiszolgáitntúsakor a (2) bekezdés b) és 
e) pontjaiban előírt adatokat nem kell tíjra a 
ny.ilvántarfó könyvbe hcvczelni, hane1n elérr 
csak azt a hónapot és folyószún1ot he~ 
jegyezni) an1ely hónapban és folyószán1 alatt· 
a (2) bekezd<'s a)-e) pontjában említett 
n<lntok az ismétcl~cn. elkészített gyógyszerrel 
kapcsolatban a nyllvantartó könyvbe n1ár be 
vezettettck. 

. (5) :\ .n~·ilvántart<J ~<Ö~yvel minden naptári 
honap vege11 le kell zarn1; a folyószán1ozást 
1nínden napt:í.ri hónapban újra kell kezdeni. 

(ül Az (1) bekezdéshen megállapított idő
lar~.t~n1 letelte utún a gyógyszertár felelős ve
zeto.1c a n1aFánvényekrc készített és 'kiszol~ 
gáll~lo!t F,yog?szcrek után fizetendő gyógy
s.zcrc~z1 .1arulckot útalányüsszegben kötel~ 
I1z~tn1. A.z, e~y-CF.J' naptúri hónapra fizetendő 
g}'~Jpysze~·es~t .. _Jarulék úlalányösszegét a 
G1 O.TA. 1~1tezo!~1zottsága a jelen rendelet ha
tályhaleppsc clott megnyílt gyógvszertárak 'l 

19 lü 
. . .. J Ild 

a~ , „. '. ~!~·1. uug~1sztus hó 1. napjától az 
1.1'!8. evt . .1uhus ho 31. nupjúig terjedő idő
h('ll, ''; Jele? re1Hl~let hatúlybalépése után 
n,1eg1;y1lt ~yogys':ertaraknál pedig a gyógy
sz~rtaraknal a kozforgnlon1 részére való me _ 
nyitása napját 'követő két év alatt n1aaánv~
ny;kre havonkint készített és kiszolgáltatott 
gyogyszerek útlagos darahszán1ának alapul-
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vételével állapítja meg. A merrállapílott áta
lúnyi·isszeget -· a. 3. § (·!) hekhezdés~ben fog· 
talt rendelkezésnek incgfelclöen - n1inden 
naptári h<Jnap 5. napjáig kell a GYOJA pos
talffkarékpénzt:'tri csekkszún1lújára befizetni. 

(7) A havonkint fizetendő gyógyszerészi 
j{1rulék átalúP.yÖsszegének n1egállapíthatása 
vi·gctt a gyógyszertár felelős vezetője köteles 
az ( 1) bekezdésben megállapított időtartam 
leteltét követő tizenöt nap alatt a GYOJA in
t~zűbizottságának jelenteni, hogy a ( 6) bekez
désben megjelölt időben magánvényre ha
vonként hány darab gyógyszert készített és 
szolgáltatott ki. 

5. §. 

(1) A közforgahnú gyógyszertárak úttal a 
2. § (1) bekezdésének b)-d) pontjaiban em
lített köziilctek és biztosító intézetek (társ
pénztárak) terhére orvosi rendeletre készített 
és kiszolgáltatoll gyógyszerek után fizetendő 
gyúgy~zerész.i: járulékot - a járulékösszcg
nek a kiszolgáltatott gyógyszerekről szóló 
szún1la végösszegéböl való levonása után -
az említett köziilctek és biztosító intézetek 
(lárspénztárak) fizetik be a GYOJA posta
lr1liat;ékpénztári csekkszún1lájiira. Evégből a 
közforgalmú gyúgyszertár folelös vezetője az 
említett közületek és a biztosító intézetek 
(társpénztáraki terhére kiszolgáltatott gyógy-
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srerekrlíl kiállítandó számlában a gyógysze
reket - az l. § (2) bekezdésében foglalt ren
dclikezésre figycle1111nel - két csoportban 
•köteles Jclsoro1ni. A.z első, azaz az a) cso
porthan azokat. a gyógyszereket kell felso
rolnia, amelyek után az l. § (2) bekezdése 
érlehnébcn gyógyszerészi járulékot fizetni 
nen1 kell, a rnásodik, vagyis a b) csoportban 
pedig azokat a gyógyszere'kct kcII feltüntet
nie, ?111~lyek után gyógyszerészi járulékot 
flzel?• .ko!~les .. Az ;1) csoport fölé: „Gyógy
szeresz1 .1:.u·ulek nla nen1 cső gyóoyszerek" 
a b) csoport fölé pedig: "(iyógysze;észi júru~ 
lék alá cső gyógyszerek" szavakat kell 
írni. A szún1la kiállításával egyidejülen a 
gyógyszertár felelős vezetője köteles a GYOJA 
~lt~~ k,~bo~s~~lott_ „BejcleÜtölap" és nEllen
orzolap lehratu nyomtatványokat kitölteni 
és a kitöltött bejelentőlapot a GYO.IA-nak 
n1cg~ül~cni, a 'kitöltött ellcn6rzőlapot pedig 
a szan1lahoz csatolni. 

( .,. "' 0 ~ ( . ' ' .. _, • •· .~ 11 hekezdesenck b)-d) pont-
J:.uban e1nhtctt közületek és biztosító intézc~ 
lek (társpénztárak) kÖleJcse!· a rrvo' a\'"'ZC1·e< • , • · \,. b.Y b-. :'.'.! • -

sz1 szn1nln beérkezésének napját köv,etö öt 
na~ 2latt a számlu b) csoportjában felsorolt 
gyog~s~erek darabszámának a 2 .. fi 11) he
ke~desene~t fJ )-;;d) pontjaiban megállapított 
gyo::ys:eresz1 1arulékegység alapulyételével 
kiszam1tott többszörösét a GYOJA postataka-
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rékpénzlári csekkszátnlújára befizetni. /\. be
fizetett összt•gel a gyógyszerészi szán1lából 
le kell vonni. i\ gyógyszerészi járulék hefizc
tésével cgyidejüleg az cn1lítelt közületek és 
biztosító intézcte!k (társpénztárak) kötelesek 
a számlához csatolt ellenőrzőlapot a GYO.I A
nak megküldeni. 

(a) A gyógyszerészi jámlék hefiztctését iga
·zoló postatakarékpénztári csekkszelvénye!kel 
az említett közületek és biztosító intézetek 
(társpénztárak) kötelesek számadási okmá
nyaik között 1negűrizni. 

(4) A (2\ és (:l\ hekezdésekben foglalt ren
delkezések pontos n1egtartásáért az eljáró 
tiszt,·iselö fegyelmi és vagyonjogi felelősség
gel tartozik. 

H. R. 
(l) A házigyógyszcrtár felelős vezetője 

gyógys7.lerészi járulék chnén 111inden naptári 
hónap 5. napjáig az alábbi (3) he'kezdésben 
előírt nyilvántartókönyv kimutatása sztcrint 
az elözö naptári hónapban orvosi rendeletre 
készített és kiszolgáltatott gyógyszerek da
rabszámának a 2. § (3) bekezdésében meg
áJlapított gyógyszerészi járnlékegység alapul
vételével kiszámított többszörösét köteles a 
GYOJA jav{u-a befizetni. 

(2) A ctndúmányegyetcmek kötelékébe tar
tozó egyetemi: házigyógyszertárakban 'készí-
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teli g'yógyszc'rck után gyógyszerészi j::írul&kot · 
fizetúi·:, ncin kell. 

(13J· A gy6gyszerészi jtirulék ahí eső gyógy
szcrCk hnvon1kinti darabsziln1ának rnegállapíl
hatása. végeft a h::ízigyógyszertúr felelős ve
zetője köteles a húzigyógyszertárbnn orvosi 
rendele~.re készilel.t és kiszolgáltatott gyógy
sz<"ekrol ·- az 1. § (2) b"kezdésében emlí
tett gyógyszerek kivételével - nyilvántartó 
könyvet vezetni. .·\ nyilvántartó könvv v,eze
tése tekintetében a 4. § (2), (4) és (5) bekez
clé.seiben foglalt rendelkezéseiket kell 1ne"
fclclöen alkahuuzni. n 

i. §. 
(1.! ·:\ }~l'z,ig,yógyszcrtár L'ngedélye!;e gyógy

sí·cresz1 .1arulck c·ín1én 1niudcn naptári nc
gyl•clé,·ct kövt•tő hónap 5. napjáig az alábbi 
(2) bekezdésben előírt nyilYúntfirtó könyv ki
n1u!al::'lsa dsz

1
crint a naptári ncgyedévhei1 or

vo~1 ren e ctre készített és kiszolgáltatott 
gyogy.szerek dara'bszún1ának a 2. s· (4) bekez
désében Inegállapított gyógyszerészi ·jtírulék
cgység aiapuJ,·ételévcl kiszá1nított többszörö
sét köteles a GYO.TA javára befizetni. 

(2) :\ gyógy5;-e~ész.i járulék alá eső gyógy
s7:erck_ hnv?nkent1 darabszán1ának 111egálla
p1thatasa. vegett a . kézigyógyszertár engedé
lyes2 kotelcs a kezigyógyszerfárban orvosi 
rendeletre készített és kiszolgáltatott gyógy-
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szcrekriH az - 1. § (2) bekezdésében cn1lí
tcll gyógyszere1k kivételével - nyilvántartó
köny·vet vezetni. Nyilvántartó könyv céljára 
l'sak a ·!. ~ (2) bekezdésében n1egjelölt könyv 
használhat(L A. nyilvántartó könyvbe 111indcn 
orvosi rendeletre készített gyógyszerrel kap
csolatban, annak kiszolgúltatása előtt, a 4. 
~ í~) bekezdésének a), bJ és e) pontjaiban 
említett adatokat kell bevezetni. A nyilván-

. tartó könyvet minden naptári negyedév végén 
le kell zárni; a folyószámozást minden nap
tári negyedév elején újra kell kezdeni. 

8. §. 
A közforgaln1ú gyógyszertúr cs a házi

gyógyszcrtár felelős vezetője, vahunint a 
kézigyógyszerlár engedc~lycse kötele5 a gyógy
szerészi járulékok befizetését igazoló posta
takaré'k pénztári esek kszcl vényPkct n1egörizni. 

H. R. 
(1) lla a közforgal111ú gyógyszertár vagy a 

házigyógyszertár felelős vezetöje, illetőleg a 
kézigyógyszertár engedélyese, avagy a 2. § 
(l) bekezdésének (b-d) pontjaiban említett 
közület vagy biztosító intézet (társpénztár) a 
gyógyszerészi járulékot a jelen rendelet 3-7. 
§'aiban megállapított határnapot követő idő
ben nem fizeti be a GYOJA postatnkarék-
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pénztári csekkszámlájára, késedelmi pótlékot 
köteles fizetni. 

(2) A késedelmi pótlék a késedelem min
den 1negkezdett hónapjára havi két százaléli. 

(3) A 2. !} (lj bekezdésének b)-d) pont
jaiban említett közületek és biztosító intéze·
tek (társpénztárak) a gyógyszerészi járulék 
késedelmes befizetése következtében előállott 
késedelmi pótlékot a gyógyszerész számlájá
ból nem vonhatják le. 

10. s. 
( 1) Amennyiben a gyógyszertár felelős ve

zetője (engedélyese) a gyógyszerészi járulé
kokat, illetőleg a késcde-Jmi pótlékokat a je
len rendelet 3„ 4„ 6. és 7. §-ában előírt idö 
alatt nem fizeti be, a GYOJA intézőbizott
sága a liátralékos követelés nagyságának 
megállapítása után azt a -- behajtás fogana
tosítása végett -- szahályszeríí hátraléki ki· 
mutatás megküldése mellett a gyógyszertár 
felelős vezetőjéneik 1 engedélyesének) lakó
helye szerint ilJetékes községi elöljáróságnak 
( vá!'osi adóhivatalnak, Budapesten a kerü
leti adószfünviteli osztálynak) kimutatja. 

(2) Az ( l) bekezdés szerint kimutatott kö
vetelések biztosítására és behajtására a köz
adók kezelésére vonatkozó törvényes rendel
kezések az irányadók. 

818 

11. §. 

(l) A G';'OJA a közfo~·galmú, házi- és k~zi: 
•yóP":VsZertarakat, valanunt a 2. § (1) bekez 

aésének b )-d) pontjaiban említett közülete
ket és biztosító intézeteket (lárspénztárak~l) 
a jelen rendeI;tben elöí~.t . köte!es~égeik ~;IJe
sítése tekinteteben ellenor1zhefl es_ ebbol a 
célból a helyszíne~ bármiko~: vizsgal~:ot ta~t-

. hat. A. gyógysz1ertarak felelos v~zeto1,. ~al~-
Jint az említett közületek és b1ztosíto mt~

~etek .túrspénztár~k) köteles_ek a G.Y<?J~- hi
vatalos kikiildötte1nek'. a gyogyszeresz1 Jaru
lékol· befizetését igazoló csekkszelvényelket 
felm~1Latni. A GYOJA-t érdeklő gyógysze;·észi 
szárnláknnk, nyilvánta1iásoknak és els.za~~-
lr ol·nak a I1el,·színen való n1egt.ek1nteset as,, -' .. f'IT 
n1egengc<lni, valan1int a szitkseges e v1 ago-
sítúsokat ntegadni. 

(2) i\ közforgahnú gyógyszcrtúr é; a ház~
gyógyszertár felelős :·ezetöjc, .. vaia1n1nt a ke
zigyógyszer!t\r engedelyese kotelcs a GYO.TA 
felhí,~sára a szükséges felvilágosításokat 
megadni és a gyóhryszcrészi járulék~~al _kap
csolatos adatokat rendelkezésre bocsatam. 

(3) A. tisztifőorvosok (Budapesten a k':.rii
leti szolgúlatra beosztott tisztiorvosok)_ kotc
Lesek._ a gyógyszervizsgálnto_k alkalmava! , n 
gyógyszerészi járt~lékók 'pon_lo~ hefizct~set, 
továbbá a •L § ( 1) bekezdeseben emhtett 
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gyógyszerláraknál, vnlu!nint a házi- C::~s kézi-· 
gyógyszertáraknál az cHíírt nyilvántartó köny\· 
szahályszeríí vczetésél cHcnőrizn,i és megálla
pítúsniknl a gyógyszervizsgúlati jegyzőkönyv 
n1egjt•f.;_yzés rovatáhan feltiinlclni. 

12. §. 

(l) Amennyiben a r·selekmény súlyosabb 
hiinlelő rendelkrzés nlú ne1n esik, kihúgást 
követ el és pénzhiintetésst'f bíin!clendö anna·k 
n gyógyszerlúrnak felelős vezetője, aki 

.1. a jelen rendelethrn 111egszabott hejclen
ll·si kötelezettségét eln1ulasztja vng:v azt nen1 · 
a n1egáliapított hnl:íridöbcn teljesíti, avagv 
abból a célból, hogy a járnlék-lizetési köte
ll!zettségtől jogosulatlanul rész·bcn 1nentesiii~ 
jiin, tudYa rnlóllan adatokat jell'nt be (3., 4. 
és 11. §-ok); 

2. a nyilvúntnrtú könyvet ncn1 vezeti vaa,. 
lll'llI szabúlyszeriien veZeti, avagy a r:ryóa~;-

~ . . ' 1 '! l :""/ hJ sze-rt.sz1 Jaru e\. a ú eső gyÓf,'J'SZereknek nyiJ-
vúntartó könyvbe való bei"er:rvzését ellllu. 

' ( • OJ JasztJn 4., 6. és 7, §-ok). · 
3. n vény ~á~lapján a ldszolgáltatott gyógy

szernek nyllvantartásba vételét megszabott 
módon nem igazolja (4. R (3) bek.); 

4. a 2. § (1) b&l<ezdésének b)-d) pontjai
ban említett közületek és biztosító intézetek 
(túrspénztáralq terhére kis1.0lgáltatott gyógy-

!jLx:::r· 
'i'iJ: 

>ierek számlázását szabálytalanul végzi vagy 
a bejelentő lapoknak a GYO.TA részére való 
megküldését elmulasztja (5. §); 

5. a gyógyszerészi júrulékot késedehuesen 
fizeti vagy befizetését elmulasztja (3., 4., 6. 
és 7. §-ok; 

Ii. a gyógyszerészi járulékok befizetését iga
zoló postataknrékpénztúri cse'kkszelvényeket 
·nem őrzl meg (8. §); 

7. a GYO.TA által elrendelt helyszíni vizs
gálatot szúndékosan akadályozza, a gyógy
szerészi járulékok befizetését igazoló cselkk
szelvényeknek Yagy a GYOJA-t érdeklő 
gyógyszerészi szán1Iúknak, nyilvántartások
nak és elszámolás-oknak a helyszinen való 
rnegte:-kintését ne111 engedi n1eg, avagy a 
szükséges felvilágosításokat a GYO,JA hivata
los kiküldötteinek nem adja meg (11. §). 

(21 A pénzbüntetés tekintetében az 1928: 
X. törvénycikk és a 8.960/1946. M. E. számú 
n;ndelet (Magyar Közlöny 1 i3. szám) rendel
kPzéseit kell alknln1azni. 

(3) A. kihágás n1ialt az eljárás a közigazga
túsi hatóságnak, n1int r.endőri büntetőbíró· 
súunak hatá.•köréhc tartozik .. Az 1929: XXX. 
tc.~ 5\i, §-a (1) beJkezdésének 3. pon tjii.ban 
fogfa\t. rendelkezés szempontjából szakminisz
te~nek a népjóléti minisztert kell tekinteni. 
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13. §. 
A jelen rendelet kihirdetésének nap.1an lép 

l1alályba: hatálybalépésével a 307/1935. B. M. 
számú rendelet (Rendeletek Tára 330. oldal) 
4. §-a, valamint a 309/1935. B. ill. számú és 
a 18'1.260/1946. N. M. számú (Magyar Köz
löny 123 szám) rendeletek hatúlyukat vesz
tik. 

Budapest, 1946. évi szeptember hó 4-én. 

M o/nár Erik s. k .. 
népjóléti 1niniszter 

222.50011947, N. 111. "ámú rendelet 
a gyógyszerészek részére létesítendő orszá«o.s 
nyugtlijintézet fclállitás:lval kapcsolatos clő

zetes adutszolgáltahls tárgyában. 

-- Kl\'Or-\AT. --

Az 1935 : Ill. tc. 3. §-ában foglalt fclhatal
n1azás alapján az aláhbiakal re;ndele111: 

(1) A ~ryógyszerészek részére létesítendő 
Országos Nyugdíjintézet felállitásávaJ kapcsa 
latban sz,ükségie.s előzetes szán1itúsok cél
jaira: 

a) a sze111élyjogü gyógyszertári jogosilv(1~ 
n~rok rngcdélyeseivel és a reál1"ocr(1 g}'Ó<f\'-

t • 1 k - . b b. szer nra ina · gyogyszertúr önálló vezetésére 
k~pe~Hett gy~~yszerész tulujdonosnival, li1-i1J 
.szinten a kozforguln1ú gyógyszertáraknak 
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gyógyszertár önálló vezetésére képesített 
gyógyszerész haszonélvezőivel, vala1nint n 
közforgnhntí gyógyszertárakna·k felelős veze
tőivel és haszonhérlöivcl vonatko1.ásban az 
említett személyek saját magulk, . 

b) a közforgaln1Í! gyógyszerlárakna1k · ok
leveles l(yógyszerész alkalmazottaival, 10-
vúbbú a kórházak:ban, gyógyintézeteknél, 
biztositó intézeteknél, törTényhatóságoknúl, 

· gyógyszerészi jóléti intézményeknél a gyógy · 
~.zeré:szek által fenntartott intézn1ényeknél és 
a húzigyógyszertárakbun alkaln1azott okle,·e
les gyógyszerészekkel, vala1nint az en1lített 
n1unkáltatókuáI gyógyszerészi szakbavágó 
1nunkát végző, gyógyszerészgyalkornoki viz':i
r1át tett gyógyszerészjelöltckkcl s végiil a 
közforgah11lí gyógyszertárak segédszen1élyzc
tével (laboránsok sth.) vonatkozásban az rrn
lítet.t 111unkavállalók n1unkáltatói, 

e) a jelen rendelet hatúlybalépésckor iga 
zoltan önhibájukon kí\'Ül niunkanélkül lé"ő 
okleveles gyógyszerészekkel és gyógyszerész. 
gyakornoki vizsgát tett gyógyszerészjelöltek
Úl vonatkozásban a Magyar l\lagánalkalma
zottak Szabad Swkszen·ezete kötelesek a 
jelen rendelet mellékletét képező I. szánni, 
illetöle<t a gyógyszertári segédszen1élyzettel 
vonatk~záshan a II. számú kérdőív pontos 
kitöltésével adatokat szolgáltatni. 

(2) Az önhibájukon kívül munkanélkül 
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lévő okleveles gyógyszerészek és gyógyszc 
részf,ryakornoki vizsg_át „ _tett gyó.gy.~zerész- · 
jelöltek kötelesek a l~erdo1ven n1eg,1clolt ~da-· 
to'kat a l\Jagyar ~Jnganalkahnazollnk Szanad 
Szaikszervczelénél annak felhívására, a fel
hívás napjútóI szá1nítoll nyolc napon belül 
1negfclelö okiratokkal igazolni. 

2. §. 
(1) Az 1. § ulupján adatszolgáltatásra kö· 

telezettek kötelesek a pontosan kitöltött, alá
írt és bélyegzővel ellátott 'kérdőíveket a jelen 
rendelet hatálybalépése napjától számított 
harminc nap alatt a Gyógyszerészek Ors.~ú-· 
gos Jóléti Alapjúnak (Budapest, V., Alkot-
1nány~utca 1 G.) n1cgküldca1i. 

(2) A jelen rendelet mellékletét képező 
kérdőíve~\. ürlapjai a Gyógyszcrészc1k Orszá
gos .Túléli Alupjánúl szerezhetők be, ürlapon
ként (postabélyeggel is fizethető) 50 llllér 
előúllítási költség 1ne1gtérítése ellenében. 1\z 
iirlapoknak postai úton türténö n1egkíilc1l•se 
c~clébcn a fcltneriilö postaköltséget is· 1neg 
kP!l téríteni. 

4. §. 
A jelen rendelet kihirdetesének napján lép 

hatályba. 
Budapest, 1947. évi október hó 21-én. 

Olt Károly s. k. 
nCpjóléti 1niniszl!er 

10.350/ 1946. N. M. számú rendelet 
a munkások csalácli pótlékáról szóló 11. 780/ 
t 946. :II. E. számú rcnclelet - a továbbiak

bnn: R. - vég1•eha.itása tárgyában. 

- KIVONAT -

~- A csa1árli póllékra vonatkozó igényjogo
suJlság feltétPlei n1egtoJ[tlhatók n jelen ren
deletet 1nódosító é!s kiegészítö 70.500/ 194 7. 
N. iVL sz. rendelet 1. §-.lban (337. oldalon). --

2. *· 
(!) Ha az igényjogosult b')'ermek sziilei 

együtt élne'k, az igényjogosult gyer1nek Után 
c5aládi pótlé1kol az a szülő kap, an1elyik az 
19-15. éYi október hónapban, illclölcg később 
bármelyik hónapban a H. hatálya alá tar
tozó munkáltatóval (munkáltatókkal) össze
sen legalább tizenöt napig 111unkaviszonyhan 
állott. Abban a hónapban, amelyben a R:'· 
hatálya alá tartozó munkáltatóval (munkálta
tókkal) mindkét szülő legalább tizenöt napig 
munkav1szonyhan áHott, a családi pótlékot a 

A jelen rendelet hatálya alá ta:-lozik a I 1.i80 -
l!l-Hi. ~I. E ... sz„ .. _rendelet alapján: 

t. minden társudulo1nbiztositúsi köteleze!tség alá 
eső 'ml.inkadó'i 

2. minde~:· J.ár_S·a·dalombizlosrtúsi kötelezettség al:1 
csó · inunkavállaló; 
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férj jogosultsága (munkaviszonya) alapján g '{f 
férJnek kell kifizetni. 

4. §. 

(1 J A családi pótlékra irányuló igényt az 
Í!gényjogosult n1unkavállalú a n1unlká.1latónak, 
ha pedig a n1un1kavállaló inunkaviszonya n1úr 
tnegszünt, a n. hatálya alá tartozó utolsó 
munkáltatónak bcJelenteni köteles. A beje
lentést lehetőleg a hónap végén kell meg
tenni. 

(2) Az igény bejelentésével egyidejüleg az 
igényjogosult munka,-állaló köteles a mun
káltatónak áta'dni a saját, illetőleg ha az· 
igénylií férjezett nő, a férjének, továbbá a 
családi pótlékra bejelente.tt gyermekeknek 
születési anyakönyvi kivonatát (értesítését). 

(4) Ha az igényjogosult mun•kavállaló u 
családi pótlékra vonatkozó jogosultságát ne111 
egy, hanem a R. hatálya alá tartozó töhh 
mm;káltatónál együttesen cltöltölt munka
viszony alapján szerezte meg, a bejelentés· 
se! egyidejüleg az előző munkáltatóknál eJ. 
töltött munkaviszony időtartamát igazoló 
nrnnkáltat6i igazolást is út kell adnia. 

(5) Ha az igényjogosult munkavállaló az 
igény bejelentésével egyidejűleg az előző be
kezdésekben említett okiratokat a munkál
tatónak átadni nem tudja, a munkáltató kö-
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teles a munkav~lla.lót a hiányzó okiratdk he
n ujtására fellnv111. .. . 

y(B) A munkáltató a bejelentés és ~z elo~ö 
1 kezdésekben említett okiratok átadasa ut.ru: 
'\eles az átadott .o~ir~tok al.apján, ~ esalad1 

k?tl <J ·a vonalkozo 1geny Lejelentesere szol-1'0 e u. · 1 · " 1· 1· t · h' talos 'l' l"énybeje entes ·e 1ra u iva 
ga'·~nt~;tv{inyürlapot (az alúbbh1kban: igeny
~) ·elenfés) kitölteni, azt az igényjof!osult 
n:t~nkavállalóv<'.l aláiratni és. a~ igényhejel~n: 
· n az igén)'jogosult munka' állaló munka tese •· . 

1
. 

,iszonyának időtartamát 1gazo 111. 

5. §. 
A munkáltató köteles igényjogosult munlka.

vállalói részére a jelen n;ndelet. 4. ~:a, (8) 
bekezdésének rendelkezései szerint krnlhtott 
i"énvbejelentéseket a jelen r·~ndelet 4. §-ának 
(2) . ..::.(6) bekezdéseiben ernhtctl ok1ralo~lrnl 
eavütt (jelen rendelet 12. §-a) az O'.sz''.go> 
'lY{rsadalornbiztosító Intézetnek. (~.z alahb1~k
ban: Intézet; Budapest, VI., Eotvos-u. 3. sz.) 
1negklil<leni. 

_Az igény elbirdlása. Tagsági igazolvány. 

6. §. 
(1) Az Intézet a m,egkÜldött igénybejelen

tés adatai alapján a munkavállalónak a csa
ládi pótlékra vonatkozó igényjogosultságát 
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elbírálja. i\.z igényJogosultság elisn1erése ese: 
tében az Intéz,et a n1unkavállaló részére tag
sági igazolványt állít ki és azt a n1egküidölt 
s;·iiletési anyaköny\·i kivonalok,kal (értesíté
sck'kcl) egyiitt 1ncgküldi a n1unkáltatónak. A. 
sziiJetesi anyakönyvi kivonatofkat (értesítése-
kel) azok kézhezvétele utün azonnal, a tag
sági igazolványt pedig a n1unkaviszonv men
szíinésckor köteles a n1untkúitat{i a 1l1unk~
vúllnlónnk átadni. 

(2J . .\, tag~ági .~gazol,·únyt az igényjogosult 
n1unknvullalo koteles gondosan n1euörizni 
inert enélkiil családi pótlékban ne111 részesül~ 
het. I-fa a n1unkavállaIO n1unkaviszonvának · 
n1egsziinúse után akár ugya:nannál, aká; a R. 
hatálya ~Iá tar!ozú nuís n1unkáltatónúl újra 
alknln1n:zasba lep, a fagsúgi igazolvúnvt kö
teles a 111unkaviszony n1cgkezdésekor ; n1un
káJtatónak átadni. .-\ n1unkaviszony tartan1a 
alatt a tagsúgi igazolványt a inunkültató őrzi. 

(3) A munkúltató annak a munkavállaló
nak csaJ:ídi pótlékra vnnatkozó iuén}'c't aki' 
n;á~· .ré.szesü_It családi pótlékban, c:hsak a' t~"
sag1 1gazolvan-'": átadása utún terjesz·theti eIŐ. 
I·la a inunkavallaló a tagsági igazolvánvt eI
ves~let~? vagy az n1egse'1n111isült, a int;nkál
.ta~o kot.?les. ezt. ~ köriilm"11yt - az újabb 
1geny eloter1esztesev.el egyidejííleg - az In
tézetnek jelenteni. A jelentéshez csatolni kell 
n 11111nkavállaló szlileté~i anvakönv\'i kivona
:1'28 

t:ít (értesítését). Az Intezct ilyen esetben a 
!ngsúgi igazolványról n1úsolat(;l állít ki. 

7. §. 

11) Az igényjogosult 1nnnkavállalú köteles 
n jogosullsúgúna~. tarta1na a~att, . ~~gkésöbh 
l;vo1c napon .helul, a 1nu~1kallal0Ja,nak, ha 
p~dig 1nunkav1szo1~yban 1~1ar nen; all: .? R. 
hatúlya alá tartozo utolso 111unkaltato.1nna1\: 
iH•jeICnteni: 

'1. ha nevében vagy lakáscín1éhen változús 
/illett he; 

2. ha szülelés, örökbefogadás ,·agy n1os· 
tohagyern1e'ke, illetőleg unokája eltartásának 
megkezdése következtében n családi pótlékra 
újabb gyern1l~k után is jogosult; 

a. ha az igényjogosult gycr111ek n1eghalt 
vagy eltartása 1negszünt. 

4. ha a házastúrsával az együttélést tneg· 
szüntette; 

,;, ha ú,iabh házasságot kötött. 
(2) A hejele.nlésscl cgy.idejüleg az 1gcny

jogosult n1unkavállaló köteles a 111unkáltalÚ· 
nak át<.idni: 

a) az ! l) bekezdés 2. pontja esetében a 
gyern1ek szülel(!si anyaköny,·i ki,·onntát, vala
n1int 111,egfclelü esetekben a jelen rendelet 4. 
!l-ának (3) bekezdésében megjelöl! okira
tokat; 

I>) az ( 1) bekei<lés 3. pontja esetében az 
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igényjogosult .. gye~m7k elhalál?zás~t i;a~olo ~
halotti anyakonyv1 k1rnnatot (ertesitést), 11Je, 
tőleg az iletékes helyi hatóságnak az eltartás·:• 
111 egszííné~e napját igazoló hizon~'Ít'tányút; ·;; 

't az erre a célra reuuo::i„ ... _ .. !:1-_,, Jeénri
::járás" feli~atl1 n:romtatványiirlapon az 1 i
tézetnek heJelentem. 

e) az (1) bekezdés ·!. pontja esetéhen Ul';:< 
iJI<0tékes helyi hatóságnak ara vonatkozó i11a-A. 
zo1ását hogy azo·kat a gye,-111ekekct, akik.> 
után c;alád{ pótlékban részesiil, továbbra i:, <G 

a saját háztarlflsában tartja el; „ 

d) az' (1) bekezdés 5. pontja esetében a há-} 
znsság n1egkötését igazoló házassági anya- .f';:. 
könvvi kivonatot (tanusilványt). · ..•. 

(.i\ A munkáltató az ( 1) be'kezdés alapján,. 
tett bejelentés, illetőleg a (2) bekezdésben' 
említett okiratok átadása után köteles ap 
igényjogosult munkavállaló tagsági igazolvá- • 
nya, vnlan1int az igényjogosult n1unkavállaló ·; 
óltal átadott okiratok alapján az 11) bekez
dés 1. pontja P.setében a „Lakás-névváltozás" 
fclirntú, az 11) bekezdés 2-5. pontjai eseté
ben pedig az ,,Igényhüviilés-igényszíikiilés; 1 

feliratú nyomtatványürlapot kitölteni. 

. 4z igényjogosultság megs:ünésc. 

8. §. 

Ha az Intézet által igényjogosultnak elis-
1nert tnun1kavállalü n1unkaviszonva hárme1v 
okból inegsziint, a 1nunkáltat,5' köteles a 
1nun·kavállaló n1unl\:aviszonyának n1egszlíné-
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Az igénuiogrosultsáu feléledése. 

9. §. 

(11 Ha a csalúdi pótlékban már részesült 
·11 J' n1unkavi.-izonvának n1cr1szíínése tnunkava a o , . , b •• • 6 

tán ak{1r ugyanazzal, akar inas 1nunl\altat ~ 
~al üjra n1unkav.iszonJ'.ba ~-·ép és ~gy napt~rt 
hónapban l~galahb tiz;n.ot . n~p1g . 1~u~ka~ 
viszonyban al!, a csalach po~lc~r': "'~'::! ul'o 
"•bb 1'ne'n\•t 1s a munkaltato utJan kotelcs 

UJll ~ - ' ' t] ' b hejelentPni. :\z újabb igcnyre vona iOZO . e-
. 1 t 'st az 0 r1·e a célra rendszeres1tett JC en e. ~ . •.: 
· Jnényfcléledés" feliratú hivatalos nyomtat
~·á~vilrlapon kell n1cgtcnni. Ha a n1unka
vál1Üló ugyanazok után a ~yern1~kE'k ut_á1~ 
igényel családi p~tlék°.t, akik _1Il~n .• csalac~1 

ótlékhan múr reszesult, a bcielcntes~1~z " 
Jelen rendelet 4. §-únak. 12) bekezdcschen 
ernlített {1'kirato1kat csatolni 11e1n kell . 

:\: igén!] jogosult n1u11kovállaló elhnltil ozdsn. 

10. §. 
(1) Ha a muukavállaló jogosultságának 

tartama alatt n1eghalt. nz a szen1ély, aki ~z 
elhalt n1unkavúllaló igényjogosult gyern1ekc-
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k 1,„, ___ „, wvahbi eltartásáról gon: -~:.• 
ne (r1vertn1> k I ;: 
uv;::iK1.YChJi:, köteles a n1un ·avál aló elhalálozá--x::;:-
sát annak a munkáltatónak beJelenteni, aki' ; 
vol az elhalt munlrnvállaló utoljára munka. t 
viszonyban állott. A bejelentéssel egyidejiileg \; 
köteles a mun'káltatónak átadni a munkavál- · 
lalú elhalálozását igazoló halotti anyakönyvi_,~
kivonatot (értesítést), valamint az illetékes• 
helyi hatóságnak arra voua~kozó igazolását,::< 
hogy az ellrnlt munkavállaló igényjogosult•.· 
gyermekének (gyermekeinekj tovúbbi eltar- • · 
tásáról ö gondoskodik. 

(2) A n1unkáltató az igényjogosult n1unka-. 
vállaló elhalál_ozásúnak bejelentése, illetőleg 
az ( 1) hekezdesben említett okiratok átvétele 
után köteles a 1nun'ka,·állalú tagsági igazol
' ánya, vaJainint az álildolt okiratok alapján 
az erre n eélra rendszeresített „Igénylejárás" 
feliratú hivatalos nyomtatványiirlapot ki
tölteni. 

:1 jelentések bekii/rlésc az lntérethez. 

12. §. 

(!) .\ mun'kállató kiit.eles a jelen rendelet 
'ilapjún kilöltült nyomtatvúnyiirlapokat a je
Jen ren~lclethen n1egjelölt okiratokkal egyiitt 
a~ ~nlez~tnek 1negküldeni. .-\ lakás- VHffY 
nevvaltozasra vonatkozó jelentést az igénv
jogosult n111nka,·áBnlú hejclcnll>-se utún nzofl
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nal nz összes többi jelentéseket . pedig a kö
vetkező naptári hónap 5. napjáig kell az In
tézetnek megküldeni. Postai beküldés eseté
ben n beküldé~ hat:iridek s.zempontjáM! a 
postárandás napja az irányado. 

(2) Az összes jelentéseket - a lakás- és 
névn\ltozásra vonal'koz6 jelentések kivételé
vel - „Jegyzék"' felirnt[1 hivatalos nyomtat
·ványiirlnp kisérelében kell az Intézetnek 
meaküldeni. A jegyzéken a munkavállalókat 
a következő sorrendben kell felsorolni: 1. 
akik elsőizhl'n igényelnek családi pótlékot 
(igénybejelentés), 2. akikkel kapcsolatban 
irré-n~'böviilést vagy igényszíi'külést, 3. akik
kel vonatkozúsban igénylejúrúst. 4. ukikk~l 
k&pcsolatban igényfeléledést kell jelentem. 
Az egyes csoportokon belül a n1unkavállaló~ 
kat az abc sorrendjében kell felsorolni. 

(:J) A jegyzéket két. egyező példán~·ban 
kell kiállítani; a n1unkáltató köteles a Jegy
zék mindkét p(•ldányút cégszcrü nlúinísávnl 
ellátni. A jegyzék egyik példúnyún az In
tézet a megküldött jelentések átvételét elis
meri és azt a jelen n•ndelel 6. § únak (1) be
kezdésében en1lített iratokkal együtt a mun~ 
kúltatónnk visszakiilcli. Ebből a célból a 
n111nkáltató köteles n1egfelelö nagyságú és 
1negcímzelt .1i:orítékot, vala1nint. a ~ostai; bér~ 
1ncntesítésre. szükséges bélyeget a. Jelente.sek
kcl együtt az Intézetnek megküldeni. 
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(4) A visszaküldött jegyzéket a munkáltató. 
köleles öt éYig megőrizni. 

.·l= igény <'lutc1sitá.'fft. 

16. §. 
13. §. 

(1) A munkállatú köteles n1inden évben 
n.1~j11s. és „no,·e1n.b~r hónap 5. napjáig az áp
n!Is, 1.lletolcg ?ktober hónapra családi pótc 
lékra Jogosult osszes munkavállalóiról I"ény. 
feléledés" feliratú hivatalos nyomtat~Ü.1~viir-
lapon az· Intézetnek jelentést tenni. · 

A családi pótlék kifizetése. 

14. §. 

. :.\.z In.tézet .a hónap ú. napjúig n1egkiildött 
t?c1.1yh~Je.Ie11fesek alapjún n1cgúllnpított csa
lad1 potle'k~t ugyanabban a hónapban, a hó
n~p <>. IHlJ?!a utún 1negkiildött igénybejelen
lesek alapJ:~n megállapított családi pótlékot 
pedig . ". k?vetkező naptúri hónapban utalja 
k1 az 1geny.1ogosult InunkavúHalónak. · 

:l családi pótlék e/éuii/ése. 

1.5. §. .,ii 
<·.·:; 

( l) A ~saládi pótlékrn vonatkozó jog an- i'íj 

;;~~a~ :~~~l~~'\~/~n~· an~:G!t!~1 asz~:~Y~~:t ::í~~ · .. ·.· ... i ... ',; .. · ..... • 
lékot ki kell íizetui, elévül. +-

3:14 

itl Ha az lntéz~t. a csal~di pótlékra :ona!
kozó igényt clutastlJa, crrol a n1unlkavallalot 
a 111 unkúllató útján értesíti. Az elutasító in
tézkedés cHen a kézbesítés napját követő 
n:iptól számított tizenöt nap alatt a munka
vállaló felszólamlással élhet. A felszólamlást 

· a munkáltató útján kell előterjeszteni. A fel
szólamlás tárgyában az Intézet igazgatóságá-
1wk tagjaiból a R. 1 i. §-a értelmében alakí
tott bizottság határoz. 

(2) A bizottság határozata ellen a népjóléti 
1ninisztcrhcz intézett felülvizsgálati 1kérelc-n1-
nek van helye. A felülvizsgálati kérelmet a 
határozat kézllesítése napját követő naptól 
>iámito!t tizenöt nap alatt kell a munkáltató 
útján előterjeszteni. 

(3) A munk:Utató a felszólamláson, illető
leg a felülvizsgálati kérelmen a beadás nap
ját igazolni köteles. 

1 i. §. 
!fa a munkáltatónak olyan körülmény jut 

a tudomására,· amely a munkavállaló igény
jcgosul!ságút· egészben vagy részben meg
sziinteti; köteles .azt az Intézetnek a jelen 
rendelet 12. §cának (1) bekezdésében meg
{tl!apilott határidő alatt hejelenteni. 



A .i1írulék. 

18. §. 

(l) A H. 12. §-a alapjún a csalúdi pótlék. 
valan1.int az annak folyósításá,·aI feln1crülü 
költségek és az iigy,·ifcli költségek fedezé~érc 
fizetendő járulékot az Orszúgos Túrsadalotn~ 
J::iztosító Intézet, vala111int a n,tagánalkahna
zottak Biztosító Intézete kötelékébe tartozó 
n111n'kúltatók a n1unkaváIIaióik után fizetendö 
túrsudalo1nbiztosítási járulékkal, illetőleg hal~ 
eseti biztosítási díjjal együtt kötelest~k kiróni, 
kisz{uuítani (kin1utatni) és fizetni. 

V <·gyes rendelkezések. 

23. !l. 
;\ 111u11kúltató köteles a családi póllékhan 

f(~szcsiiiö n1unkavállalóiról olyan nyiJ,·ántar
l{1.st vezetni, atnclyböI az Intézet az igényjo
gosult n1un ka vúllalók 1uunka viszon vának 
id<lt:.1rta111út húr1nikor ellenőrizheti. ~ 

2·!. §. 

:\ n1unkúltatók kötelesek iizen1ükben n1in~ 
den mtmkaYúllaló úlial könnyen látható he
lyen úllandó hirdetményt közzétenni a1Tól, 
hogy a R. hatálya alú tartozó munkaYúllalók
nr.k milyen elöfcltételek mellell melv időre 
jár a családi pótlék. A hi,rdctniényben 

:i:1ri 

. . :1 ti··1 tú1'ékoztatni kell a munkaYúllalókat l1 l\· ,1 } ~ • „ • 
. - családi pótlékra irányuló igény eloterjesz-
~\ ·ének 1nódjáról, az igényb.ejelcntéshez cs~
l~~andó okiratuk~ól, ." családi P.ótlél~_ban re: 

,'ilö 1nunkavallalokat lt'Thclo he.1elentés1 
s1·~~tslle"'Cttséo-röl és végül ru·ról, hogy a családi 
\.O e •· ti ' • l · ·1 
ótléklkul kapcsolatos összes he,Jc cn.tesc1 tel a 

p 1-'ilt•1tó1'uk ha JH:din 111unkav1szonyhan n1un \.• • . ' ;-i , , , 

:1r nt•n1 állanak, a R. hatalya ala tart~.zo 
·:~~~Jl~ú 1nunkúltatújuk útján kell inegtcnn101k-

~S. §. 
A jelen rendelet kihirdetésének napján lép 

hattilyba. 
Budapest, 1946. ;„·i októher hó 11-én. 

illolnár E.'rik s. k. 
111.•pjúl{>ti 1niniszler 

70.500/l!l47. N. M. számú 1·cndelct 
a 10.350 11>46. N. i\I. számú !'emlelet - a 
tov:íhhiakban: Vl'. - módosit:ísa és kiegé

szítése lár~yúban. 

KIVONAT 

1. §. 
,.(2) Az 1947. évi január hó 1. ~"'!'j:í~úl 

kc;.dödöcn allól a hónaptól jár a csalach pol
lék, n111ely hónapban a n,1unk_avállaló a .. !l. 
hatálya alú tartozó munkallntoval (munkai-
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tatókkal) összesen legalább tizenöt napig bir
~osífásr~. kötcJczet~ _n1unk?v_isz~nyban áHott 
cs a sa.jat háztartasaban . i.ge~y.1ogosul t gye.r
nrnket tartott cl, vagy tamntezctbcn (ncvclő
intéz~tl;-en!, illetölcg magánszemélynél helve. 
~8tt 1gcny1ogosult gycrn1ek cJtarhís·iróI a ~. 
ját 'költségén gondoskodott. Ha a c~alád' ~at: 
l .k f 1 • 't • • 1 1 po .<.'.. o yos1 asana \. tarta111a alatt sziiletik 
t!·!ah.h gyern1ek ''?gy k('riil eltnrtásba, az 
111abb gycrn1ek u lan a születés illctölel7 
lt t • k l • . ' · h az e ar as ·ez< ctcnek nap1át 111afTában J'oaJ 1 · 

] • 1 „ „. · n nao 
10nap e so nap.1atol kezdődően 1·ár a s 1r 1· 
'tl 'l I · · . • ' e a ac 1 

P? e;;:: ~eny3ogosult gyerzncknek kell tc-
~u;tem nunde;.1 .olyan -- tizenhatodik élet-. 
e~ e~ .b'.'.' nem tol.taft -::- gyernwket (törvényes, 
h.tzd~scigon ktYt!I szuletett vagy. örökbefona
dott gyer1neket, n1ostohag>·cru1ekct, tí. ;, n. 
nevelt gyermeket, testvért unof·t1t) ak· . 

1 . 11 1 . • .... ' e: 1 d. 
n1un ra ,.a .a _o _háztartásába kcriílt és akinek 
az citartasaroI errészLen .;s l·'iz .. 1 I . 11 , o . ,__ \. .aro :i.g a 
Blttn i:ava alo gondoskodik.„ 

2. §. 
.\ Vr 9 " • 1 (2. b . . · - ~-ana; ) ekezdése helyébe az 

alabb1 renrlelkczésl'k lépnek: 

"(2 ~ }Ja az igé1ny jogosult gyern1ek szülei 
ne1n cinek együtt és a R liat'I 1• 

k . . · · a ya a a tartozó 
mun altatoval (munktiJinto'kJ·aI) . 11 't 

'"}" • • • • \.< Illlní te 
szn o legnlabb tizenöt nnpig n1un1kaviszony-
:l38 

bun úllo!t, az igényjogosult 'gyermek után 
járó családi pótlékot a saját jogosultsága 
(munkadszo.nj:u1 . alapján az, a sziilö kapja. 
umelvik az 1genyJogosult gyermeket a saját 
házt;dásában eltartja, illetöleg tanintézetben 
(ne,·előintézethen) vagy magiinszen1élynél el
helyezett igényjogosult gyermek eltartásáról 
saját költségén gondoskodtk. I-Ia az igény
jogosult gyer111ek az anyánál van elhelyezve 
és mindkét szülő a R. hatálya alá tartozó 
nTunkáltatóval legalább tizenöt napig munika
viszonyban állott, a családi pótlék az anya 
jogosultsága (n1unkaviszonya) alapján akkor 
is az anya ré..'!zére jár, ha a gyern1ek atyja 
ta1 tásdíj fizetésére kötelezett; ha azonban a 
gyer1nek eltartásának költségeit - az úrva
srék igazolása szerint is -- teljes egészében 
az atya viseli, a csalúdi pótlékot az atya jogo
sult~:flga (n1unkaviszonya) alapján az atya ré
szére kell kifizetni. 

(:!) Ha a gyermek az anyánú] van clhe· 
lyezve, de ö n1unkaviszonyban nen1 állott, 
az ~tya viszont, aki tartásdíj fizetésére köte
les, a R. hatálya alú tartozó munkáltatóval 
(munlk:íllalókknl) legalább 15 napig munka
viszonyban állott, a családi pótlékot az atya 
jogosultsága (n1unkaviszonya) alapján az 
unya rés:Zére-- kCU kifizetni. kivéve, ha a gycr-
111ek cltartásánrilt költsl;gcil az árvaszélk 
igazolása szerint is -- teljes egészében az 

:!!' 



atya viseli. Ez utóbbi esetben a családi pöt.' 
lék az atya részére jár." 

3. §. 
A Vr. 3. §-a helyébe nz alábbi rendelkezé

sek Iépne-k: 

„11) Az olyan igénv1·0g 1 . lt 
!
·'> ·:;: 

1
•• J l su · 1nunkavállaló 

eszere, a ,mek ·1 R l tál 
munkf,llatóYal fenn',.1110 t·t ia 

1
Ya . alá tartozó 

' mun \:UVlSZ' b. 
n1eJy okb6I inegszíint tov·'bb" l . onya ar~ 
kél, illctöleg enl' hú11'"l'. al 11 1aron1 vagy 

l ti. ~· 1g \C I az in' . 
sut gyer1nek utún júró ~sulr d" · . ..,~ny Joga~ 
fizetni, ha közvelle · „ 1 '1 1 P?llekot ki-

„ nu a 1nunJ·av1s • n n1e11szunése előtt a ll I . . \. zonyana•1\ . 
mu~1kállatóval (mun'l"·Út ;~j.';~ya alá . tartozó 
nélkiil legalább 1 '.' a 0

' ,al) megszakítás 
1 't 'jj „ lU!'Olll YUgy j a ] 'bb ce , 1 etoleg egy l . . .. . cna a 
ként. legalább ti~enö;onapoi; at .. havon. 
küteJezett inunka,:iszon ·}napig. b1zlosításra 
rom két i'llet"I . l .>an allott. A há-

' • .• 0 ,eg egy 1 r 

a h6napnnk nz cl. „ · ~~n.apot annak 
. . , . so nap1atol kell s : 

n11tan1, n1nelyet n1caclözö. . z,t~ 
1nunkavállalú, a R 1 7 . · / honapJ~an a 

:;.áltat.óva! 1 munkálta ;~:;~:1f1 ~,';~,J~::~"'í~"'~\'~~~-
1zenot napig h1ztosílúsra köt~~Jez::. ti J 

\'iszonyhan állott (H 1 § „ · .dt munka-
'> , ._ •• : '· • (") bek.) . 

. (.) .\ .!mtus1to intézettől keresők< 
~·~1YI~\I:~!~pda1:1z se~I~i~~~ésf~erl~ redi~?-esliiö ~~1t1~~~~ 

I )L" \ez esben említett 
B40 

e11y-háro1n hónap letelte után' folytatólagosan 
t~vúbb jár a családi pótlék arra az időtar
tainrn, an1ely alatt a inunkavállalú a bizto
~ító inlt!zettöl túppénzt, terhessúgi segélyt, 
,„ver111ekágyi segélyt, ellútásos rryógvfürclö
~Cgélyl, kó_rházi (gyúg~·intézeti) áPolŰSt vagy 
az J92í: XXI. le. 50. §-ában emlílell ellátást 
kap. ..-\rra a húnapra azonban, nn1elyben a 

· bizlosíló intézet a segélyezést n1egszüntette, 
csa·k abban az esetben jár n1ég családi pól· 
lék, ha a n1unkavállaló a keresőképtelensége 
alapján ebben n hónapban is legaláhb tizenöt 
n;:ipig segélyezésben rész~sült vagy ha ebben 
a hónapban a segélyezésben és az újabb ·biz
tosításra kötelezett 1nunknviszonvhnn eltöltött 
napok egyiitles sz:.'unn t>ll:ri vug)' n1eghaladja 
a tizenötöt. I·In n n1u1Tkav:.íllaló keresők'épte
lcnsége tniult túppénzl kap-olt Vtlf.,')' a bizto
sító intézet l;erlil~rc k6rhúzi (gyógyintézeti) 
ápolásban rl~szcsült és a segélyezés hefejezé
sl~t közvetlenül küvctöen nL;gy héll'n helül 
újabb keresőképtelenség nlnpjún újra táp
pénzsegélybcn vagy kórhúzi (gyúgyintézeti) 
úpoláshan részesiil, r1z újabb segélyezés tar
lan1úra abban az esetben is jogosult a csa
ládi pótlékra, ha ez alatt a né.gy hét alatt 
hiztosítú'sra --·kötclezelt ·l11nnkaviszony'ban ncn1 
állott. A segélyezés időtartamát havonkint az 
illetékes hiztosí!ú inlézelliíl kiállilolt hizo
nyil vánnyal kell :igazolni. 



(3) Annak, aki az 1946. évi október hó
napban fennálio!t 1nu1l'kaviszony alapjún az 
en1lített hóhapra családi pótlékra igényjogo- · 
sult volt, a keresőképtelenséggel járó segé
lyezés egész idejére abban az esetben is jár 
~t családi pótlék, ha az 1946. évi noven1her 
hónapban biztosításra kötelez.ett n1unka
viszonybnn nem állott. (H. 4. !l (4) hek.). 

(4) A keresőképtelenség alapján járii segé
lyezés időtartamára a családi póll6kot abban 
az esetben is ki kell fizetni, ha a munkavál
laló a keresőképtelenségének tartama alatt a 
leljcs jrtvaclaln1nzÚ!iúl 111cgkapja és e1niatt ré- · 
szére túppénz nem jár. (R. 4. §, (4) bek.). 

(5) Annak t"észérc, aki az elhalt n1un1ka
vúllaló igényjogosult gyern1ekének {gyern1c
keinek) ellarlúsáról gondoskodik, az elhalt 
1nunkavállaló jogán az elhahilozást követő 
hónap első napjától számílolt hat hónapig 
kell az általa eltartott igényjogosult gyermek 
(gyermekek) után járó családi pótlékot ki
fizetni. m. 4. !l (5) bek.). 

4. §. 

(l) A \'r. ·1. §-ának (3) bekezdése he
lyébe az alábbi rendelkezé~ lép: 

„(3) Ha a mun'kavállaló különváltan vagv 
elvállan ''l attól a h{tzastársától, akh-el kötött 

a-t-2 

házasságából az igényjogosult gycr1nel~ szü
lt.lett, úgyszintén ha házasságon kívül szüle
tett vaµy örökbefogadott gycrn1ekc, 111ostoha
gver1nekc, ú. n. nevelt gycrrnckc, testvére 
,.;iry nno'kúja utún igényel csalá'di pótlé:kol, 
u bejelentéssel egyidcjiilcg köteles útadni a 
munkáltatónak az illetékes helyi hatóságnak 
arra vonatkozó ignzolúsál is, hogy az en1lf
tett gyermeket (gyermekeket) a saját háztar
tásában kizárólag ö tartja cl." 

i. §. 

.\ Vr. IS. §-a az alábbi bekezdéssel egészil
leliik ki: 

„ (4.) ,\ júrulékot 1nindc11kor a n1unkavál
laló1' után fizetendő társadalombizlosilási já
rulékok, illetőleg baleseti biztosítási díj szem
pontjából kimutatott javadalmazás alapján 
kell kiróni! kiszún1ítani (kiinutatni) és hefi-
1etni. •• 

8. §. 

A jelen rendelet kihirdetésének napján lép 
hatályba. 

T~udapcst, 1947. évi n1árcius hó i31·én. 

11/n/ndr t:rik s. k. 
népjöléli 1niniszler 



71.100./1947. N. M. számú renilclet 
a munk.-ísok csal~di póllék:íról szóló 11.780/ 
1946. 1\l. E. számu rc!ldclrt alapi'án fizet d'' 
„ 1·1 • k' " en o Jaru e i; merté cnelt mca.:illa1>íf·ís·1 f•ír« áh 

~" • • • r.,Y• an. 

1. §. 
. A 111unkúsok esalúdi 1 ·ti 'k' .6 .. 

1 Lí80/HJ46 M E , . '" e .u l szo]o 
• ". . · · „ :. sz<1mu rendelet 12 §-, 
Jla1,Jan fizelendo Jarulék mérték ,1 ('á · lék a 
kulcsot) nz 194i. éne a munkav'ell l }]- r~t -
drdn1azás::'inak hal sz·íz·llél··ílYl .t a.f,\. J,ava
ineg. ' -~ \, e n a ap1to1n 

Budapest, 1H.Ji. évi február hó 21-én. 

i1I olnár Erik s. k. 
népjóléti u1ini.szler 

!!20.!I00/1!147 "\ M s • . 
a 'I · 11 ' - • · zamu 1·1•ndelef " agana rnlm:izoltnk Il' 1 " -
betegség esetére 1 . . •z ositó Inlczeténél 

. • · · ' l!Zfos1lolt-ik szí · 
n;nlvm1tal'hísn és fénykép"' bizto . 'm.1c~~yel 

,·ccsh'vcl 11 't·í . . s1tásl kony-\. . e a . sa hu·gJában. 

- KlVONAT. -· 

1. §. 
(_IJ A Afogúnalkalmazotl'tI- Hizto ·1. 

zelenél betegség csetér h" ' \. , · s1 o Inté
je:invcl kell n •'! ·' e .1_zl~sitottakat sz:im
. ··~-.::, .. , J-,I \~1ntarlan1 cs e szán1je n, 1 
me~.1<lolt fenykcpcs hiztosW1s· ]·" .. lg-~~ e 
kell ellátni. - · ' 1 'ony' ecs <evc] 

OH 

(2) A biztosított igényjogosult családtag· 
jait a biztosítottéval azonos számjegyíi, dc 
~nússzíníí biztosítási kön:yvecskével kell el
lf.tni. 

2. § . 

:\ biztosított, illelöleg igényjogosult család
tagja a betegségi biztosítási szolgáltatásokat 

· csa!k n biztosítási kf1nyvecsk.e betnutatása 
mellett veheti igénybe, ebből a célból e szol
gúltn Liisok igénybevételénél a könyvecskét a:c. 
Intézet eljáró küzegeinek bemutatni, illetőleg 
n szükséges adatok bejegyzése végett átadni 
köteles. ..-\ könyvecs·k.e ben1utatásának cln1u
lasztásu esetében az Intézel a szolgáltatás 
nyujtásút fUggőhe"I1 tartja. 

3. §. 

(!) A hiztosilott a könyvecskébe elhelyezés 
céljára köteles a saját, valamint tizenhatodik 
életévüket betöltött igényjogosult családtag· 
jainak fényképét az Intéz;et állal clőirt m(,. 
reiben, térítés nélkül az Intézel rendelkezé· 
sére hocsátani. 

(2) A biztosítási könyvecskét az Intézel 
úliítja ki és kötelező hiztositás esetén a mun
káltátó 'útján, ö'nkéutes bizlosítús esetén pedig 
közvetknii! jlÍttutju el a biztositolthoz. 
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(11) A 1rtu11káltn tó köteles a biztosítási ' 
könyvecskének általa kitöltendö rovatait a 
\;alóSágnak n1egfelelöen 'kiállítani és a kön:y-
vecskét a biztosítotlnak átadni. 

(4) A biztosítási könyvecske alakját, beosz· 
tását, tartaln1út {~s szövegrészét, vala1nint a 
könyvccs'kéért a biztosított által fizetendlí 
térítést az Intézet igazgatósúga áHapítja meg. 

4. §. 

.>\. n1unkavállaló a biztosítúsi künyvccsk~t 
megőrizni és an1ennyiben az elveszett, e kö- . 
riilményt az Intézetnél nyomban bejelenteni 
köteles. 

5. §. 

.~zt, hogy a betegségi biztosítási szolgúltn
tásokat mely időponttól kezdve lehet hizto
sítási könyvecske L_emutatása 1nellett igényhP
venni1 az Intézet igazgatósága áHapít.ia n1eg; 
tzt az idöpontot az Jntézet az érd·ekeltekkel 
megfelelő módon és időben közölni köteles. 

Budapest, 10-ii. {~vi október hii ö-án. 

011 Krírnlu s. k. 
nt'.-pjül~li tniniszf!er ;:; 

f 

/4 

h;;rzf.&.-i:;,~;;;;.:;_, ____ ·· 

711.440/1947. N. ill. sz:íuui rendelet 
•1 280.616/1934. U. M. szfünú l'endclel szerint 
:, hcielmléssel kapcsoiatos mnlaszlások kii
~ctkczményeként fizclcndii járnlékliibbl~t 

mél'lékének módosításu tárg~·ál!an. 

KIVONAT -

l. §. 

(1) A 280.616/1934. B. M. számti rendekt 
(Hend. Tára 500. és köv. o.) l. és 2. §·ának 
a járuléktöhblet mértékét megállapító rendel
kezéseit az alábbi (2) és (3) bekezdésben 
foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. 

(2) Ha a mnnkáltató a vállalatában, az 
üzemeben, a hivatalában, a foglalkozásábai. 
vagy a háztartásában foglalkoztatott biztosí
tásra kötelezettel a szabályszerü határidőben 
nen1 jelenti be, a n1unkaviszony megállapí~ 
lása elölt már lezárult járulékfizetési idő
szakra járó járul&kösszcget, ha pedig a biz~ 
tosításra kötelez13ttn,ek javadalmazását a va
lóságosnál kisebb összegben jelenti he vagy, 
ha a javadalmazás összegében beállott emel
'kedé's hejelentlését elmulasztja, a bejelentett 
és a tényleges ,lava!daln1azásának 1negfcle1ő 
járulékok kiilönbőzetét 40%-kal magasabb 
összegben_ kötc::les megfizetni. 

(3) Ha a munkáltató a biztosításra kötele-
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zettef elkésetten jelentette be, vagy ha n ja. 
n1dalmazás összegében bcállolt emelkedes 
bejelentését l'lkésetten teljesíti, az elkésetten 
tclje•ített bejelentés napja elölt lezárult járu
lékfizetési időszakra járó járulékösszeget, il
letőleg a járulékkiilönbözetel, ha a bejelentés 
teljesítésében beállott késedelem a kilencven 
napi időtartamot meghaladja, a munkáltató 
20%-kal magasabb összegben, ha pedig a 
bejelentés teljesítésében lieállolt késedelem a 
kilencven napi időtartamot nem haladja 
meg, 5°/o-kal n1agasabb összegben köteles 
megfizetni. 

2. ~-

.-\ 281J.616/1931. B. M. számú rendelet :J. 
§-a f!) hckcz<léséllen a jűruléktöbblet n1érté
két n1egúllapító rendelkczésl~t azzal az elté
réssel kell alkalinuzni, hogy ha a 1nunlk{il
tató a bejPicntési időszakban foglaNtoztnlott 
hiztosíl:ísra 1kölclczettet a bejelentési jegyzék
ből 'kihagyja, az illető bizlositásra kötel~zett
nck biztosítása fejében az egész bejelentési 
~döszakra es<'i járulékot -!0°/oJkal n1agasabb 
összegben köteles n1egílzctni. 

3. §. 

.-\. jelen rendelet kihirdetésének napján lép 
liatályha: rendelkezésdt a hatályba lépés 
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után történő kiroYások esetében kell alka!· 
n1azni. 

Budapest, 194 i. é\·i szeptember hó 17 -én. 
Dr. illo/nrir Erik s. k. 

nl~pj6léli 1niniszler 

34.5tO/llJ47. N. ill. számú rendelet 
a háztartási alkalmazottak munkaviszonyával 
.1rnpcsolntos ké1·dések szabályozása túrgyáhun. 

-- KIVONAT -

1. §. 
( !) A jelen rendelet alkalmazásában ház· 

tartási alkalmazott az, aki határozatlan időre 
vagy legalább egy hónapi időre kötött sz.er
zödés alapján a n1unkáltató háztartásában 
vagy családja körében 111unkahér fejéb~!1 
rendstercsen és folytonosan, a 1nunkaereJet 
caészhen vagy nagyobb részben igénybe vevő, 
t(1Jnyomórészt testi munkából :illó személyes 
szolgálatot teljesít. 

(2) A jelen rendelet ulkalmazúsúloan húz
tartási alkalmi munkás az, aki az (!) lickcz· 
désben meghatározott munkát n111nkahér el· 
lenében egy hónapnál rövidebb idörc k;ilött 
szerződés alapján re11dszeresen és folytono
san vacry bár hosszabb időre kötött szcrzödC~ 
alap.iá;· de nen1 rendszeresen és folytonosan 
végzi. 

(4) A jelen rendelet szempontjából 
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n) h{izvezetőnö Yagy házvezefö az a ház: ·: 
tartási alkafrnazolt, aki a 1nu.nkáltató últal n ) 
háztartási ld::tdás01k fedezése céljából neki .·· 
átadott összeget önállóan bcoszlja, felhasz
nálja és n rnunkáltntó húztarlásút egyébként 
is önállóan vezeli i 

b) szakiicsnö vagy szakács az a háztartási 
alkaln1azott, aki önállóan fíiz és esetleg ön
úHóan bevásárol, valan1inl a konyhát. és a 
mellékhelyiségeket takarítja; · 

e) szobalány vagy szobainas az a háztar
tás,j alkalmazott, aki a lakást. takarítja, a 'kis
n1osást végzi és a 111unkáltató s házanépe 
tagjainak személyes kiszolgáhisót ellátja; 

d) főzőmindenes az a háztartási alkalma
zott, aki a n1unkáltató eHenőrzésévcl főz és 
1nindcn Pgyéb háztarlási 111unká1 végez: 

e) inindenes az a ház·tarlási alkahnazott, 
aki a főzés kivételével 111indc,n egyéb háztar
lási 1nunkát végez; 

/) gyermeklány az a háztartási alkalma
zott, aki a felügyeletére bízott gyermekeket 
gondozza, tisztántartja, egészségük védelmé
ről gondoskodik, részükre kis1nosást végez és 
a gycrmekszobát takarítja. 

2. §. 
(1) ,.\ háztartús.i alkalnrnzotl és munkálta

tója között a n1unkaviszony a szolgálati szer
ződéssel létesül 

3,\0 

(2\ /\ szerzöclés n1egkötése· rcndszerin_t a 
1 ·it~rtási alkahnazotlnk szakszervezete altal 
'.r: llított és rendelkezésre bocsátott nyo~1-
c ~:ányiirlapok felhasznúlúsával írásha1~. to.r
t~ '.1• A szerződést húron1 1negegyezo pél
\c.ni ~ba~ kell kiállítani és n1indhúron1 pél
( :in) t a szerződés n1egkötésétől szárnított 
dany ' · k ·· 1 bl · .~ · 0 .. t iiap alatt a szakszervezet leg ·oze e 11 
tJZCil t f • 'll t"'l " 1··. > lellsérrénck he kell n1u a n1, J e o el':I 
'11<.n<1_ ll ?üldeni. A szerzödéspéldányokat a 
n1cg \.e \. b ·1 "· · ~ le . al·,zervezet J{1ttan1ozza és e yegzoJene { .-
~z:0~;1~[á,·aI ellátja; egy példány a. szai{s:e~:
v~zetnél marad, a másik kél -~élda~~ kozu~ 

. eu iiket a szakszervezet a haztartas1 a~kal 
az "t)tl 0 a nlásikat pedig a 111unkúltntohoz 111:\ZO 1 Z, ' ' ' 

juttatja. - ·· 1 J 
(4) 1\. szakszerveze.~ ~. I1)'~n1talvanyur apo (· 

ért és egyéb közremukodesert díjat nem szá
míthat fel. 

3. §. 
{!) A háztartási alkalmazott .mun~abére 

készpénzben ~s természetben nyu.itoll Járan-
dóságból áll. . . • . . 

(2) A készpénzJárandosag: • . 
1. a munkáltatónál lakó (a tov<~bbJU'!'ban: 

benllakó) háztartási alkalmazott, esped~g „ 
a). házveze.tőnö _(házvezető) vagy _szakacsno 

(szakács) részére havibér 140-1~0 Ft, .• 
H) s:wbalány (szobainas) részere hav1ber 

60-100 Ft. 
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.;;z 
e) főzőmindenes részére havibér !U0--140 • 

forint, _::-; 
dJ mindenes részére havibér 60-100 Ft, ·(i 
e) gyer111ekl<lny részére havibér 60-100 --'f 

forint. ;f;:; 
2. Bejáró házlarlási alkalmazott, 1négpedig _:::;.; 
a) bejúró főzön1indenes részére havibér·:;,,-

160-200 Ft, . 
b) bejúró mindenes részére havibér 130- ;. 

lllO Ft, .'. 
e) bejáró gyerin-eklúnv részére hnvjbér f:'--

130-160 forint. · 
(3\ A (2) bekezdés l. pontjának b), e), 0 

illet51eg d) alpontjában a szobalánv (szoba-•: 
inas), a füzön1indenes, illetőleg a ·mindenes_'.:'
részére megállapított ha,-ibér akkor fizetendő ·s: 
ha a munkáltató lakása Iegfelj~bb két szobá: ::)• 
ból és a mellékhelyiségekből áll; minden to- % 
rúhbi szoba után 10-10% pótbér jár. A (2) J•' 
bekezdés 1. pontjának e) alpontjában meg-:: 
állapított havibérért a gyermeklány legfeljebb'.·' 
két gyern1ek gondviselését köteles ellátni;-,:,' 
minden további gyermek után 10-10% pót- :: 
hér jár. A fokozás a tülúradijra is kiterjed. )2 

rn Ha a bejáró háztartási alkalmazott : 
napi nyolc óránál (4. §, (2) bekezdése) keve- ~-' 
sehbet dolgozik, havil.Jére - a (2) bekezdés •:: 
2. pontjában meghatározott havibér alapul y~ 
,-étele mellett - munkaidejével arányos ösz- ·:~ 
szeghen jár. 

15) Túlóradij a rendes munkaidöl (4. § (1) 
i•s ' (2) hck.ezdés~) meghaladó fogl~Ilrnzta~{ts 
esetében Jar. ~hnden inegkezdell orn egesz 
úrúnak szán1íl. 

(ll) Az elöbl~i~kben„ megállapított hnvibé~: 
aJsií hatÍ!ra a k1kothcto let.{alacsonyabb, felso 
hatúrn pedig n kiküthelíí Jegn1agasabb havi
bér. 
. (íi A IH'nllnkú h:ízlart:ísi, all~alnrn~olt .r~
~l:t.'"•rc ff~r111észct ben a) 1ncgí elelo lakohely1se
;,et és /!) teljes cllál:ísl kell nyujlani. Teljes 
;llútásh{~nl nnponkint 1egnlúbb húro111szori 
{>tkezés. flíl{:s, világítás, liszlúlkndási lchető
sé1t jár. a szük.ségt>s szappnnnnl és egyéb 
s:i:Üksén·es eszközükkel; ha fürdííszoha van. 
helcnkin1 egvszer fi.irctési lehctüséget is hiz
t<•sílnni kell. 

(8) A bejáró húzlnrlúsi alkalmazott tenné
szctben kapott járnndósúga: a) teljes n1unka
idő [4. 8 12) bekezdése] esetében nnponk~nl 
Ie11aJábh húro1nszori étkezés, ne1n teljes ~ 

1nunknidö ei:;etéhcn annyi étkezés, ahány n 
munlrnicliíhe beleesik és l>) tisztálkodási Iehc
töség a szükséges szappannal {~s cg:\'éh sziik
s{:ges csz·közökkcl. 

(9} . .\ _húztarh'isi ·nikahnazolt a n1egúHapi~ 
tcitt inutiki1bér ellenében nagyn1osúst é~ 
11:-tgytakrirítást ,_önú1lön11 végezni nen1 'köteles, 
de- a _ sz_ei"zödésh~:n foglalt n1egállapodáshoz 
képest uhharí közre kell 1nííködnie. 
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-1. §. 

(11 .t~ n1unkaidő a rnunka tényleges felvé- -l
telével kezdődik. 

(2i .A . bentlakó háztartási alkalmazott 
n1un~a1deJ~ napo.nként lizenet:L'. óra; ehhiH 
Pgy ora esik az elkez.ésekre. 

. ('.i) A beján~ háziurtási alkalmazol! munka.:;::\ 
1d~Je nnpon'kent nyolc úra; ehJJöl fél 6r·- ;)Z 
esik az étkezésekre. a J~_: 

(4). Az .,(!J„ és (2) _b~kezdéshen megállapí-'~> 
totJt .nilunl~d~do heosztusahan a n1unkúlfal6 és<s' 
a laz artas1 alkallnazott .1 szerződ .. 1 << 
1 d , 11 . < • ' • es )CH SLa- }'.>' 
JU on a apodhalik me" A lJeoszt.-, ·t · é' 
l·„lt•t' 1·1 „„ -~· .• samun-·;; 
~.1 ,1 ~ a e_ ineru~o szukséghez képest az [if. _:{t< 

kolmazol! erdekemek sérelme n 'fi·"! , ; ' 
dosíthatja. e \ll 010- ~:,::: 

(.'i), A lJ~nllakó háztartási alkalmazottat n·t ;;;+ 
ponkcnt f.1zenegy órún tlil cs·iJ· kt"tlo" 1 ' - ,_,,: 

1 1 · • " n egesen 
inego {O t csetekhcn szahnd fnglnlkozfatni. 

5. §. '/,'\-
:\ h11';la_rl~si alkalmazollal vas:írnap dél-;'' 

utan 3 oratol hétfii re1rf1el i Öi"'t'i" (e\"' i· J .-"t" t"k f'f MM < h> i <i })l 
csu or o. e e ufún :3 órál(ll ll"\"111.'1.'1t•11> .,· 10 „„ r h. • " ' cs e 

<na!;; izelclt szahadidii (szahadnaii) illet' 
men Ebben a· · l "b · 1 
. .:...· z Ic 0 en a húzlurtúsi alkalnu1 ~ zottat foglalkoztatni nem szali·id \ 1 .. t ' 
1, · ll l · • · ~ iaz ar-
as1 ~- {H n1azott és n1unkáltatója n1egcgve.r.~ .. , .. 

hetnek ahhan, hogy a háztart:ísi alkalmazott ·_;_,,~ •. ! 
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94. 

az utóbb emlitell szabadnapot valamelyik 
inás hétköznapon Yeszi igénybe. 

6. §. 

( 1) A háztartási alkalmazollat minden 
ug\·ananuúl a 1nu11kúltatónúl n1unkábnn el
töltött egy évi folytonos szolgálat után két 

. heti (tizennégy napi) fizetel.l szabadságidö 
(szabadság) illeti meg. Minden további hetöl· 
tölt egy-egy szolgálati év után az alkahna
zott szabadsága további egy-egy nappal gya
rapddik, azonban három héten (huszonegy 
napon) túl nem t.erjed.' Ha a szolgálati vi
szony a bármelyik fél részéről gyakorolt fel-
1nondás követkczté1ben a szolgálati év betöl
tése előtt 111egszünik, a háztartási aJil;;.ahna
zottnak minden munkában eltöltőlt. teljes 
hónap után egy napi szabadság jár. 

(2) A szabadság tarlamára a munkáltató 
köteles a háztartási alkalmazottnak a kész
pénzben nyujtoll járandóságon (3. §.) felül a 
természetben nyujtotl járandóságnak az Or
szágos Túrsadalon1hiztosító Intézel által n1in~ 
denkor megállapított egyenértékét is meg· 
fizetni. 

7. §. 
(1) A munkáltató a háztartási alkalmazot

tat .a szolgálrilból azonnali hatállyal elbocsát· 
hatja: 



a) ha a húztartási alkalmawttat szolgá.:"i" 
lata alatt jogerős határozattal háro111 napnál ~r: 
hosszabb tartaln1ú szahadság,·esztés hiintctésri:-;k_i' 
ítélték és a hüntelt;s végrehajtását nc1n fiig~ :.'.f: 
g:esztelték fel: __ '.i:_l: 

/J) ha a háztartási alkalmazott a munkál-.:1;! 
tató, illetőleg a házanépéhez tartozó személv ;17: 
sércln1érc vagyon elleni büncsele'kn1ényt kö-~ ;:;f;_;ú 

vet el vagy a n1u11káltalót, illetöle~ a. háza~;;*!\: 
népéhez tartozó személyt fenyegeti, hántal-~t; 
mazza, hecsiiletében súlyosan n1egst'rti vagy:_:g~;i; 
rágahnazza, avagy vagyonúna}{ hiztonságát;l'.f: 
szándé;kosan vagy súlyos gondatlanságból ve~.~?;> 
szélyezteti; :4'; 

e) ha a háztartási alkalmazott iszákos;~: 
vagy er·kölrsi 111agatartása alaposan kifogá"." '%>! 

so~Jat~;, a háztartási alkalmazo!I undnritói~!,' 
vagy fertőző betegségben szenved ; _:~~; 

e) ha a háztartási alkalnrnzolt a >zolgálati'~, 
viszonyon alapuló köti.'lességeinek tcijesitését<5J;
vétkesen eh11ulasztja vagy megtagadja; f::ff/ 

/) ha a háztartási alkalmazott a szolgálati!; 
\·is11onyon alapuló kötelességeinek teljesíté~:'.~;{~· 
sérc képtelennek bizonyul. .:*";1~ 

(2) A háztartási alkalmazott a szolgúlathóli~ 
azonnali hatúllyal kiléphet: :~ 

a) ha a munkáltató, illetőleg a házanépé-j 
hcz tartozó sze1nély a háztartási alkaln1azott:/:i:if1~ 
sérehnérc vagyon €IIeni hiíncselek1nényt kö.:. ;Pj:'Zft 
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_---------., .. , 

• (1) ,~ h~zta:tási a~~af~rnzoltakat az 1876: ·I 
xpr. torvenyc1k!< alap.1an kiállított cseléd- ?X 
ko?Y". helyett fenykepes mukakönyvveJ kell 
~a~1. ~ 

(2) A (1) bekezdés végrehajtásáról kiiléiu .xx: 
rendelet intézkedik. 

10. §. 

(1) A háztartási alkalmi munkás munka
h{~re: 

a) IIH?sónöé „ legaláhh hárnn1szori ttkezés~el ::;J'~· 
nap.0~1k1nt ~ .orára 15 l"t, élkczt~s nélkiil na-·/:··; 
ponkml S orara 20 Ft. X·'h 

b J a vasalónőé legalább háromszori étke- x'" 
zé_ssel napo~1kint 8 órára 10 Ft, étkezés né!- , 
kul naponkmt 8 órára 15 Ft. 0 ·' 

e) lakaritónöé legaláh-h háromszori étke- ·_:i:'.: 

zéssel napon"kint 8 órára 10 Ft, étkezés né!- .<%. 
kíil naponkint 8 órára 15 Ft. , .. ; 

_(2) ~{~ ~ háztartási alkalmi munkás napi ~;;; 
n)olc oranal kevesebbet dolgozik, n1unka!Jére -~:10: 
--; az (l) be~<ezdésben meghatározott munka--~~ 
he: alapulvetele melleit _ munkaidejével i~; 
aranyos osszegben j{tr. · <:s 

i:'.;. A r~j1'des. (napi nydc órai 1 munkai1léi 
a e u1a1 e \ezesi időt is n1agtiJ..an forrinl1'a 
\'! n'" ' JC <'n rendelet - a 9. § kh·ételével - .az 
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l\1-l;. l•Yi auguszlus hó 10. 'napjún ll•p ha· 
túlvba 

i_ilidnpest, 1947. évi augusztus· lu'> 2~ún. 
Dr . .\fry/nár Erik s. k. 

népjúll-ti rninisz1ler 

;\ n(•Jl.iúléli ntinisz1<·1· 
226.6!10/1947. N. l\I. szoímú rendelete 

11 gyógyszerek 1í!'szabásáróI szóló 260.500/1934. 
B. l\f. számú 1•emleM kiegészítése tárgyában. 

:\ közegl~szségilgy rendezl~séröl szóló 18iö. 
évi XIV. tc. 136. és 167. §-ában, valamint a 
hetcgségi és halescti kölelezö biztosításról 
szóló !n27 : XXI. tc. 34. §-ában foglalt. fel· 
hatah11azá~ alapján a kövctkezí.Jket rendelen1: 

1. §. 
A ~'Yógyszertúr tulajdonosa (felelős veze

tője) az orvosi vényre rendelt, továbbá a 
vény nélkül (kézi eladásban) kiszolgáltatott 
gyógyszer árát n1h1<Jrenkor a kiszolgáltatás 
napján rrvényes gyógyszerárszahás szerint 
kiiteles kiszái11íthni. 

2. §. 
A gyógyszertár tulajdonosa (felelős veze· 

tője) azokért.. a gyógyszerekért, amelyeket 
a) az Országos Társadalombiztosító Intézet 

(helyi szervei;· intézményei) terhére szolgúl-



tat ki. n iörzsköny,·ezP! I egységes összetételíi 
g~·ógysze1:eknél, ~? gyú~yszerkiiliinlegességck
ne} a, ~·eny vet:fos~zege~1ek kilencvenöt (9.1) 
s7:a~_aiekaf; a lnhh1 gyogy,szercknél a vén,· 
,·egosszegent•k ht>t\·cnkPttfl (•s ft;I (i9 1) . / 
;r;aJék{!t. _„ SZd-

b_) a ~fagúnalkaltnnzoltak I~iztosítú fnté
zete és a ~[agyar f-Tajúzási Betc~rsénj Bi' t _ 
TI!' I nn zo .s1„o n ezct ler l(~re .szoJ.gúflat ki. a törzs-

k:lny;·ezett. egységes ()sszf'fél.elií gyögyszerck-
11:-1 .. es g~·ogyszerkiilönlegességeknél a vény 
ve1g~o1 s~zegenek kilencvenhét és fél (07 .b) szá-
za e tat, a többi gyóg)rszereknél a vény ,·ég-. 
iisszc~gl~JH'k n:volcvanh:1 ! <-s fél ( 8f>.;j 1 

l 'I '! SZÚ-za e w . 

e) a !\Jngyar Posta 13ete"séui 131'ztos1't • 1 t -- t M - n n - . " n eze, e; n l _agyar A.llan1vasutak Betegségi 
Biztos1to Intezete, a közforgalni'Ú 111 ~,,'Ín
Yasuta1~ beteg·ségi hizlnsitó iniézetei . r.K·f _ 
nvar Doh· .„ l · ' d i. a 
~- 'r any,JO\"€( ék Bclegségi Biztosító 
~ntezetc vagy a I:ányatárspénztárak - ide. 
ertve a ~{agyar i\lla1ni 'tas-i A.<"él- és Gép
gyárak d\.iósgyőri társpénztúrát, \'alainint a 
:.\I.agy~r, 1 l.lan1i Szénhán~·ük Rt. koinlói társ· 
penztnrnt is - terhére szol"áltat 1-,· ·1 to" --1 •• h 1.,< lZS-
\~ny~ezetl, egysége~ .~isszetételií gyógyszcrek
n~l .. es gyog.vszerkuloniegességeknéI a vénv 
~-egos,s_zegének l~ilencvennyolc és fél (9S.ó) 
-Záznlekát, a tobhi "vóavszerel·11e'l pedi ti.. ri. . 1. • g a 

1 

vény végösszegének kilencvrneg~· (91) száza
lékú! szúmithnlja frl. 

3. ~· 
11 i A jelen rendelet 2. §-áhan említett biz

tosító intézetek ltárspénztárnk) a terhükre 
kiszolgáltatott gyógyszerek elszán1olására 
ronatkozó szá1nlák benyujtásának határideje 
tekintetében a gyógy·szerészek érdckvédeh11i 

'.szC'rvPivel n1egúllupodűst köthetnek. 

(2) .-\ gyógyszertár tulajdonosa {felelős 

ypzelöjc) az (l) hekezdé.s alapján 1negállapo· 
dás! létesített biztositó intézetek (társpénz
lúrak) terhére kiszolgáltatott gyógyszerek 
szán1lúit a 1negállapocláshan n1cghatározolt 
napon köteles az illetékes biztosító intézet· 
nek (lúrspénz!árnak) henyujtani. Az (1) .be
kezdó-.; alapjún n1p,gúllapodást nen1 létesített 
hiztosítú intézetek (tUrspénzlárak) terhére 
kiszolgáltatott gyógyszcre'l\. szántláil, an1eny· 
nyihcn az Pgy 11'.lplári hónapban kiszolgúlla
f.ntt gyógyszerckrül szóló vények darahszátna 
az ütvclll'l eléri. a következü naptári hónap 
:->. napjáig, ha pedig a vények darahszá1na 
egy naptári hónapban öt,·ennél kc,·csebh, az 
azt a hónapot" követö hónap 5. napjáig kell 
az illeték.cs biztosító· intézetnek (társpénzltn·· 
11ak) ben)rujlani, amely. hónapban a biztosító 
intézet (társpénztár) terhére kiszolgáltatott 
gyógyszcrc1tről szóló vények darabszá1na az 

,i\til 
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ötvenet elérte: január hó fi. nap.1a1g azonhan· -::~;".
az elözö évben kiszolgáltatott gyógyszerek _:_v_ 

szá1nláit a vények darabszámára való tekin~- -" 
te! nélkül he kell nyujtani. A számlák be· 
nyujtásának határideje, ha a határidő utolsó 
nap.ia vasárnapra, vagy Ger~ely naptár sze-
rinti ünnepre, vag~r nen1zcti linneprc esik, n 
legközelebbi köznapon jár le; a szán1lának 
postai beküldése esctéLen pedig a benyujtás 
határideje és a bcnyujtás napjának meg
állapítása szempontjából a postára adás 
napja az irányadó. 

'L §. 
(1) A biztosító intézet (túrspénztár) a be

érkezett számlának a jelen rendelet 2. §-ában 
foglalt rendelkezésc:k figye1c1nbevételével 
1negállapított végösszegét a szán1lu beérkezé· 
sétől számított tizenöt nap alatt köteles 
kifizetni. 

(2) A számlához csatolt vények felíilviz,s
gálata (retaxálása) során a gyógyszertár 
tulajdonosa javára esrtleg n1utatkozó úr
szahványozási különbözetet a biztosító inté~ 
zet (társpénztár) a felülvizsgálat hcfejezése 
után henyujtott elsö szán1la kifizetésével egy- --
idcjííleg köteles a gyógyszertár lulajdonosá· ;:;;~ 
nak (felelős wzetöjének) megtéríteni. Ha ;~i 
pedig a vények felül\·izsgálala során a biz- -_:}(\; 
losító intézet (lápspénztár) javára mutatko-

;~, 

----~ 

zik úrsznbványozási különbözet. a biztos~~ó 
inl(,zel (lárspénztár) a különbözetet a fclul
'"izs"úlnl befejezése ulún bcnyujtott elsü 
szái~la végösszcg(~höl levonhatja. 

5. §. 
( 1) A jelen rendelet kihirdetésének napján 

lép hatályba; rendelkezéseit az 1947. évi jú
. nius hó 1. napja utún kiszolgáltatott gyógy· 
szerek t,ckintetéhen kell alkaln1azni. 

(2) A jelen rendelet hatálybalépésével a 
46.60011945. N. M. számú rendelet !Magyar 
Közlöm· 143. szám), a 201.\)82/1946. N. M. 
számú "rendelet (Magyar Közlöny 126. szám) 
és a 44.97\l/1946. N. M. számú rendelet (7\la
gyar J{özlöny 220. sz{nn) hatályát veszti. 

Budapest, 1947. évi december hó 22-én. 

Olt Károly s. k. 
népjóléti 1niniszter. 
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Földmüvelésügyi nliniszteri 
rendeletek 

103.300.,11947. F. ;\f. sz:ímú t•entlelet 
sei·téspestis elleni kedvezmén~·es védlloltás 

leheWvé tétele t1\togyábnn. 

-- KlrO.\'AT. --

1. §. 
(li .\ földreform sorún földhiizjallatottnl<, 

lovábhú az öl kala.szleri holdat II1eg nen1 
haladó 111ezőgnzdasúgi ingatlanon f'öld1nívc-
1rssel PlcthivalússzPríien i'oglalknzú gnzdák. 
rnla1ninl n n11:zőgazdasúgi ingatlannal ncn1 
rendPlkt:zö földn1unkúsok az 19-.f.i. é\·j jl111ius 
Ji(J 1. napjúlól 10-17. l·vi SZPpl~111hcr hó ;.)(), J:'.; 

11apjúig terjedő idü nlnll <l tulajdonukhün \11: 
lévő scrlésrknek kt·dvez1nónyl's - félúrú - 'Yi 

jJL'Slis elleni szérun1111al való hl'ollú-;ú! (a fo. 
váhhiakbu11: kt·clvez111{·n~·t•s védiinltúsúl) igé
nyelhetik. 

(2) „Az úllnli oltónnvagtPr1nl'lő intézetek 
:'.~':telesek a megállapílnll kereten heliil a ser- ;I 

'I 

t '.spestis elleni szérun1ot az ,érvényben lévő 
le tósági ár fele összegéért a jelen rendelet
'" ' l 1 . l 'lt t . ben előírt 1noc ozato;: n1elletl k1szo ga a n1. 

3. §. 
:\ kedvezn1ények csak abban a köz,ségben, 

vá~oshan igényelhetők. ahol a sertéspestis 
fellépése hatóságilag inegállapítást nyert és 

. a járási !városi állami) állatorvos megítélése 
szerint a betegség továbbterjedésével kell 
számolni. 

n. §. 

Az állati oltóanyagler111clö intézetek az e 
rendelet folytán hozz{ljuk beérkező 1negren 
deléseket a;, előírásoknak n1egfclelüen azon· 
nul teljesítik és a les1állított oltóanyagnak n 
jelen rendelet szerint fel·számítható ellenérté
ké\·el, vala1nint az edényzet n1ennyiségével a 
eín1zett állatorvost terhelik rneg. 

12. ~. 

.\ jelen rendeld kihirdetésének napján lép 
hntályba. 

Budapest, 194í. évi múj11s hó 31-én. 

Dr. Bárányos Károly s. k. 
földmível~ü(gyi mini.~xter. 
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107.100/1947, F. 111. számtí t•endclet · ',: 
a 105.101)/1947. F. M. sziímtí i•endelelh, i'I 
megállnpilolt hahíridő meghosszabbítását•~;'.. ' 

KIVONAT -

:~ :e1:tésp,es,lis elle11i kedvezn1énves ';éd " -
ollns igenylcsenek hnlárideje az 1~g4- j~ 
december h · 31 ··· 

1
• t\! lást. o . napja1g nyer rneghosszabhí-

2. R ><· 
ha·;~,(~:~~'.1 rendelet kihirdetésének napján lép 

Budapest, 1947.é\-i szepten1!Jet· l . 1" . 10 1-en. 

Dr.„ Bríránuos li.ároll/ s j· 
foldmívelésiilgyi mini~z!e~. \. 

<-, 
>> 

!. §. 
,-\ · gyógynövénynagykereskedői szakyizsg~

liizottság felállításáról szóló 93.606/1939. F. 
M. szi11nú rendelet 10. §-ának első bekezdése 
(Rendeletek Tára 1939. évfolyam 1008. oldal) 
helyébe a következő rendelkezés lép: 

„ . .\ szakvizsga díja cgyszáznyolcvan forint, 
az isn1éllövizsgu díja kilencven forint, n1ely 

·összegeket a „l'..'öldn1üvclésügyi fvliniszlériun1, 
Gyógynövénykísérleli Intézet, vegyesek be
vételi számla, Budapest" elnevezési\ 105.426. 
szán1ú postatakarékpénztári csekkszámlára 
kell befizetni.'· 

2. R. 
A Q3.60fii!939. F. M. sz. rendelet 12. ~-únak 

lrnrmadik hdkczdése helyébe az alábbi ren
ddkrzés lép: 

„;\z elveszett, vagy n1egscn1n1isült eredet.i 
,.Bizonyítvány'· póllásául szolgáló „Tanusít
vány" kiállitásáért harminc f0rint díjat kell 
az élőhhi szakaszban mcgállapite>ll módon 
fizetni. 

3. §. 
(1) A jelen rendelet kihirdetésének napján 

lép hatályba; rendelkezéseit a hatálybalépés 
utáll tnrtandóoly vizsgák tekintetében is al
kalmazni kell, amelyek letételére a jelen ren 
delet. llatúlybalépésc előtt jelentkeztek. 

:>r.7 
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12) A .ielen rendel el hatálybalépésével '" · ·• 
ugyan; ~árgyra vonatkozó 2l0.J20/1946. p. ·· 
M. szamu rendelel 11\fagyar Közlo"n, in·'(,'. : 
. -o . ) 1 1·1 ' "" . ev. / . szam ia a yát veszti. · · f' 

Budapest, HJ.J í. .'.!.· é\'i január hó 14-én. " 

A minfazter helyett: 
S. Szabó Ferenc s. k. 

i1lla1ntitkiir. 

Iparügyi miniszteri rendeletek 

73.000/194;\. lp. M. számú rendelet 
·a gyógysze1·ek és kötsze1·ek híroló helyének 
be,jelentése, valamint szilllílásuknak engedély· 

h1•z kötése lár!l~·:iban. 

- KIVONAT -

1. §. 
A r('ndclet hatálya alá tartoznak: 
a) az: cgy~égcs ös.szctétclü gyógyszerek és 

gyógyszerkiilönlegességck !200/193a. fl. M. 
szún1ú körendclcthcz 111cllékclt szabúlyrende
lct 1. §); 

b) a l\lagyarorszúgi Gyúgyszerész Egyesület 
kiadúsúhan 1negjelenő ,.Egycsilcll gyógyszer
:írszahás"-lian (200.500/1934. fl. :>!. számú 
rendelet !. A. fejezel 9. pontja) felsoroll 
gyógyszerként is használatos vegyszerek és 
az ugyanott felsorolt kötszerek. 

2. §. 
(1) Mentesek n: 3. §-!nm foglalt rendelkezé

sek alól: 

ZI 
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a) a kórházak (J.300/JH32. N. M. M. sz. 
rendelet 5. §-a) és gyógyintézmények, 

b) az orvosok és 

e) a _üiJÓO'!/SZ_ertárak, valamint az t. §·ban 
m_eghala;ozo.tt ar~k. forgalombahozatalára ér. 
~_e.nyes. 1parJog?s1tva?nyal rende!kező drogé. 
11ak; 11l?tsze~tar~k es vegyszerk1skereskedők 
!t'.laJdon~ba es bzrtokábcm lévő f/1/Ógyszer- és 
kotszerkeszlete~·, a1nennyiben azok a tulajdo- ,·~ 
aos. telephelyen .!rendelőjében) tárolnak, tá. 
r~lasukra n t.ula1don,os érvényes iparjogosít
vnny, vagy .. .rogszabaly alapján jogosult és 
ne!!' ~afru!1ri/,: nu;p a tulajdonos háromhavi · 
srnksegl~tet, 1//cto/eu az üzlet három havi 
forgalmat. 

(2) Mc1;1esc.k ~ováhbá a 3. §-han foglalt 
rcnc!elkc~C:'sck ~Ic~_I a , tcrn1észctes sz.en1élyek .' , 
tula,Jdonahan Ievo gyogyszer- és. kötszerkész~ ·:· 
lct.~k,, an1~nnyihcn a tulajdonos személyes<'.: 
szuksegletet meg nem haladják. · 

3. §. 
(1) A. jelen rendclel l. §-ában meghatároJ'.' 

zo~t gyogy~zcr- és kől.!'.izcrkészlctek tároló he
lyet - a 2. _§-han foglalt kivételekkel _ a 
rendelet halalyhalépésétöl számílott 15 nap " 
olatt be kell .1elcnteni az iparÜh'Yi miniszté- /;' 
rium anyaggazdálkodási osztályához (Buda
pest, \'., Nádor-ulca 26. szún1). 
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( 2) A hejelenl<'.iiek tartalmaznia kell: 
a) a bejelentő nevét (cégét); 
b) a bej<l1'entell tároló hely pontos (utca. 

h{izszúin szerinti) 111egjelölését; 
e} a készll'l tulajdouosána'k nevét. és fog

Ja]kozásúl, annak fellüntel.ésével, 
1
hogy a 

készlet tulajdnnosának gyogyszere t, vag-y 
.kötszerek forgalo1nhahozatalára van-e ér,·é
nyes iparjognsítvúnya; 

·cl) annak felliintetésl-t, hogy a készlet 
inilven célra l:.írol. 

13) A bejelentést egy példányban, írásbau 
kell megtenni és az 11) bekezdésben. meg-
határozott cí111rc postán, ajánlva fcladnt. 

(4) A bejelentésre a készlet birtokosa (ha
Lósúgi gondnok, vúllalatvezctü slh.) és a kész
let tulajdonosa, valntninl az is, aki a ·készLe
lcl raktárán tartja, t•gyele1nleges felrlüsség 
mellett köleles0k. 

(lJ) I-Ia ugyanazon tulujdonosnak több he
lyen tárol az 1. §·bnn_ n1eghatúroz,ott. gyógy
szerekből és kötszerekböl készlete, a rendelet 
2. §-ában foglalt n1enlcsség csak a túroló lu.~· 
Iyek e.gyik.ére vehető igénybe. 

(ü) A.z iparügyi minis1.ter a jelen ~ érLel
mé]len bej~lentett _adatokat a népjóléti mi· 
niszterrel" közli. 

:it• 
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!. §. 
( 1) .-\z 1. S-ban 111eghatározolt gyúgy~zerek :;t\:l 

l~s kötszerC'k túrolúsi helyének tnegváltozlu- · · · 
t{1sához - bPleérl,·e nz ugyanazon földrajzi 
helyen belíil a készletnek egyik helvről má
sik· túrolási helyre való száilításúl ·is - 1tz 
ipariig~·i n1inisztcrnek n népj61éti 111iniszter-
rel egyetértésben adott engedélye szükséges. 

(2) A gyögyszervegyészcti vállalatokat, a 
gyógyárunagykercskedfiket és a gyógyszer
tárakat kéreln1ükre az iparügyi 1niniszte.r a 
népjóléti miniszterrel egyetértésben az ( 1) 
bekezdés rendelkezése alól J'elmenlheli. azon
ban ezek a ,·állala!nk kötelesek a lúrol:'is he- · 
lvénck inegvflltoztalúsúl n szúllítandéJ anya-r 
{:s a szállítási iclö~ ,·ala1nint az új tároiá~i 
hely n1cgjelölé.3ével a sz.állítást 1negelüzüen 
::iz ipariigyi 1ni11isztériun1 nnyaggnzdálkodási 
osztúlyának bejelenteni. .-\z iparügyi n1inisz
tériun1 anyaggaz<l:ílkudúsi osztálya a szállítú
sclkxól beérkező .ielenlt'•sekel a népjóléti mi-
1dszterrrl közli. 

H. §. 
. .\. jelen 

l:ilyba. 
rendelet kihirdetése napján lép ha-

Budnpesl. rn~:i. 

3„, .. 

éYi október hú 11-én. 

A miniszter helyell: 
Kelemen Gnuta s. k. 

úllamtilkW.r. 

50.000/1946. Ip. ?II. számú rendelet 
az ;11m•i anyag- és árukészletek be.ielentésével 
és zár alá vételével kapcsolatos hatályos ,iog

szahi\l~·ok közzététele tát•gyában. 

-- KIVONAT -

·1 rcJJifelel hatályr1. 

1. §. 

( 1 i . .\. jelen rendelet hatálya alá tartozik az 
1.-\1. szúmú melléklcllien felsoroll anyagok· 
hói és árukból úllú -- akár természetes. akár 
joni szcn1ély birtokúban (hirlalatúban) lCvő ._ti 1ninden olvan kúszlct. a1ncly nz illctö 
anvahra (úrura) \'Gnatkozóan n1~ghatározott 
Icg-kisehh 111rnnyiségct eléri vaf4y 1neghalaclja, 
- feltéve. hogy n készlrt hirlokosn hejelen
tösi kötrlt·ZPI tség alú esik. 

(2) :\ tcr1nészetes szc111úlye-k birtokúban 
:illó készletek nem esnek a rendelet hatály,, 
alú an1rnnvibcn azok n birtokos szcn1élyes, 
vndy házta1:lúsi szüksl•glC'tél · 1neg nen1 hnlud
júk. 

(3) ,\. jelen rendelet rendelkezései szem 
pontjáb61 nagykereskedőnek azt n kereskedőt 
kell t<ikinteni, aki továbbeladó (tov:íbbfeldol
gozó\ részére vagy tovúbbeladók (tovúbbfel
do.lgozólt}" --részére- is árusít, -- kiskereskedő-
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nck pedig u.zt a k~resJ~edöt, ~ki . kizftrólag 'i!~f 
közvetlenül fogyasztok reszére arus1t. 

(4) A jelen rendelet rendelkezései szem
poÍttjúb61 ne111 lekinthetö kisipari üzen1nek 
az olyan tizc1n, a1nelyben eletni erővel haj
lott 1nunkagépct használnak és állandóan 
legalábL tíz munkavállalót foglalkoztatnak, 
feltéYe, hogy a trr111elés kizárólag tovább
t:ladúk l lováhlifeldolgozók) részére történik, 

--3 továbhú az olynn iize111, atnt:'ly nen1 csupán 
lovmibcladók (lov:.ibhfeldo!gozók) részére, 
hanefll n fogyasztók közvetlen kielégítésére 
is lcr1ncl ugyan, de cle1ni erövel hajtott . 
munkagépet használ és ítllandóan legalább 
Jnísz 1nunkavállalúl foglalkoztat, végül ai 
olyan íizen1, nn1ely clen1i erővel hu jtotl 
n1uIIkagépet IlP'Jn hasznúl ugyan, de úÜan 
Jóan Iegalúhb huszonöt 1nunkavúllalót f'on
lalkoztat (78.000/Hl2:l. K. ~L számú rendel~t 
i. §„ Rendeletek Túra, 1923. évf„ 61-L lap). 

( 5) .-\ jelen rendelet renrlPJkezései szem- , 
ponljfihó1 a g~·áriparosokkal l'l{Y te'kintet alá / 
esnek azok a yyó[!yszerés::ek, riJ.-ik rt jt.>Ien-i · 
rendelet X. '2ám[1 mellékletéhen felsorol(' 
volr11ncly l1nyau felhasznál<íscíval előállított 
készítményiikel saját le/ephelyiikön klvü/ is 
fol'galomba hozzri.k; 

(6) Ha a bejelenlésre kötelezettnek iizlet- ;!i 
köre vagy üzen1ének nagysága tartósan n1eg~ 
válto1ik, bejelentési kötelezettsége e.sak 
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akkor szünik meg, ha ebben a tárgyban tett 
'. .r sheli bejelentést az Anyag. és Árhivatal 
(~' továbbiakban: Hivatal) tudomásul veszi. 

Bejelr11lési kötclczellség. 

2. §. 
(!) A jelen renddel hal(~!ya alá tartozó 

. készleteket, amennyiben a Hivatal egyes szak
mákra, vagy készletekre másképpen nem 
rendelkezik, minden hónap ölii<Uk napjáig 
_ az elözii hónap utolsó napján fennálló ál
lapot szerint -· be kell jdcnleni. A bejelen· 
tést - a (3) bekezdésben említett kivételtől 
eltekintve - a készlet birtokosa (birlalója) 
köteles megtenni. Olyan vállalatnál, ahol 
üzemi bizottság (bizalmi eg-yén) is miiködik, 
a bejelentést az üzemi bizottság (bizalmi 
cf..'Yét~) köteles ellenőrizni és a.láírni: A.z .. a 
körülmény, hogy a készlet a bc1elentesre ko· 
telezett megít~lése szerint bármely oknál 
fo(rva forrralon1bahozatalra nem alkalmas 

h " h) (kiszereletlen áru, selejtáru, rontott áru st . 
a bejelentési kötelezetl5éget nem érinti. 

(2) A jelen rendelet alapján tört~nö els~ 
bejelentés alkalmával kiilön be kell .1:le_n,t:111 
nzt a- készletet: is, a1nely uz 1946. ev1 Jllhus 
hó 31. napján a bejelentésre kötelezett üze
mében feldolgoz:'is alatt lill. 

(3) Azt a készletet, amely beraktározó vál· 

:lih 



lalatnál van elhelyezve. az köteles bejelen
teni, aki azt . megőrzés végett átadta, _:___ ha .. 
~zo.nhan '-! kl'szlcl~l olyan _tern1l;szetes. ,·agy·· 
1og1 szcn1cly adln al beraktarozús végett a'ki~ 
nck lakóhelye lsz.;khdyc) kiilfölclo"n ,„,'n . 
1 • 1 t. l • ' ' ,\ 
)CJC c-n e.st a icraktarozó vállalat kötele:) 
megtenni. 

. ('1) A_ fu_varozás vé;,:C'ft !'eladott készletei a 
luvarozo _vaJlal~t nen1 köteles bejelenteni, azt 
csak a k~szJct _atvevűjl•nek kell a havi rendes 
készlcthc.1elentcs alknlmúval hejelentr•ni. 

3. §. 

( 1) .:"' b~jclentésl a Hivatalhoz 1 Budapest 
II., Fo-u. ü8.) kell meglenni .\ I·li·,·at•i] . ' 
R 1 

· • ~ • e1111c· 
al/( apest, '..:!., postafiók 15. . 

·l. §. 

( 1) A be.i;Ientés~c köll'!czetleknek a jelen 
rendelet hatalya nla tartozú készlctcikrlil és 
az nz?l~ban lPr~nelCs, útxélcl, elsz:'tllítús, fel· 
h?sz!1alas s_tb. !olylún bcúllotl rnindcn vúlto
zasrol r~tl'i:larkönyvcl vagy karlolékl'('i1d:;1.t•ríl. 
' .. ?8~· 1~1as n1egfclelö nyih·úntartúst kell , l'Zt'l
ut~k es. abh~n azt a sz<t~rnélyl. akinek rP
sz1~rc .. ~ \'a_Ian111.~t azt .~.l helyet, alio\'Ú szúllítot
tal~, fel !,el! lunletmok. A Hirntal egyes szak
n1a1k szainara 1neghatározott .11.11_1•1 · 11 , .. 1 . 
1 t • • ~ '· \ . 1 van-
nr as vezrtcsét rendelheti el. · 

\;!) ;\ n1enn~·iségi változások ha,·i ös.'.izesi-
1.eÜ adatairól a készlet bejelentése alkaln1á
val kell a hcjelenlü1ap vonatkozó rovatainnk 
\dtöitt"•sé\'cl !'-.Zú111nt aclni. 

(i!) Az a rnktúrkünyv. Yagy az azt helyet
tesítő nyilvántartú:;, amelyet kizúrólng az (1) 
J;ekezdés rench•lkPzést•i alapjún vezetnek. il
lt t~kmcntes. 

(4) . .\ hcjdentésre kiilelezcll köldcs az (l) 
l.•ekezdés r<•ndelkczései alapján vezt~letl rak
tárkönyvet (nyilvúntartúst) az utolsó bejegy
zéstől szú111ított háron1 l·vig n1c.görizni. 

5. §. 

.. \ jelen rendelet rendelkezéseinek 111egtar
tásál a Hívalal sajúl megbizoltai, illetőleg az 
állan1rendőrség útjún cllrnőrzi. 

Zár nlrí vétt•l. 

ű. §. 

(!) Jelen rendelet hulálya alú eső készletek 
zúr alú vétetnek, azokkal birtokosuk csak a 
flivntal engedélyF1 illetőleg utasítása szerint 
rendelkezhetik. ,~ kész.lel birtokosa a Hivat.11 
rendel,kezé!:ie esetén köteles a készlel fel
vugy. iitdolgoi{Lsával előállított tern1ékel n 
Hivatal rendelkezése szerint fclhaszmílni. iJ. 
letöleg forgalo1nbahozni. 



'. §. 
A zár alatt lévő készlet birtokosa (birl;\, 

1 
ló ja) köteles készletét a Hivatal rendelkezé- ·.· • 
sélg eredeti állapotban és minőségben saját 
költségén n1egiírizni. 

8. §. 
(!i A jelen rendeletben felsorolt anyagokat 

mind a belföldi és kiviteli, mind a behozataii 
forgalomban anyaggazdálkodási járulék ter
heli. 

(2) Az anyaggazdálkodási járulék nem ter
heli azt az anyagot (árut), amely ulil.n a jú •. 
rulékot egys~er már lerótták. 

9. §. 
Az egyes anyagok (áruk) után fizetendő 

járulék kulcsát, illetőleg összegét a melléklet 
6. roYatu tartahnazza. 

10. §. .. 
( 1) A járulék fizel("ére a belföldi és, a ki-/· 

viteli forgalomban az illető anyagot előállít~ &?.:-. 
lf:T1nelö köteles az últala forgalotnba hozott;·:--<:: 
~~~;:'.sznált vagy feldolgozott anyagok (áruk) ·,~l 

(2) A behozatali forgalomban a járulékot j'l! 
a vátn.szabályok sz.erint a ván1 fizelésére kö~ ',~
teles szen1élynek ( víunadósnak), illetőleg <1n- .-~.f.;, 
nak a személynek 1ke1I n1cgfizetnie, aki a ,_ 
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vílnl fizetésé-re köteles Yolna, ha az anyag 
(áru) nem ,·olna ván1n1entes. 

11. §. 
11) A belföldi és kiviteli forgalomban az 

" v•,t•"'azdúlkodúsi járulék alap.Ja - hacsak ,.n.1 rin l , .. l 
n ·járulék nincs latar:ozot,l ~sszc0 )en_ n;ieg-
t lla· pi·tva .- az anyagert (arucrt) Jelszamitotl 
.1 • • , , 1 't• 
• t 'l A fclsián1ítolt értéken a szan1 a er eer e <. , 1 , lá . 

·1· ~t kell érteni, a l'orgal111i adó, a {.~ncs r1 

1~~szesedés és a szúllítás költsége nélkul. 

16. §. 
(1) A jelen rendelet az 1946. évi augusztus 

hó 1. napján lép h.a~ál!'.h.a. . 
Budapest, 1946. en .1ulrns ho 22-én. 

Bnn 11nilll s. k. 
ipnriigyi m·iniszler. 

X. s:árnú rnelléklcl a: 50.(;00/19-'16. lp. 111. 
.~.::ánuí: rc11delelllcz. 

Sorsr.ám 
10.001 
10,002 
10.003 
10.004 

1. A IV. m:i.gyar gyógyszerkönyv elö
írúsainak 1negi'elclö n1inliségií ,-agy a 
•170/1943. ?II. E. sz{unú rendelet 1. §-a 
alapján ezek póllására alkahnasnak 

nyilvánított gyógyszerúru cikkek. 

Cikk 1nt:gncvezésc 
.Acctanilid 
Acidtun ··acelylosalicylicun1 
Aé:idum ascorbinicun1 
.Acidun1 boricun1 



Sorsz:lm Cikk n1cgneveztise 
10.005 Aciduin d iacthy lharbi turicu n1 
10.006 Acidu1n pheny laet h y l ba rbi turi e 11111 
10.007 Acidu1n ~alicylic11n1 
10.008 Aciclun1 ta11nic11111 
10.00!1 ..\dC'ps lanac 
10.010 Aethyiiun1 nn1inol>e11zoicun1 
10.0!! Authy ln1orphi nu 111 hydrochloric. 
10.012 Agar~agar 

10.013 An1idazophcnu111 
10.014 An11noniun1 J1ro1nalun1 
10.015 A1n1noniu1n .sul f oicl h:••o! icunt 
10.fJH\ Aq:~e11tu111 11ilricun1 
Hl.017 Argentu111 proteinicu1n 
10.018 Arsenobenzol solub, in an1p. 
10.019 Atropinun1 ~ulfuricu1n 
10.020 Azophcnu1n 
!íl.021 Azophenunl coffcinun1 cilricu111 
10.022 .:\zophcnu1n salicyJicu111 
1 O.G2:~ Balsanunn Peruviantan 
10.02·1 Ilaryu1n sulfuricun1 pro Hüntg. 
10.025 Bis1nuth11111 oxychloral un1 
10.020 Bisn1uthun1 oxyjodogallicun1 
l 0.027 Ilisn1uthun1 suhgallicu1n 
10.028 Bis1nulhu1n su hni t ricu rn 
10.029 Bis1nulh11111 su hsa licy 1ieu111 
10.030 Bis1nuthu1n tnnnicun1 
10.o;J1 Bisn111U1un1 l r i 1 iro1n p h eny 1icu111 
1 o.na:i Butyru111 cncan 
10.o:rn Calciun1 n ccty 1 osnl i cy 1icu111 
1 O.O:J.l Calciu111 h~·pophosphorosu 111 
1 O.O:lfJ Calciun1 lacticu1n 
1 O.ORG 1Calciu111 pl1osphoricurn 

3BQ 

'/:fa. 
Sorsz:lim ·;; 

l0.03i 
10.038 
I0.039 
10.040 
10.041 
10.0·12 
I0.043 
10.0-14 
I0.°'15 
worn 
10.0•Ji 
10.0·18 
10.oJ!J 
10.050 
10.0f>l 
10.052 
10.05~ 
10.0'14 
10.055 
10.0f>G 
10.057 
10.058 
10.059 
10.060 
10.061 
10.0l\2 
10.0G3 

>· 10.064 
J,~ 10.065 

10.066 
10.067 
10.068 

,,; :;,:;;, 
"-< 

'::'?;;: 
<Q 
%&~:-;-

Cikk ruegneYrt.ése 

Ca1nphora 
Carba mi du1n broiuaelhy laceticu111 
Carba 111 id un1 bro111is0Yalerianicu 111 
Carho 111edicinalis 
Chinidinun1 pur11111 
Chinidin11n1 sulfuricum 
Chininun1 hisulfnricun1 
t1hininun1 hydrochloricun1 
Chininu1n snlfuricu111 
Chlora1un1 hydratun1 
Chlorofor1niun1 
Cocainun1 hydrochloricun1 
(:ocain11111 llOl'lllll hydrochloricu1n 
Codeinu 111 hvdrochloricun1 
Codeinu1n phosphoricun1 
Codeinu1n purum 
Coffeinu1n puru1n 
Coffeinun1 cilricurn 
Co.ffeinun1 natriun1 bcnzoicu1n 
Coffeintun natrhun salicylicun1 
Collodiutn 
Oiacelhyl111orphinun1 hydrochloric. 
11igitalis t'olíun1 
Gelalinn purissi1na 
Glycerinun1 
Hydrárgyrun1 hichlorutun1 
Hydrargyrum hichlorutum corros. 
llydrargyrun1 chlor. 1nilc subl. par 
llydrnrgyrom chlor mitc \'ap. par 
I-Iydrargyru111 n1elallictnn 
I·lydrnr'gyrun1 oxvcvanal:i1nt 
Hydrnrgyruu1 ox;Ydátun1 flavu111 



Sorszán1 

10.069 
10.070 
10.071 
10.0i2 
10.073 
10.0H 
IO.Oi5 
1 O.OiG 
10.077 
10.078 
10.07!) 
10.08() 
10.081 
10.082 
10.083 
10.os.1 
10.085 
10.086 
10.087 
10.08~ 

10.08!) 
10.0!lO 
10.091 
10.092 
10.093 
10.09,J 

10.095 
10.09(j 
10.097 
10.098 
10.099 
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Cikk tncgneYezése 

Insulin 
Jodun1 
.Todoforn1iun1 
h:aliun1 liro1natun1 
I\::t1iu1n hvdroxidalun1 
Kaliun1 h)·pern1anganicun1 
Kaliu1n jodahnn 
h':alilun sulfoguajac0Iicu1n 
i\fagnesiun1 carbonicu111 
l\Iagnesiun1 oxvdatun1 
f!Ientholun1 · 
l\lorphinun1 hydrochloricun1 
Nalríu1n bro111atun1 
Natrinnt cilricnm 
Natriun1 diaethv1bnrbituricu1n 
Natriu111 hyclroxydatu1n 
Nalriu1n jodatuui 
Nntrhun phenylncthylbarhituricu1n 
Natrhnn salicylicu111 
Oleu1n anisi 
O!eu1n focniculi 
Oieu1n ricini 
()piu111 

()piu111 concenlratun1 
PaJHl\'erinun1 hyclrochloricu1n 
Paraa1ninohenzolsulfamid és késr.ítmé-
n~k ~ 

r,~~i~:i:,~:~:::~zitmények i 
~~:~~~~~/,';~~!7,~trn melhylcarbonic. !~ 

:%1 

:~t;-

SorszUn1 

10.l 00 
10.101 
10.102 
10.10:1 
Hl.lM 
10.105 
10.106 
10.107 
10.108 
10.10\l 
10.110 
10.111 
Hl.112 
10.113 
10.114 
J0.115 
tC.t!{; 
10.117 
10.118 

10.501 

10.502 

10.503 
10.50·! 
10.505 
10:5Ól\ 
10;507 
10.508 

Cikk nH•gncvt'zésr 

Phenylu1n salicylicun1 (Saloluni) 
Physostig111inu1n salicylicun1 
Pilocarpin és összes s.ói 
Resurcinu1n 
Sarhar11111 t:v;1e 1 Dexlrose) pur. 
Sanloninun1 
Seopo!a1ninu111 hydrohro1nieu1u 
Secale cornutu111 
Strophantinun1 g. 
Sulfur praec:ipitntun1 
1'anninun1 allnuuinal. ex. alhu1n. ovi 
·ranninu111 albu111inat. keralinat. 
Theohro1nin1nn pur111n 
Theobron1in11111 natriu1n salicvlicun1 
'I'heophyllinu1n · 
Vnselintnn chJoresll'rinatun1 anhydr. 
7..incuu1 t•.hloralun1 
Zincun1 oxydatu1n 
Strepto111ycin 

II. J{izú1•ólug gyógyászati minőségű 
kötszerek és gyógyászati 11egédeszkö1ök. 

Gyógycélokra preparált \'agy kik~5zÍ· 
telt vatta és kötszerek 
Pa1nutvatta, vegyileg lh;zlítolt, zsír
tnlanítolt 
Nyers n1ull 7í7-es alatt 
Nvcrs mull 7/7.-es éi e felett 
l;-~héritett mull. i /7~es alatt 
Fel1éi'ítetl mull 7 /7~es és e felett 
Ragtapasz (minden 1n·é-retlien) 
Uvegam1n1lln 



l.'tasilás o: !. é,r; fi. kinu1latásho:: 

Bcjeh~ntésre kiitcleze!l 1nini:lf:n tern1l~szetes ~és 

jogi sz1~111ély --· a kórhá:.r:1k és g~·ógyintézn1ények, 
tudon1{u1vos inté1etek, orvo'lol~, kiskereskedük és 
kisipnrosok h ivételével, lovúhbri. a gyógys :rl'lárnlo: 
és clrogériúk kioételévei, ha a:o/.: ii :iethöre a rcn. 
,felel J . • ~ (.1) bekezdést!ben n1<•ohaláro:.ott kiJrt 
1ne9 ne111 haladja. 

Az I. nlnlt felsorolt k1~s;dclck 1nindea n1e1111yj. 

s1~ghen és for111áhan (kiszerelve is) hejelentendők, 

lia a J:is:.~1 1·clésl!e: s:.:iikségrs kü~·ömbiis n11uagon 
killfil nuís hatóanyagot nen1 tartaima::.nak. A ki
szerelt l>ész1el eh1evezésl~ a hejelentl•.-.i ki)lc~lezett: 
~(·g sze1npontjúhóJ közün1biis. 

A JJejelentl·st grannnokhan kell n1egtenni. 
Az anyaggazdúlkodúsi júrul(•k kulcsa 10;0, 

48.400/ 1946. Ip. :11. számú 1·endelcl 
a szakszer-vezeti munkaközvetítést szabál~·tnó 
fi.490/1945. ~!. E. és 3.530/11146. 1\1. E. számú 

rendeletek végt•elrn.ilásn híl'gyában. 

Kl\'ON.\T 

1. ~. 

A. munkaközvetítés ·- a inezö- és erdőgaz- :{l 
d1Jsú.gi nlnnka kivétcl1~vel - J:izríl't5lnu n .:ft 
s:aks:rn•e:etek feladato. 

·/it 
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a. §. 

[Jnrilásos n1 H nkukö :ucl il 6 l>izottscígok. 

(1) l\Jindcu szakszervezeti n111nkaközvelílö 
111 e.llé n1unkállatúkh6! és 111unkavúllalókbó1 
úllú pnritúsos n1un·kaközvetítö bizottságot 
kell szervezni ,-\ hizoltsúgok 1negalak.í
tásúról Dudapeslen a Szakszervezeti Ta. 
.núcs, vidéken pedig u n1unkr~közv:elítő 
iroda (fiók) vezetője gondoskodik oly
képpen, hogy az érdekk'épviseleleket a 
tanok (póttagok) kiküldésére felkéri. 

(2) A bizottság elnökből, t>lnökhelyetles
böl, valamint legalább Öl és legfeljebb hét 
n1unk~íltatúi és ugyanannyi 111unkaYúllalói 
taghúl úll. ~:\z elhalúlozás vagy n1ús ok foly
tún vnló n1egürescdé~ esetére a tagok szán1á· 
\'al cgypz() sz{unllan pflttagokal b; ki kell 
kiildeni. 

(:1) • .\ n1unkáltalói lagokal (póttagn'kut) 
az érdekelt n11tnkúltatói érdekképviseletek. 
a 1nun~tavú1lalói tagokat (póttagokat) pedig 
az érdekelt n1unkavúllalói t;rdckképviseletek 
kiilclik ki. :\1nenn\'iben az érdekképviseletek 
a kiküldendü tngcJk:ra {-póllugokra) nézve 
egy1nás között. n1egállapodni nen1. ludnak, 
a tagokat (J)óllagókat) nz érdekképviseletek 
állitl javaslatba hozott személ)'ek közül az 
ipat'.íigyi tniniszlet; jelöli ki. .i\ ta.gok (pót· 
tagOk) '1riegbizutásá :elséi ízben az 194í. évi 

:-U3J 



dcceinber hó :·11. napjúig. azulún pPdig k~t~J 
t'.•vre szól. ~ ., 

(4) A. tugok a hizottsú.g vrzetésérc púrtatlan:;::; 
~- scn1 n 1nunkúltntc'1k. spn1 a n1unkaYállnlók 0

·: 

sorába ne111 tartozó -- szt•n1élyek küziil el-·:x 
nökiH és elnökhelyettest vúlnsztannk. Atneny.·:~: 
nyihcn a tagok az elnök (helyettes) szcn1é-<:·~ 
lvébcn n1egállapodni nen1 tudnak, az elnököt.'· 
(helyettest) a tagok által jarnslathci hozol!''' 
szen;él~:ck 1köziil az iparüg>·i tníniszter jelölL~ 
ki. 

f). ~. 

A hizoltsúg frladnla: a n1u11.kaküz\·l'lílé~t~:; .. 
t:rintíí ös:)Zt's ügyekben az iparügyi 1ninisztcr:c 
vng:i.· 111ús hatúsúg részl•re vt~len1ény nyilvá~·;'.· 
nitásn. a n1unkaközvetílé:; 111e111!lénck. a sz~1k-.;!{ 
szervezeti n1unkaközvetítő tcvékcnysl•gének.) 
figyelen1n1el kís(~J't~se. annaik l't•jlesztt·s(•re éS 
tökt>letcsítésért• vonalkozú ja\'uslatok téír•Ie, 
a fehncrülií panaszok (7. ~l or,·oslúsa és_'(; 
úllalúhun 111in<ll~ll olyan ll~nykl'<lé-;, an1ely:<" 
alkaln1as a n1unkaközvPtítl•s iigyl~nPk Pliíhh1·é:<r: 

7. ~. 

( t) „·\ szakszpryezeli n1unknkiizvl·tíllí 1nfit:;„ 
ködéséből kifolvúlt1g f'ehneriiliJ panaszl az:;~:; 
t'.~rdekelt a bizoÚ5ághoz eín1czvc írúshan köi?~,;f 
vellenül a bizottsú!g elnökénél. vag_\' pedig·:t1 
a szakszervezeti inunkaközvetítőnél tcrjeszt~t 
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hrti elő. Szóbeli panaszt a szakszerve
zeti n1unkaközvetítönél lehet elötcrjcszleni, 
nincl:v kiilelcs a panaszról jegyzökünyvet 
felvenni és azt a panaszttcvövel aláíratni. 
.\ 1nunknközvctitő kötele.s n nála beadott 
·(felvett) panaszt negyvenn~·olc óra alatt az 
elnökhöz továbhítnni. 

(2) ;\ bizottság kötelr·s a panasz lárgyúli:u1 
lio~ott határozatát az érdekelttel irúsha1~ kö· 
zölni. ;\ határozat elll'n - annak kézhcsité
sl~töl száinított tizPnÖI nap alatt - az ipar
ii11vi n1ini-;ztl'rhez felszóla111l:ísnak vnn helye. 
A~· einök köteles a felszólatnlúst az iig-yre 
vonatkozó iratokkal az iparüg:i.~i n1iniszler
hrz neg~·vennyolc óra alatt felterjeszteni. 

(H) .-\ 1nunknküzvelíl<'i ti jogerős hulúrozat
han foglaltaknak köteles l'lPgct lenni. 

:\ lllllnkakiizvt~lités lebonyolifrísu 

10. ;:;. 
1l1 .\ munkáltató -· az alábbi hckezdé,ek

bcn és a 17. ~ (2) bekezdésében n1egúllapítotl 
kivételekkel -· esak· olyan 11111nkavúllalót 
alk.ahnazhat. akit részére a szakszer\'l'Zcli 
111unkaközvctítö közvetít. 

(2) Az ( l) bekezdésben foglalt rrndelkezé; 
az állani, a vár111egye, a vúros és a község 
nlknltnazoltni közül csn.k azokra terjed ki, 
akik n1agánjogi sz·crzödés útján nyernek 
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r },,. 
alkahnazást és szak1nájuk11ak van szak3 zer::Eti 
vezeti n1unkaközvc.títé!ie. .· .. ~:·:;f:i! 

](~) N
1 
cm.e1•1s~1ek az(!) bekezdés halúlvn Ülá'·i 

a JI7.a 1111 .a asra ;,ilkaltnazni kívúnl n;uIJI·~~">\ 
vállalók: ilyeneknek 1ninö.sülnek kíilün() \, .'-.> 

~tzok a n1unkavállalúk. akikrt' ., J· 11.l:~It?:j: "}' h ' ' \Ü Pd1v·· 
szcrzoc es atnlya TH'ln terjed ki n·-, 1 ;· .. ··.<· •. 

11ll·ísr·1 ·1!!--111 · 1 · • · IZ.l 11ll • •. , • '"' 11azn1 {l\·ant inunl·a ,:11 1 ·1- ,.·" 
l. •ll t l" l . '"' 'a a o '-nak '-'e e ... 1n cnt a vczetö:lll"1s1"1 ·111· l .... , .... 
l 

· . . • • · • • '-a 1naznL ·\ 
\1.vanl szcllen11 inunk•\\"Í.ll·iJo'I··it . .. · . ··' 
t 1

.- ti ! "l • • • '-• is. nern 
P '-111 le o \. azonban hizah111· : 11·' .. , . I· · j • • d clSl ,\ .11 '-'ll ·--. 

1nazn1 .:.1,·a11t inunknvállalúJ·11·1J· . tl· • - J:'.':. • 1 • • '- , '- az d '- ·11 .. ,. 
~11:~7:1~ 1, . .;:iv~tnl 0 I?·an szclle111i n1unkavú1Iah~k
~l1\il\1c .1 kollckt1,· szcrzödés halúlya kiterjed: 

11. ;:;. 
, (1) :·\ k<i~Yctílésr(~ yonatkoz(J kéré,..;l a n1u 

ka!''.'l': ''. _rnllnlnt:1 íüzemc. stb.) székhelyén~~ 
liclc.pen( k) ht•IYl'rt• 't 111t111l"1l· .. „ 1· •• _. , . . •. • · · : • '-• \<'1 c:-.o pt•c 1g tt 
l.1_~\ n h ~-1 > t: 1 ~' . ne :-YI' 1 ! l l' t t; k <·s 111u11ka].;.fiz'"e1 í lfi
h oz kotelcs 1nlezni. 

!'t~.2 ) :·\z_r~kon a hel~_·eken. ahol n1unkaköz,·c· 
1-':~t· ';~ncs .. n1u11kakozvetítésért n1incl n nn1n 
.\d ~; C:.'r 1u~1~1.d a . n1unkakrrL'sÜ a lrlcpt~hc1:.: >. 
tllclolt.:.:"> lakoht>IYl'hPz I1"'i·1">z"icl1!1 „ 1 l I' „ . ' ·r. \ -~. cso }(' Y('ll ', 
cvo n11111kaközvctílöhöz ·kiHPll's fo1:du!ni. .. '\'. 

12. ;:;. . .. ;„: 
( t) A kiizvclíl(~srt' vonalkozú kérl--1 'l" ... ~>< 

\"al, t. l ·1 ·· .:-. e OSZO·' 
av leszc on, lú,·irathan ,-agy írúsln~tt . 

as s 

lehet előterjeszteni. . .-\. n1unkaközvetítő azon
ban n1egltívánhutja a kérelen1nek élőszóval 
vagy írfrsban Yaló előterjesztését. 

(2) ,.\. kérelem írásbeli előterjesztésére szol· 
1ráló iirlapot a inunkaközvctítö helyiségében 
díjtalanul kell rendelkezésre bocsátani. .-\z 
ol}'nn 1nunkáltatónak, akinek telepe, vala-
1nint az olyan n1unkaker0sönck, akinek lakó
'hclyc a n1unkaközvctítö 5zékhelyén kívül 
van, a ·1térelen1 elötcrjesztéséhez szüksége::-. 
iírlnpot - ugyancsak díjtalanul - n telep, 
illetőleg a lakóhely ,szerint iUctékes községi 
elöljáróság (pol•gár1ncster) szolgáltatja ki. 

!il. §. 

( t) .A. 111unka'1\.özvclítöknek az igények 
előbbi és legi11esszcbln11cnö kielégítésére 
törekedniök. 

n1i
kell 

(2) ,\ közvetítésnél az igényeket a szak
szcrííség kívánahnainak szigorú n1cgtartású
val és an1ennyihcn. e követeln1ény n1ellett 
lehetséges, á1talúban a kére1n1l~k l'IÜterjesz
lésének időbeli sorrendjében kell kielégíteni. 
1\z 'olyan i11uúkakcresök azonhan, akiknek 
ellátásra ·szbruló ·gyern1ékrik vannak vagy 
3J{~.k:!1él, ··~,gyC.b szOciUliS szen1pontok figye
len1hevétele s·ziik'.ség.esnek 1nutatkozik, egyéb
ként egyenlő feltételek mellett másokkal 
sienilien clönybe11· ·i·éS:tesülnek. 



J.1. ~. 

(1) A munkáltató a mnnkakiizvelitőlől IHÍ\'
szerint ineghalározott n1unkaYá]I'aló küzvctí~
lését is kívánhalja. A. 1nunkúltatónak az erre 
irányuló kérchnéhcn fel 1kell tiinletnit!, hogy. 
a n1unkavállalót rnilycn n1unkakörhcn ki
\·ánja foglalkoztatni és hogy az korábban 
hasonló n1unkakörbcn dolgozott-P 1nár, illető-'\···:. 
leg hogy korábban 111ilycn n1unkak·örhen .··' 
dolgozott. A munkáltató 'köteles azt is fel
fiintetni, hogy 1nilycn okhúl kívánja a 
szerint 1ne:gjelölt n1unkavállaló közvetítését.' 
A kérelc111hcz az iizc111i hizottság (hizahni)· 
javaslatát is csatolni kell. 

(2) A. név-szerint. 1neghatározott rnnnka
vállalö közvetítését a 1nunkaközvetítö csak 
abban az esetben 111cllözhcti, ha a 'közvetítés 
a fennálló törvényekk·el. renclclelekkel, bírói 
vag~r igazolóbizottsági határozattal, avagy az 
illető mnn'k<lYállaló érdekeivel ellenkezik. 

15. í;. 

(1) A munkaközvelítö a közvetítési arrn 
tekintet nélkiil köteles ellátni, hogy a köz
vetítés iránt hozzá forduló tagja-e a szakszer-·\'.!?· 

::~s~~:~~k~z;~~,~~:~gv:gym~~:<;áÚ:tó~özé::i~:~~;~l ·~ 
azért, mert a munkavállaló vagy a munkál· ;'l~i - ~ 

taló ne1n la1gja ti szakszcr\·ezetnek (n1unkál
tatói t>1·dekképviseleli szervnek), hátránnyal 
sen1 a 1nunkavállalót, sen1 u n1unkáltatót 
nein sujthntja. 

(2) A munkaközvetítés díjtalan, azért költ
séget scn1 n n1unka\'állalóval, sem a n1unkál
tntóval szen1hen felszán1ítani n.en1 lehet. 

16. ~. 

(1) ..-\. 1nunkaküzvetílií a 111unkakeresönek. 
akinek helyei ujúnl, köz,·etílőlapot ad út. 
egyultal érlesíli a n1unkúltatót, hogy részére 
rnunkavállalól közvetített. 

(2) .-\ n1unkukcresö a közvelítőlapon 1neg
ll('Vezett 1nutlkúitatónál háron1 napon hlllül 
szen1élyescn je~entkt•zni (•s u köz\'efítőlapot 

nnnak átadni kötelcb. 

(:1) A mnnkúllutú ·köteles a küz1't·líliilnpot 
1negf'cleliil:n kit<iltcni, aláírni ó:-; azul{tn azt a 
1Ht1nkaklizvetílühüz neg~'vennyol<' óra nlat.1 
,.j -.szak ii ldeni. 

(4) :1 la a n1t1nkuvállalú a '1tÜZ\'l'lítölapo11 
n1egjclölt inunkúltatónfll a ldizvl'líHHap kt;z
hezvétéll~t(H szú111ílott hf1ro1n nap alatt inclo· 
kóltl'Ua1iul> nen1 jelentkezik. vagy ha a 1111111-

,káltatú --a: :llfila jt·lent:kl'zel l i11 u11kavállalú köz
vetílölapját':' :--a-, --:-1nun k a válla.ló jelenitkezésétől 

:m1 
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''t 
szútnított ncgy,·cnnyolc óru alall a n1unkJiigi. - szervezeti n1tulkaközvctílésen kiviil kiclégí-
közvetílőne-k indokolatlanul nen1 küldi ':.is:r::~f~ tcni. 
sza, a n1unkaközvctítő ezt a 1nulasztást :a;_:;:} 
legközelebbi alkalon1111nl a közvetíté~~ sor.-:::::'. 
renclj,'hen való há!rnlélellel, harmadszorí·.7 
isn1étlődés esetéhen a közvctítú;;höl való ki<\~:; 
zúrással torolhntja n1eg. A :Jdzúrás egyhúnapon,:\W 
túl nem terjedhet. A kizárás miatt a paritá3,i+ 
sos n1unkaközvetítö hizollság11oz pnnasszajYL-:
li. {l) lehel élni. 

1 i. i\. 
( I) ~.\ 1nunkavállalút, ha nzonnnl neüf-:·'.-''.-

helvt•zhetéi el, a n1unknközvetítf1 az erre lt:'.;;_-:': 

céli:a szoigúlú nyilvántartásában elöjegyzi &;>;;: 
az eli'.ijegyzés n1cgtörténtét a n1unkavúllnlónak~'.; 
igazolja. " 

(2) .·\1nennvihen a 1nunknközvetílö a 1nun/$;}s 
kállatónak l~sti n1un,kúsra vonatkozó köz7:~{j: 
vetítési igényét húro111 napon belíil, szclle1ni-v< 
1nunkavállalúrn vonatkozö köz\·elitési igé~~:J 
nyét pl'dig hét napon hcli.il kielégíten.i nerii,9~~, 
tudnú, erröl a 111unkúltatónak azonnal - d~t}? 
lt•gkésűblH'll az en1lített húro1n, ill·~töleg h~(~i 
nap elteltével - tanusílványt köteles adni:)~}: 
~-\ tanusítvúny alapjún a n1un1káltatónn~~i,J 
jogában áll tnunkaerö .sziiksé.glctél a szak#%% 
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:1 nuu1kállalá]; és a 111unkavóllalól..: 
bcjclcnlésci. 

18. ;:;. 

( 1) A munkállaló köll'Jes minden olyan 
fnunkavállalójál, aki a jelen rendelet ha
tálvhalépésekor alkalmazásálian áll, az 1946. 
évf júlitt'l hú a1. napjáig az e célra szolgáló 
ürlapon a munkavállaló •íllandó lakóhelye 
szerint illetékes n1unkaközvPtítiH1liz hejclcn
ft'lli. l~ rend~lkezés a hizahni vagy vezctö
állá.sl hetültií 1nunka\'állalúkra is kilerjl·cl. 

(2) .A.z 1. ~ halúlyn alú lartnz1'l 111un'kJtltat.ú 
kiiteks a jekn rendelet halályhalépése ulún 
hizahni va;{,. \'ezeliíúllúsr~1 alkuln1azoll n1u11-
kn\'úllalójút a szolgúlatlialépéstöl s1:ú111ílolt 
h:lro1n 113.p alatt az e célra szolgúlú lirlapon 
a 1nunkavállalú állandó lnkúhclye SZl'rinl 
illetékes 1nunkaközvelítühöz hejelcnleni. 

(il) Mind . a munkáltató, mincl a munka
\'állal(I köteles a szolgálati \·is~~ony n1cgszü· 
nését - _az .alf,ól sz{unilol.t háron1 napon be
lül - az· illc.tSÍt.!e-s n1t1nkakiizvctílühöz uz crrl: 
tl · c~ll~il.'/áZ.olgáló·: "iirlupon vagy pedig sz<Yhan 
hejcICi1tcí1i~.: .>Ez a- -·be.fclentési kötelezettség 
ahhnn az,-.:csctben is fennáll, ha a szolgálati 



viszony csak a jrPc.~n rendelet hatúlyhalépésl 
után l~tesiil. Ezek a rcndPlkczések a bizaltt1i 
vagy vezelőállást hetültü 111unknvállalókra 
is kiterjednek. 

(-!) :lz (1)-(:1) hekezdéshcn <'mítell iir
lapok a 1nunkakiizvelílil'knél, illctöleg a köz. 
ségi elöljáróságoknúl (polgár1ncstereknél} 
díjlalnnul szt•rczhclük l)L'. 

(5) lia u 1n1111kállatö, illclöleg a tnunka~ 
,·állaló a hejclenfé'sl ncn1 az illetékes n111nka~ 
küzvetilönél lelte meg, ez köteles a hejelcn
lést az illelékes rnunkakilí-:vetítöhiiz haladék~· 
lalamtl úllcnni. 

(6) :\ mun'lrnközvelitő köteles a hejclenlés 
n1egtétcléröl - annak heérkPzésélöl szfuní~ 
!ott tizeniit napon hPliil - a hejele11tií részére 
ignzolásl nclni. 

/-/ (f 1 áf !/bal ér"' s. 
23. ~-

A jelen n·mlcll'l kihirdeiésfoek napj:ín lép 
hatályba. 

Budapest, t\1'16. évi július hó 8-án. 

A 1ninisz1cr helyeit: 

Kclen1en (;yula s. k. 
á11amllilkflr. 

' 

-:s~> -

KIMUTATÁS 

a 48.400/1940. Jp. ~I. sziimú l'endelellcl 
kapcsolatban. 

I. 
A n1unknközvetítő chue: 

l\fagynr ~Iagánnlkahnnzottak Sza
bad Szakszervezete, Budapest, 
VI„ Eötvös-utca 25./a. 

Illetékességi iel'űlete: 

Nagy-Budapest, valamint Pest· 
Pilis-Solt~ J{iskun vármeriyéne:k 
aszódi, budakörnyéki, i::ödöllöi, 
gyön1rői, közponli, monori, 
nagykátai, ráckevei, s.~entendrci 
és váci júrása, úgyszintén Szent
Pndre és \' ác n1egyei városok 
területe. 

Baja, 'I'óth l\álntún-utca 17. 
Bács-Bodrog vúr111egyt~ és Baja 

thj. vúrus 
Ralassagyar1nnt, Rúkóczi~ulca au. 

Nógrácl-I-Iont várn1egye. 
Békésesaha, Andrássy-utca :rn. 

Békés vúr111eg~·e 
l)ebrecen, liatvan-utca 23. 

I·fajdú és Bil1nr várrncgye, vala
mint Debrecen thj. város. 



J)orog, Búnyászolthon. 
Dorog ·község. 

Eger, Széchenyi-utca lG. 
I-IcYes vúr1negyc. 

Eszlcrgu111. l~örinc-utcn 7. 
I\nn1frro1n-l~szlergon1 vúrrnegYé- ·!.:!'~ 

nck esztcrgo111i és gesztei;i .iá---·· 
rúsai - kivéve Dorog községet 
lováhbú tlsztl1rgon1 1neg:vci vú~ 
ros. 

t;yőr, Teleki-utca 38. 
(iyör-?\'f()SOn várn1egyének pan

nonhaln1i, sdkoróaljai és tó~ 
szigetesilizközi júrásai, vnhuuint 
Györ thj. város. 

Kaposvár, Arpád-utcu H. 
Son1ogy vúr1negyc, vnJanlint I\a

posvár ·thj. ,·áras. 
J\pcsk{'n1ét, Széchenyi-tér IG. 

Pesl-Pilis-Sol t-1\isk ún 
nek az I. alatt nen1 
rülefl'. 

:\liskolc, \rürüsn1a1rly-utca 12. 
11nrsod-Gö1nör vúrn1err\'l' ,-alu1nint>\· 

.\liSko:lc thj. város.l"'I. ' 
:'.!oson1nag:vnróvúr, J)c::í.k-tér ;J, "f 

Győr-i\Joson várrnegyének inagyar-:± 2 

óvári júrúsa és l\I<1snn1nagvnr-.'' 
óvár n1eg_vei vúros. ·· 
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N'ngvkanizsa, c:sl'ngeri-ulca fi. 
· · Zala vúrinegy(~nek lenti, letenyei! 

nag)·kanizsai járúsa és Nagy
kan.izsa n1egyei város. 

~víregyhúza, Széchenyi-tér 11. 
· Szabolcs és Szaftnár-l~l'reg vár-

n1eg:ve. 
Pécs, Széchenyi-ll~r H. 

13aranyu Yúrn1egye és Péc:-; thj. 
város. 

.Sútoraljalijl;ely, s_zécl;enyi-lé_r. 22: 
Zen1plen l.'s .Aha11.1 var1neg)'C. 

Sopron, Széchenyi-tér 1. 
Sopron \'Úr1ncgyp l>s Sopron thj. 

vúros. 

Szl•ged, l\1arx-tér 20. 
(~sanárl és Csongrád 

va1a1nint Szeged és 
vásúrhely thj. város. 

Sz(~kszúrd, \'asúlt-fasor l~l. 
'folnn vúr1ncgye. 

vúrn1egyei 
Hódmező-

Székesfehérvúr, Szt.. l\.orona-ulca f:i. 
F'ejér \'ár1negyc és Szélke:;fehl~rvúr 

thj. vflros . 

Szoln:ok. ?\lag~·ai·-ulé'a 21. 
JáSz-Nag)'kún-Szolnok vúr1negye. 

Szi'i.n1hathelY, Szily· .János-utca 25. 
\ras várrneg~'e l~s Szo1nLathely 

thj. város. 
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I. 

Tntahánva, B:ínyászotthon -\'!- -
· l\01náron1·Esz.fergon1 YÚr1negyén~~kJ}! 

lalni júrúsa és I\01núro1n 111egvef/i:: 
város. · , 

\'eszpré1n, I\:ossulh·ulcn 2. 
\t eszprén1 vúrn1eg-ye. 

Zalaegerszeg . .Jóktli·utca i. 
Zala \'Ílrn1egye, kivéve a lenti,::-~ 
letenyei és nagykanizsai júrá~:'._::::
sok, va1n1nint Nagykanizsa n1e.: 
,g~·ei város teriilett5t. 

52.618/194(;. Ip. M. SZlÍllllÍ l'Cll<ielct 
:t 48.400.11!14(i. Ip. M. SZ:Ílll!Í l'Cllli<'lethc11 

m••ghahi!'ozott bc,ielentések hahíride,iének 
rnt•ghossznbhítcísa híl'g;vühan. 

1. ~-
A ·l8..!0011\l46. lp. ~l. szúmi"i rend<'let !az 

alúhl1iakhan: VR.) 18. ~-únak ( 1) h<'kezdésé-
hen n1cghntúrozott határidil az l SJ.J H. é\'i 
szeptcrnhcr hó 20. napjúig n1cghosszabliítta· 
tik. Ehhezképest a n1unikúlta!ö n1inden olvan 
1nunknvúllnlújút, aki az 1946. é,·i július· hó 
11-én alknlmazús:\han állott, az 10-lli. •'vi 
szeptetnber hú 20. napji'iig kiHelcs az l' ct·lra 
szolgúlú ürlapon a n1unknvá!Ialó úlJundú 
lakóhelye szerint illetékes n1u11kaküzvctítű
höz bejelenteni. 
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!\ VR. 18. ~-ának I~). illetőleg 13) hekez
dé~e pedig akként. mód?síttntik, hogy az ?!~ 

'
,11nta'rozolt hc1elcntcsekct nz 1946. e\J 

1net'I " · ·. . 6 '• ·· 
"úlitts hó 10. napp u'.'\n, ?e '~.z .19·1 . _en 
J >Jtember hó 18. nap.Ja előtt turlent al!,al· 
:1~:;,ús l'Setében 1 illetőleg a szolg~l~.ti Yi~~o1~y-

l. ·iz említett időpontok kuzoll tortent 
na" '" . „ l\l '6 
111egszíínésc escté}J:n lcgk~:?hhen nz : '!; • • 

'é;·i szepte1nher ho 20. 11ap.10.11g kell inegtcnnt. 

2. !j. 

A jelen ren<.lelel a kihirddésének napján 
lép hatályba. 

Budapest, 1 H4{). évi aui-!usztus hú 1·1én. 

A nlÍni!Ller hely~lt: 

/í elemrn Guuto s. le 
ó.ihnnli!liár. 

tfi7.lín0'1\l>l6. Ip. ~!. 5z:ímú l'endelet 
az illutszcrel<, kozmetikai k<'szilmények és 
drogél'iacikkek Icgmaga~abb. viszon!e!a<lól és 
ro~~·asztói ;lriinak n1egallap1t:isa tar~„yában. 

A 9.690/19-15. :II. E. sz. rendeletben (~\la~ 
gvar I\özlöny 157. száni), valan11nl az 5.~-~0/ 
l ll-ll\. M. E. számú rendeletben (Magyar K~z
löny 120. szám) nyert felhatalmazás alap.1.U1 
a kövctkeZöket rendelcn1: 



1. !;. 
í l) Ennek n n•11delctnck n hatálya kiterjed 

a rcndelcl n1elléklt>léhen felsorolt ill<itsze
rckre, koz1nl'likai készít1nényekre és drogúria. 
cikkekre (lo,·á'bhiakhan: árucikkek). 

(2) Ne1n vonalkozik a rendclt>l: ,. 
a) azokra az úrucikkckr(', tnl'IYekncl- ~.· •• 

fogyasztói úrút az iparügyi 1ninisztcr- kiilör~ f 
rend•elettel vaff\' az .Anyag- és :\rhivatal lPiral~ 
lai szahál~'ozta: 

b) azokra a kíilfüldi szárn1azúsü nrucik
kekre, an1elyeknck fogyaszlóí úrút a kiilföldi 
elüállíió n1cgszahla. 

. (:l) A rendelet mellékletében fel nem sorolt 
11latszcrek, koz111clikai készíln1énvek és dro
gériacikk~~\ _leg_111agasalih fogyasitói és ,.j. 
szontelado1 arait a kPrcskeclü a lilO.O;)OilH-16 
lp; jf. szú~nú rendelet (l\Tngyar I\özlüny lli~l: 
'':am) „1. !l-a (~! ht>ke7.cléséhen foglaltak s1.e-
1:1nl ko!Plr.s k1~zá1nítani. .-\ Szö,·elsl·g. illet YC 
c.rdeklrep~·1"iclc!1 szerv n Yonatk_ozú kör!eYe
ld. l''.rtoz1k_:i ,Jelen rendelet lrnlátyhalépésétől 
s1u1111lolt L> 11:1,pnn lit>liil az Anyag- t~s ,\rhi
Yn!:tln:.rk (IL. l·c'í-ulca fi8.) liclerjeszl<'lli. 

2. ~. 

11 Í ,\ melliddethen felsorolt. 
cikkek nagykcrcskcdüi eladási 
n1agasahh 1 1nint a heszerzési 

.ioo 

kiszerelt úru
árn ne1n lehet 
árnak, illrtvc 

{111költségnck és az n. s szerint fciszú1nílható 
}lrullú haszonnak együttes összegt~. 

(2) A beszerzési. ilicfYc önköltségi úr ki
>7.'1milúsa lekinlcl<'lwn " lö0.0'10/19~1\. lp. i\l. 
sz. rcnclcll'l (i'vIDgyur Küzlöny 169. szú1n) 2. 
~-únak (1) L's (2) hckczdésébcn foglaltak az 
irúnyadúk. figyclc111111cl a jelen rendelet -!. 
{;-úra. 

(il) Az \ 1) bekezdés szeri ni megúllapilotl 
ll'gn1agasal)l1 11agykcrPsk-cdöi eladási úr a 
nagykeres kPd\í iizll'i l1clyiségében útnd \'U, 

~zúllílúsi csonHtgulús (göngyölel, edényzet) 
nélkül, készpénzfizetés ellenében érlendö. 

(.!) J\ szúllitúsi cson1agolús (_lúda slb.) fn1-
küllségél a nagykcrl'skcdö külön l'elsz{unít~ 
hntjn. _ 

(:J) .-\ ki1nl~rl (szabadon cladPlt) úrueik
kl'kl1ez ."iziiksl~gcs göng>·ölclel iedényzetcl) -
ha u Yev(i ilyent ne111 ad - a nagykcrcskt•dö 
:1 vt1vönck eladhatja, vagy haszonkölcsönhc 
:1dhatja .. .\z claclotl gilngyölelérl ( cdl~nyzclérl) 
n lialú~úg úllul 1ncgúllnpíloll eladási úr, ilyen~ 
nck hiúnvúhau a !u'.sz-crz(·si úr szútníthalú. A 
lla!-iZHÚll ·:'illapothan visszaadott güngyülelért 
í l'dényzetérl) a visszavétel idüpoutjúhan ér
y{•nves for•ralnti ár 80°/o-úl a vevőnek vissza 
k;'.ll" lérílc1~i. ,\ ha.szonkölcsiinhe adott gön
gyülctérl ( cdl~nyzctérl) kölcsöndíjat szúiníluni 
ne1n szabad. 

(.!i) ,\ (.[) bekezdésben foglalt rendelkezések 
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ncn1 vonatkoznak a tiszta .st'1Ilyal egyenlőnek 
vett teljes súlyban eladott árucikkekre. 

a. ~. 

( 1) A melléklclbcn fclsoroll ki.,zcrell úru. 
cikkek fogyaszlc'>i ára llL'lll lehet 111ugasabli. 
1nint a beszerzési úrnak, illct,·c öuköltségnek 
és nz 5. ~ szerint sz{uníl.ható kiskercskcdi.ii 
hrul.tö haszonnak l'gyíiltcs ÜSSZL'gc. 

(2) :\ hcszcrzé~:d, illct\·c önkölt~égi úr ki
szúmilúsa tekintetében a 15CJ.050/194Ci. Jp. 'I. 
sz. rendelet (ivlag)'ar Közlöny 16\J. sz.) ~. 
!;-únnk (1) és (2) bekezdésében foglallak :iz. 

irányadük. fi~yelcn11nel a jelen rPndeict -1. 
~-ára. 

(3) ,\ ~. !i (5i és (ü) bekezdésében foglall 
rcndelkczésckc! értcle1nszerücn 11 I kn l1nazn i 
kell a kiskcrt>skcdö :í.Ilal kiinért (szu!Jado11 
l'lndollJ :írucikkekrp is. 

.1, 8-
A hclfö1di clöállilótól, 11agykcreskedütlil. 

iniporlörtöI \'agy 1közvcllcn kiilföldről rúsú
rolt nyersanyaghúl hér1nunkúhun útdolgozl:i
tott vagy kiszerel! úrucikkek he~zerzési i)11-

költségének kiszú1nílúsáuúl a 2„ illetve a. ~ 
szcrinl kiszú1nilotl önkültséghez a lJérn1unk:1-
dij és a kiszerelési cso1nagolónnyagok kiHt
sége külön hozzászá111ítható. 

·102 

5. §.· 
(1) A 2., illetve :l. ~ szerint kiszámilolt be

·zerzt~si úrhoz, illet\·e önköltséghcz a nag~'
r. ··rcskcdö legfeljchh a inrlléklct 1. rovata
l~~n. a ld~kercskcdö pedig legfclje?h a n1;I
Jéklcl 2. rovatúbnn aruc:;?pt~rtnn~\:tlll int;gal-
1· pítnlt hrultú lrnsznot szam1thnl,1a hozza. A 

1;~clléklcl l. és 2. rovala a ~i:isz~rell (ere<l;t! 
!!\'Úri kiszcrcléshen eladoll) aruc1kk~k cladas_1 
~~-r:'tnnk kiszú111ítúsúnúl nlkaln1azhnlo hrutlo 
hn~znnkulcsot tünteti fel. . , 

(2) :\ nagy- és kiskcreskedö últal k1111ert 
(sznhadon eladolti úmeikkcknck a rendelet 
· ne!léklet~hcn fel tii ni e 1 C'lt hnszonk ulcsok kal 
1
1
dsz:í1níloll úra 5°;0-knl növclhelö. 

(;)) A jelen rendelet mellékletéhen, m~gha
lúrnzott kPreskedöi bruttó haszon tctele1re a 
1ö0.020iHl16. lp. M. sz(1mú rendelet (Magyar 
1~iizlüny 18;). szíun) 6. 8-ál>nn 1neghatúrozott 
csükkr;1!és ncn1 Yonatkozi,k. 

1.1.·J I·Ia a nagykerPskedö n ht>lfülcli elüúllí
i<'dúl, \'agv -kiizv(•tlenül kiilfüldr<'H vúsúroll 
úrucikkl;l·, 1nús nagykrreskediínck adja el, a 
mdlddel 1. rnrnlúhan l'eltiinletell, illetve a 
(2) hckczdéshen l'oglaltnk szerint nü\·ell 
l1rnltó ha~zonkulcsol az alúblii ellérésscl kell 
alkaltnnznia: 

a) <lz eladó nauvkcrcskPdÖ az cladúsi úr ki
szún1ttúsúnúl a 1~Clléklel. 1. rovatúban feltün
lelelt, illetve a (2) bekezdésben f'oglallak sze-

Ill.\ 
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rint nÖY>Clt hrullú haszounak csak a felél sz(i-
1nílhalja és nz így l~rvényrsítctt haszonszúzn
Jékot n vcv() nagykPreskedíivl•l a szá1nlúri 
küzölni kölcles; 

h) a vcvii nagykcrcskcdíí az úrucikk to
Yúhlielodúsúnúl a melléklet L rornlúban fel
liinl_ell'll. __ illel\·e a (2) bekezdésben foglaltak 
szcr111l no,·clt lirul!ú haszonkulcsot az eladó 
nagykercsked() úlla! vele közillt hnszonszúza
lékkrd esökkcntPni kötelc>s. 

(;)) :\ hclföldi gyúrak közös t~lúrusílö szer
\'(~i~.~jl" va~~· ~gycdúrusí!ússaJ 1neghízoU k«pvi
sclo1tol, illelolcg i11eghízoll jait6I vúsároll ht'l- · 
földi úrucikket a rendelet 'alkaln1azúsa sze1~1-
pnntjúhúl belföldi előúllílóiúl Yúsároll úru
cikknr-k kell lPkinleni. 

(\. §. 

(1) Ennek a rcndelcll1ek hatúlva alú hll'
tozú \'édjegyzclL úrucikkek clöállÍtójúnak jo
g{1bnn úll a fogynszlói úrat Pg>·ségesen n1eg
szahni. az így n1Pgszaholt cgysl~gP.s fogyasz
tói úr ~1zo11han ncn1 lehel nu1gasabb, 1nint a 
gyári Plnd{1si úrnak. Yalan1int az ('Zutún a 
gyúri elndúsi úr ulún a 111ell{•kle! 1. {~s 2. ro
Ya lúhan úrucsoportonkt-n ! 1negúlla pítot l 
lirultó ha~zonkulcscdi:kal sz[unílolt kereskpd(íi 
liaszc:nak egyiittes öszegL' .• '\z elüúllító últnl 
n1egszabott egységes fogyasztói úrat az úru-

.J0-1 

cikk hurknlalún liiYPgén, dohozún, stb.) fel 
l·cll tüntetni. 
' (2) Az ( 1) bek~;<~és • alapj".l_i_ _1r;egszabo~t 
egvsógcs fogyaszlo1 arbol nz eloallito a _nagy_-
1-'C;·cskctlőnek az úrucsoportonkinl n1egallap1~ 
t~ll hrulló haszonnak n1cgl'elclö L~ngechnényl 
köteles nyújtani. .. 

(:J) Az (1) bekezdés a~ap.1:u1 ..1~1c1;~za!iotl 
. „1 ·st'„res fonvaszlói úrhol az eloalhlo e:-; a 
ln\. '-n o. . " l • 
n~\aykercskcdö a k1skt'reskeclonc \. az arucso~ 

~tanként 111enúllapítoll hrulló haszonnal\ 
pül ti ' .. '. • 
inegfelelö engedtnenyt kot.e11e1~s 1nyt

1
1:!:a

11
1;t1.'. , 

(·0 ,\ védjcgyze~! úr~.1;1 \: i:e \.. ~ o:~ ~ O.J~~ ~z 
(1) bekezdés alapJn~1 c;Io1.rt~ ~gyseges togJ·as.z-

1 · · :11-ot r.s annak k1sza1n1tasat e rendelet ha-
01 ' " ,. ' l 1--1 

l 'tl ·bnl61Jéséliil sz{unított 15 napon H~ u ', az 
t ) • tl • ·1·1· ]· 1··1·1·( C"\'SL"'L'S • •
1
,i1111·1n védJcuvzc aruc1 \ \C'" e.• o . r>. · ·n ·u ' o. 1 . • ·1. · 1 

t.· n,··is·•tói :trút Y:tln1nint .enIH:k i:1szan11 nsa 0 1"1 <. #, < ' l" " 30 
pccÜg a forgalon1hnhozat:ll_t n1e~e ozot:n. ~ 
nappal köteles az .Anyag- cs 1\rh1Yalaln.1J... hc-
jl·lenlcni. 

7. §. 

,\ rendelet lullúl~·halépésénck napJún _r~!k
lúron levő úrukészlet úrúnak a .n1e~allapllt~s:1 
és t~ovéb ill nc1n ·szahályozot.l kerdes~:k lt;_k~n· 
t 't ,lb~ "'Z 1·1,o1·,··,„,.,· 1niniszter és a kozellalasc e Jen "' „ « n. , . 
iigd miniszter J50.050il\l·l6. Ip. ll!. sz:~m11 
reildelctében {1\Iagyar l{özlön:v IGH. sznn1.l 
foglaltak nZ' irányadók. 

~+.. -------llllllliií---------
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8. §. 

E_z a rencle!et kihirdetésének napján lép·; 
halaly.ba;, hatalyhalépésével a 81.!00/l\Mil. !\ .'.' 
ill. szamu (Budapesti Közlöny l\l43. 1'ú]' : 
18

, l'\) • ) · . lltS 
:'· , n.. szam és az ii9.400/l9•1'l. K. lll 

szmnu (BudapPsli l\iizlöny 19·l:l. de""mhe: 
17-i, 283. ~zún1) rendeletPk hal{dvnl··1t ,.,.,.,

1 

tik. . \.~ „ ~ 

Budapest, l94ü. évi oklciher hó 2H-{rn. 

;\ 1ni11iszkr hdycll: 

Dr. 1'arqa lsl1lfín s. k. 
úllnmlilkár. 

Az illalsier•ek, kozmetikai készilménwk és' 
dl'Ogériaeikkek fo1•galombahozahlltln:ll' alkai

mazhaló kei•eskediíi haswnlmlcsok. 

l, Foa- i's .~::áj<Í[1ol1ís::rrí'k: 

a fog- és szújvizek; illalosilol! 
é.-> _ne1u iLlatosíto![ fogpor, illa
los1!ott és 1H:n1 illlutosílolt fo"
~asztn (fogkré1u), fogsz'app~1 
l'"5 szappanl'urlbJmú foapor 
(1nint p~. Au!omenth) . . ti. . 

:-;;l'~'Y- Ki,;. 
k.:re~J;ed'ui hcn:~kc>dúi \ 

hrnl lú hn1t!i1 . '· 
li:bZ<•U h'.!~l(>I\ 

1. '2. 

-·z;:j_ 

,:~a:i,;Jo',-

BAEDER 
ILLATSZERGVÁR RT. 

UJPES'l', EHZSltBE'l'-UTCA 2-4 

'l'ELEFON: 292-850* 

A gyár Ujpcstcn a J\1ilria·utcai meg:lllóhely 
közvetlen közelében Tan. Budapest·Nyugati 
pályaudvartól húsz perc alatt :a;90, 91, 92, 
jelzéslí villau1ossal elérhető. 

A GYAR KESZiTMÉNYlll: 

OVENALL 
fogkrém, szájviz, fogpor. 

CAOLA 
Rznppau, vita minus arckr0rn, nap- én bronz· 
olaj, kölnivíz. 

EXOTIC 
púder, ajak~ ós arcronge, arckróm, kölnivlz. 

BELLART 
krém, púder. 

BABAÁPOLÓSZEREK 
továbbá mindenfélé púderek, arc- és ajak· 
pirositók, haj- és fejmoaószerek, illatszerek 
és kölnivizek . . 
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:..!. Gycr111ckr.:pnl<is:erek: 

(/) 111•111, lJlahisílot!t gyenuek:ípolú
kc-nöcs fbno.lin kr~1n), horsav.rr.s 
vagy .salyci.les hin!6po1i. n~~n1 
•i!hr1,losiloll: gyer1nekhi11Hipor és 
nc1n ill:alosítoH va~(·lin 

b) i:'lahJsilull gycrnv~kúpo!úke· 
n.öeis', m1a~\o.<,ilott ;;yern1ekhin!6-
por, iJlatos-ílolt \'tfseUn 

il. l~!f!féb kés:ít111ényck: 

a) _:;,zappantnr!a~huú fcjniosl>vizck 
kátrányo;; haj1nosúk.' fej1nosó: 
porok, fcj1nos{1p·:i.szl~·1k 

b) borol\'akréu1 

e) izzadiis elh:ni s!ZcTe.k 

d) \'l•rzCs!Pl':Hliiú szerek 

·I. Galcniku,.; kés:iln1ényck: 

r1) ld~zcre!t súshor·szcsz l·.~ az Or~ 
$ZÚgos Egyé.szS"l>giigyi I11.!ézct 
állal gyúgys:z.crkiilünlrg.es!<.Cg· 
kéut 11cn1 lör1.skünvvczctt be· 
dürzsöJüszPrck kiszc1:PIYI' . 

!1) az Orsz:'q.,\"O.S E~C:;zsCgiig\ i lnh~
zct ú\lal gyúgy:o;ze1:kiÜ.ünleges
.sú~kén.t IH!llt · tlirzskönvve-z:cll 
l't~nnészl'lt'!i {~s 1neslerség~s ús
ványi gyúgy.súk kiszt>rcl,·t> 

"t.;.J:.~Y- l\Jis· 
kei•cledf...i kcr.e..'lk~d&i 

brrtht~ó bnt~lió , 1 
h::1,11;11a h•:l!Si::nn 

1. 2. 

20~;; 35 1~'0 

20% 

20?G 
20°/a 
2or•,~1 

! '}(}_' 
N /(/ 

;i5n/n 

:15°1'.1 
:30?~ 

Az i1nu·iig~·i 111iniszlc1· 
104.095/1947. lp. M. sz:ímú 1·cnclclclc 

az illntsze1•ck, koz111etikai készít1nénj'Ck és 
clrogé1•iacikkek Icgu1agasabb viszonteladói 
és foµyaszlói ~'írának 111cg~'ílla11íhis~i1•ól szóló 
t(i7.li00/tn46. 111. i\I. számú 1•cmlclcl módo-

sítása hil'g~·~íban. 

,\ 0.600i19.J5. llf. E. szúmú rendeletben, va
lamint az 5.7.J0/1 \l.JG. ilL E. szúmú rendelet· 
Iien nyPrt fl'Ihatahnazús alapján n kilyctkPzií
kel rendelPnl: 

1. §. 
:\z illatszerek, koz111etikai késziln1ények l·s 

drogériacikkek lcginagasahh viszonlcladúi l•s 
f11gyasztúi úrúnak n1egúllnpítúsa túrgyúlla11 ki
aclc;l! 167.000/1946. lp. ?II. szúmú rcndclcl 
(~[n.rvnr 1\.iizlönv 2·l7. szú1n) tnclléklclének 1. 
iJonrj~t helyl>be ;1z alúhl1i rPnd('lkt>zPs ll>p: 

l .. F.'~1[l- é~i;,,sz;<Uánolász_l!rek: 
a;, fog-.- ,és szújvize1t.:·- illatosított 
t'.•s ncn1 illntosíl()l_t, _fogp~1r, illa* 
tüsitotl ·és nen1 illatosított fog~ 
paszlü (fogkrén1}-, fogsznppan 
és sznppnnlnrtn1n1ú fogpor 
(tilint. pl. Antomcnth) . • .... 

:\a:l.·>· Kis· 
J;ei~es.kedfJi 

hrn!hi h:is1.on: 

1. '.l. 
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2. §. '<ú 

Ez a rendelel ne1n ériuti n fogápoló- és :i'.&' 
gyern1ckápolószerek árának n1egállapítúsa · 
lár6'Yúhan kindo!l HM.068/1\Hi. lp. ;II. számú,;; 
rendelet (Magyar Közlöny - Hendrletek Tára"' 
? lfi. S1.átn) rendelkezésrit. 

3. §. 
Ez u rendelet n kihirdetését követő nvol- . 

cadik napon lép hutúlyba: lrntálybalépésével a<• 
16i.fi00/IM6. lp. i\l. számú n•ndclel mellék
letének 1. pontja, Yalatnint az 1\nyng és Arhi
vnlal állal az eliíúllíló vállalatokhoz intézett· 
lPiratoknak a fogyasztói úr:Tknl 1negúllapítú 
r(~szei hatál~·ukat yeszli·k. 

Iludaprst. 19·1·7. évi Hove111ber h(1 2·~-én. 

.·\ nliniszler helyeit: 

/Jr. 1'nrgo /sf Prín s. k. 
úH:1111lilk:ír. 

102.003/1947. lJI. ~(. sz:\mú l'CIUMI'! 

a ke1•eslcelliíi el:uhlsi :lraJt. sz:ih:\lyozás:h•ól 
szóló 150.050/1!14fi. IJ!. M. sz:lnuí ' 1•1•rn"'1t•I 

1núdosíl~'isa és kiC'gészítése !:'il·~yühnn. 

- Kl\'OK\T 

1. ;; . 

A lf>0.050Jl\l·ICi. lp. ?1!. szúmú reodl'll'I 
\~'!agyar I\{jzHln~· 1 HB. sz{un, u. tovúhhiak-

·110 

van: H.) il. ~-a a következő 13) bekezdéssel 
egészíttetik ki: 

„(3) Olyan úruknúl, amelyeknek \egmaga· 
~abh Yiszontcladói vagy fogyasztói úrát az 
iparügyi ,·agy a közellátásügyi n1iniszt;:!r az 
1. ~ ( t) bekezdésében en1lített 111ódo11 összeg
szcrülcg 1negúllapítot la, az így 111cgálJapított 
új árakat a raktáron lévü úru1ncnnyiségrc is 
t~ikahnnzni lehet, árcsökkentés esetén pedig 
alkaitnazni ·kell." 

2. B. 
A H. ö. ~-únak (2) bekezdése hdyéhe a 

követk·ezö rc11delkczés lép: 
„(2) 1\hban az esetben, ha a ,·étclúr kicgycn

iíté.sc a felek 1negúllapodúsa szerint késöhh 
ti)rlénik, az úrú átYélclélöl sz{únítolt 8 napon 
belüli ,fizetés készpénzfizelésnc!k szú1nít, 8 na
pon túl, de ilO napon belül történő fizetésnél 
- kan1at, költség és 1kockázat eín1(~n - :.1 
vételár l.á 0/o-a, 30 napnál későhllen lörlénii 
fizetés esetén pedig a hátralékos vétcló.r utá11 
1ncgkczdett ha\'onként tovúhhi 11Vo kitlün rcl
szán1ítható.'' 

a.~. 
.-\ J=L ö. ~-a a küv-etkezli {a) lickezdl~ssel 

egészíttetik 'ki: 
„ (3) Abban az cselben, ha a vevő az árú 

álvélele clőtl 8 napnúl korábbi időpontban a 

"11 



'l 1 .. J·e'szi>e'i1zbcn va!.!Y cziel eJ1y tekintet ,.e e ar1 a '" - , u.· • , i::; • 
• 1r , ő niódon fizetést tel.1es1t ( cloleg, rcsz. 
'1 ' 1 cs ) l l' f 1 tl .. fizetés, teljes vételár ',,az ,e ac _o. a e vc . ?s7:-
~zcn ulún a kövelkezo pcnztar1 cngcd1nen~ t 
(sk~nto) köteles nyujtani: 

H) ha a fizetés. legfelj~hh _S-;1~ nappal 
az áru úlvetclc elolt lorten1k . . . . 1 

1
Vo 

f>) ha a fizetés legfeljebb 15-30 nap-
pal az áru átvétele elölt lérténik 1.5% 

e) ha a fizelés az úru :ílYételénél :lO · 
napnál korábban történik, az első 
ao napra 1.5°/0 és 111inden 1negkez-
dell 10 napra 1m·:ibhi . . . . . . . 0.5% 

1. §. 
:\z clöhhi ~ alapján kapott pénztári cnged-

111énvt - a R. 2. ~-ána'k UJ) hekez1l(•séhen 
fogl[~lt rendclkczéstöl cllérölcg - a hcszer.: 
z(~~i árhól ncn1 kell levonni. 

n. ~. 
1\ jelen rendelet 3. és 5. §-ában fogl.1ll ren" 

dclkczések a kiskcreskcdönck. közvetlenül a
fngyasztóval kötött ügyll'leire nctn vonat
koznak. 

i. ~. 

Ez a rendelet a kihirdetését kövelö 
]1011 lép lrntályha; :l i\, §-hall foglalt l'PlHl<>i"'.'.< i 

·11-2 i'1,\1· .• 

kezést csak a rl'ndelcl hatálvlialépés;:! ut[ln 
fclvell clölegekrc kell alkahnu~ni. -

Budapest, 19+7 . .;,·j úprilis hú 11-én. 

Az ipariig-yi 1niniszler hclycll: 

dr. ,_~tu·yu Istuán s. k. 
ii !lain\ i tl;,{1 r. 

A küz(•!lii!:'isiigyi 111iuiszte1· lu•lyctt: 

rlr . .lláléffy {;é=a s. k. 
úllan1lilkúr. 

104.06:1/11147. 111. ~I. sz:ímí1 rcn!lelct 
a t'ogpol'ok és gycl'tnckápolószerck t'ir~íun}i: 

n1egállapít~ísa hí1·gy~lbau. 

A \J.6\)1}/1 \M5. M. E. szúm t'I rcnclcl«thcn 
((\fagynr I\.özlüny 157. szátn), vala1nint az 
:J.7-10/19-!6. 1'!. E. számú rencldclbcn (Magyar 
Kiizlöny !20. szúm) nyeri felhalalma2ás alap
j:í.n a kövelkczökel rendclcn1: 

1. §. 
( 1) A hclföldiin elöúlliloll fogápolöszerck 

köziil az illalosítolt és nem illatosílolt, vala-
111int hahzó és nctn hahzú fogporok, a gycr· 
n1ckápolósZcrek, ügyrninl az illalosítolt és 
11en1 illa_losílolt gyern1(•k(1polókcnőcs (Ianoli11 
krén1) :bórsavas Yagy salyciles hintőpor, illa~ 
tositott és' ncn1 illatosított gycr111ekhinlőpor 

·!13 



y 
L! 

' . 

és illalosítot.t és nen1 ilialosíloll habaolaj 
jelenleg érvényben lévő uyári,. uiszonlelruliíi 
is fogyas:tói árai felen rendeletc111 hatrilybn 
lépésétől ke:zdőclöcn 10°/o-kal csökkentendő!;:. 

(2) Az ( 1) bekezdésben mcgúllapiloll, csök
kcnlcll eladási-árakból az elüúllítók ó:, küz
velítii 1kereskcdük az eddig adott L'l1gedn1é
nyckct lovúhhra is tartoznak nyujlani. 

(3) Hiteliigylctcknél a fizetési fclléll'iek 
lckinlctéhen a 102.00:.J/1\l-lí. Ip. M. szúmú 
rendelettel (~!agyar l\özlöny 83. szá111) lll<Í
dosítoll és kiegészilcll 150.0iJO/í\).[(i. \P· 111. 
szán1ú rcndclelhcn (~!agyar J\:iizlHny 1nn. 
szútn) foglaltak az irún~·adúk. 

') 1.:, -· ~· 
..\z clöúllílók az 1. 8 ( 11 hekczd(:sc "crint 

csökkentett eladási árnika! n rendelet htt
túlyhalépé'jétöl szá1nított 8 napon heliil az 
Anyag. t~s "'\r}Ii\·alDlhoz (l~udaprsl, I L, Fíí
utca 08.) hL•jelenleni lartoznnk. 

:>. ~-
Ez n rendelet kihirrlclésének napjá11 lép 

hatályba. 
Rudapcsl, 19·! 7. éYi 111újus hó 2'.::-én. 

;\ uüniszlcr hclyl•ll: 
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Dr. Vuroa Istvón s. k. 
á!lan1li!kúr. 

104.083/1947. 111. ~l. sz:lnuí t'en!lelct 
n g~·óg~·szel'ipnl'i lel'n1elői :írnk l'endezése 

tárg~"íb:m. 

,\ 0.tW0/194'1. M. E. szúrnú í\lngyar Köz
lünY 1'1í. szám). rnlnrnint az 5.í-l0/1946. 
;\L ·E. szán1ú rendelPlhl'n (1'-lüg~·•ar Eözlöny 
120. szúm) foglalt felhalalrnazús alapján a 
népjóléti 1niniszlt•rrel egyctérlésht>n n köYet
kcziíkrt rcndelen1: 

1. ~-
(1) ?.·lindazok az iparYúllalnlok, runelyck 

'I 1·f·s··z1"1!c1·e ]c1adoll ' 1\'Ú''VSZCI'\'C"Yészeli oyftri • \.. , „ • ~ ' r.. :"'. h. ...,_ ' 

vngy gyógyszerYPgyl•szeli lahoratóriun1i ipnr
jogosílvún>' alnpjún gyót{\·szcrnlapanyrig?k {~s 
törzski111yYt'Zf'tt gyógy~zerkésziln1ények 1pnr
szerü elöúllítúsúYal és hclföldöll valú forga
]0111 hahnzn t alúYa l ii zll•lszl'rÜcn f ogln lkoznnk, 
kiitcl<•sPk a jelen rcndell'l halúl)·haJ(<pésétől 
szútnílolt hartninc nap alall fenti készíllné
nYcikre \'Ollal.kozó részlrll''i úrkisz{unítúsai
kf1t a rt>ndclcl. 2. ~-úhan c1111ílell és az érdek
képviselelcknck cg~·idejííleg kiadni! ftrYelési 
1ninla szerint eik{•szí.tcni {~.s - a n1ííszaki 
lcírús fcltüntelé:.;e. inellctt -·- az . .\ny~11g- i•s 
Arhivatalhnz !nndapCisl. Fií-ntca f\8.) lw
nyujtani. 

(2) l.Jgyünil>'Pll r(~szlelcs úrkiszún1ítúsl kii
telesek hcnyujtani az ( 1) hekczdé-;ben 1neg-



. , 

úllap1'totl határidü alalt a •1vó 11vszert·'11·a]·<:'t;· l'"!. .... •.• , ~ ~ 

tulajdonosai vagy felelős vezetői, un1ennyiJ< 
hen az (1) bekezdésben n1cghatúrozoli készíi_:;t5 
1nénycket sajúl lahnratóriun1nkba11 ipar-
!'Zcriíen állítjúk elő. 

(3) lTgyancsak kötelesek részletes úrkiszá~·~::,. 
1;1ítús,t bcnyu)l~n.~ az (1) bekezd~sben 111eg<;t 
allap1tott hntando alatt azok az ipnnúllala·.< 
tCJ1k is, atnelyek iparukat ncn1 gyógyszer<:::,. 
vegyészeti gyúri, vagy {{Yóg~·szervegYészeti/1' 
lahoratóriu1ni ipurjogosilvúny alapj{;t; gya-"-·.·: 
koroljúk, de az általuk cliíúllítotl ipari ter. ·i, 
1nék a jl'll~n rendelet 5 .. ·~-úban foglnllak sze~ :;: 
rinl gyúg:vszt'ralupanyagnak tninösül ós az .. Í' 
e1nlítell ipari fern1ékhül elért. útlagos ter1n(i .. <Í. 
It:snek legalúbh a felét a gy'úgyszeripar--á: 
rl•szl-rl' hozzúk forgnlon1hu. , 

2. 8. 
( 1) .Az cg~'ségcs úrvetl~si 1ni11lu ala1pjá11.; 

készített rl"·;zlefl'!' úrkiszú1nítúsha heúllíthutó·.· 
részle!c•kel ti.s szátnszeríi ll•IC'lt•kt>l a népjóléti.:;~. 
n1iniszlerr1:! egyrlérll•shL'll az _.\n~·ag- (~s 1\í.·-·"'·" 
hivatal úllapítja 1neg (::"' a \"t-,gvPszeli (;yúro<.;J 
soik ()rszúgos I~gyrsíi h.•\ p ( iJu<la pesl: V ·i.:'·;.d 
.<\k~1dl•111ia-utca 1.). a l1udap(•sti Gyógyúrll-:·t.l 
nagykere~ke<lök (·<.; (iyögyszcrgyártúk Ipa'r/'·.:é 
ll'sti.Helc (Budapest, '\~., SzP111ólynök-ulca 2i.);:· .. -:;;·; 
az ()rszágos (;~·(Jg}·szrrész I-:gyPsiilL•l (BudlÍ-·:·;:..:j 

·lHi 

est VI., Hegedüs Sándor-utca t 7 .) és a 
hud;pesti Gy~gyszerész T~stüle~ (Bu~ap~st, 
VIII„ Agtelek1·utca 8.), mmt erdekkepv1se· 
leli szervek útján a jelen rendelet hatályba· 
lépése utún haladéktalanul közli az érdekel· 

tekkel. 
(2) Azok a vállalatok, amelyek az eliíző 

bekezdésben említett érdekképviseleti szer\'l'k 
·egyikéhez se1n· tarl~lznak,. az egy.séges _úrv~tési 
mintát az Anyag- es Árluvatalnal az 11letekes 
osztály útján szerezhetik be. 

3. §. 
(!} A 245.300./1938. B. 11. számú rendelet 

IR. T. 1110. lap\ hatálya al:í tartozó és az 
én1herorvoslú.'iba11 használatos bakteriológiai 
természetü védő-, oltó-, gyógyító- és kórjelző 
készít1nények úrkiszún1ításaiha heállítható 
résztételekre és száinszerü tételekre vonat~ 
kozóla~T a jelen rendelet 2. ~ úban en1lítctt. 
uz ;\n)~g- és i\rhivatal és a népjól~ti n1i~i~~
ter együttesen kiadott rendelkezesc kulon 
intézkedi'k. 

(2) Az olyan iparvállalatok részére, ame· 
Iyck nem gyógyszervegyészeti gyári, vagy 
.gyógyszcr\•cgyészcti laboratóriu~ iparjogo
sítvány alapján állítanak elő gyogyszeralap· 
anyagot, a termelői eladási árat az Anyag· 
és Árl1ivatnl az egységes árv-eté's elkészítésére 

411. 
2í 



vonatkozó irányelvek n1el1özésével is 
állapíthatja. 

4. §. :.11 
11) A belföldön előállított gyúgyszeralap.x' 

anya1gok l~s törzskönyvezett gyógyszcrkészíFiif 
1nénye1\: lern1clöi eladási árát. az 1. § rendel~!_:'.:_ 
kezései érteln1ében benyujtolt részlete.s ár~_·_:_, 
kiszún1ításoknnk n népjóléti n1iniszterrel -!:'.t 
egyetértésben történt 111iíszaki, szak1nai' és:-;~
szán1szeriíségi felülhírúiása után kihoosú* :'S 
lnndú rendelet fogja 1negállapítani. 

(2) A jelen rendelet hatálybalépésétől szá: J 
nlított harn1inc napon tí1l csak azok a gyógy .. 
szeralapanyngok és törzskönyvezett gyógy* ::i' 
szerkészít111ények hozhntók forgaI0111bn - a<; 
jelen rendelet hatálybalépésének napJaig 
érvényben volt tern1elűi árakon - an1clyekre.„ 
,·onafl\ozóan a részletes árkiszán1ílást az 
• i\nyag- és .i\rhivatalhoz hcnyujtották. 

5. §. 
Gyógyszeralapanyagnuk tckintcndök a 

jelen rendelet szempontjából - mindazok az 
anyagok; an1cl')·,eket törzskönyvezett gyógy 
szerkészítn1ényck illetöleg gyógy1szertárakhan--:z:: 
orvosi rendelvényre készítendő gyógyszerek 
előállításánál használnak fel: vagy u. n. kézi 
t·Iadúsban szolgúltalnak ki. 

·118 

6. ::;. 
Törzskönyvezett gyógyszcrkészítn1ényck-

•k te•kintc1;dök 1nindazok a gyógyszerkészíl
n~ények, amelyeket a 200/1933. B. i\L számú. 
n 235.80(}/1936. H. M. számú (R. T. 1207. lap) 
~s a 230.513/1935. B. M. számú rendelet 
(R. T. 83. lap) annak minősít. 

7. §. 
.\ jelen rendelet alkalmazása szempontjá

hói a 3. és 4. §-ban e1nlílctt gyó1gyszcraiap· 
anyagokkal, illetőleg törzskönyvcz:t: ,g)rógy. 
sZícrkészítn1ényekkcl azonos clb1ralas ala 
~snek a pathológiai, n1ikrobiológiai l>s egyél} 
orvosi továbbá kén1iai lnhoratóriun1i vizsgá
lutokl;oz használatos kémlöszerek és festí5 

oldatolk. 
8. § . 

Ez a rcndclct kihirdetésének napJan lép 
hatályba; hatálybalépésével az ellentétes ren
delkezések batálynkat vesztik. 

Bndapcst, 1947. évi október hó 8-án. 

, .. _, 

A ntiuisz\er helyett: 

Dr. Vaqw István s. k. 
itlla1ntitkár. 
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·:l::/··"'' 
104.107 /1!147. Ip. J\I. számú rendelet ·'.~ 

u gyógyszeripad termelői árak. r~ndezésérőI\i~ 
szóló 104.083/1947. Ip. 1\1. szamn rendelet:í 

módosítása és kiegészítése tárgyában. ·· 

1. §. 
A 104.083/1947. lp. M. számú rendelet (a.;. 

továbbiakban: R.) l. §-ána'k (1)-(3) bekez. '.i 
dései akként módosulnak, hogy a gyógyszer-.? 
alapanyagokra és a törzskönyvezett gyógy ... 
szerkészítn1ényekre vonabkozó részletes ár-'. z 
kiszámításokat az 194 7. évi december hó 
napjáig kell az Anyag- és Arhivatalhoz (Ilu, 
dapest, II., Fő-utca 68. szám) benyújtani. 

2. §. 
A H. 3. §-a alábbi (3) bekezdéssel egészít

tetik ki: 
„(3) Az (1) bekezdésben említett gyógyszer

készítményekre vonatkozó részletes árkiszá
mításokat az 1947. évi december hó 15. nap
jáig kell az Anyag- és Árhivatalhoz benyúj
tani.'' 

3. §. 
A R. 4. §-ának (2) bekezdése helyébe a kö

Yelkező rendelkezés lép: 
„(2) Az 1947. évi december hó 15. napja 

után csak azok a gyógyszeralapanyagok és 
törzskönyvezett gyógyszerkészítmények, vala· 
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· uint azok a 245.:i00/1938. Il. ~L számú ren
\elet (Hendelelek Tára 1110. lap) hatálya alá 
:artozó készítmények [3. § ( 1) bek. j hozhatók 
forgalomba - a jelen rendelet hatálybalépése 
nnpjáig érvényben v„olt ter1n~löi áral~on. -;' 
nn1·elye•krc vonatkozoan a reszletcs ark1sza
mítást az ,\nyag- és Arhivatalhoz benyújtot
ták''. 

4. §. 
Indokolt esetekben egyes vállalatok részére 

az Anyag- és Árhivatal egyéni elbírálás alap
ján az 1947. évi december hó 15. napjára ki
tűzött határidőt meghosszabbíthatja. 

D. §. 
.A.. jelen rendelet kihirdetésének nap.1an lép 

hatályba, egyidejiileg a 104.083/1947. lp. M. 
számú rendeletnek jelen rendelettel ellentétes 
rendelkezései hatályukat vesztik. 

Budapest, 1947. é'i december hó l-én. 

A rpin:isi:tter hel;~ett: 

dr. Varga István s. k. 
állam·ütkár. 
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Kereskedelemügyi miniszter 
rendeletei 

14.700/1945. K. K. Ill. számú rendelet 
n kereskedelemben üzemi bizottságok 

sze1·vezése tárgyában, 

- KIVONAT -

A munka megbecsülése és a kereskedelllli 
cállalatok zavartalan üzletvitelének hiztosf
tásn érdekéhen a következőket rendelen1: 

1. §. 
(1) Minden olyan kereskedő cégnél, amely' 

né! az 19,15. évi május hó 1. napja után 
rendszeresen legalább tizenöt alkalmazottat 
foglalkoztattak, illel\·e foglalkoztatnak, üzemi 
bizottságot kell alakítani. 

(2) Minden olyan vállalatnál, amelynél az . 
alkalmazottak száma tizenötnél kevesebb, bi- .,, \ 
zalmi egyéneket kell választani. ! 

2. §. 

!::~l: A jelen rendelet alkalmazása szempont- •. ;:\ 

a) alkalmaiott: minden munkavállaló 
itisztviselő 1 kereskedősegéd, gyakornok, hiva
talsegéd, tanonc, munkás stb.), aki a vállalat
tal szolg:ílati viszonyban áll és 16. életévét 
tirtiiltölle; 

b) munkáltató: a vállalat tulajdonosa (fele
Jiís vezetője, iigyintézö szerve) . 

. (2) A jelen rendeletet alkalmazni kell te
kintet nélkül arra, hogy a munkáltató tern1é·
szctes vagy jogi szcn1ély, n1agáneég vagy 
közii lel. 

17. §. 

(1) A biznhni egyének választiísa az illeté
kes szakmai szakszervezet közren1űködésével 
történik. J\ bizaln1i egyének szún1át - an1i 
kettőnél több nem lehet - és nílasztásának 
módját a vállalat méreteihez ·képest az ille
tékes szakszervezet állapítja meg. 

19. §. 

A jelen rendelet 1945. évi augusztus hó !. 
nopján lép hatályba. 

Budapest, 1945. évi jt'1lius hó 21-én. 

Gerő Ernő s. k. 
kert•skcdclt•Ju. és kö:t!eke-cl'ésii.gyi 

ntirúszJer. 
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A kc1•cskcdelem- ·~·Í · 
és szövetkezetiigyi miniszter 

36.200/1946. K. Sz. 1\1. számú rendelete 
az ipari bizlositékok összegének 
újabb megállapihlsa tárgyában. 

KIVONAT -

1. §. 
( 1) A kcreskcc1c\em- és szövelkezetiigyi, vái!.• 

lan1int u közlekedésügyi n1iniszter ügyköréh~~: 
tarlozó egyes iparok gyakorlásának fcllétele~'ti 
ként 111egszahott biztosítékok összegét n{1' 
alábbiakban állapíton1 meg: '-it 

7. Gyógyárunagykereskedésnél \21.000/1936.\ 
K. 11. számú rendelet) 10.000.-- forint. · 

2. §. 
A biztosítékot az 1. § ( l) bekezdésében· 

n1eghatúrozolt összegben 
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a) készpénzben, 
b) óvadékképes értékpapírban, 
e) betétkönyv formújúban vagy -+ 

d) a Pénzintéwti Központ, illclűleg az't 
()rszágos I\özponti Ffilclszövetkezet:f_ 
kötelékébe tartozó pénzintézet áltnli 
kiállított kezességi nyilatkozat (garau~'.t 
ciale\'C'l) formájában kell - a hatály,•} 
ban lé\·ö rr-ndeletekhe11 n1Pghatúroz0Hf 

1nódon - az üzlet székhelye szerint 
illetékes adóhivatalnál, vagy a Pénzin· 
tézeli Központnál letétbe helyezni. 

3. §. 
Ez a rendelet a kihirdetés napján lép ha

tályba; egyidcjüleg a 21.000/19'16. K. Sz. M. 
számú rendelet hatályát veszti. 
· Budapest, 19-16. évi október hó 28-án. 

A miniszter helyeit: 

Dr. Szolnoki s. k. 
államtitkár. 
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Közellátásügyi miniszter 
rendeletei 

Magyar Közellátásügyi Minisztérium 
21.387./19-15. XII/2. 

Tárgy: gyógyozerek felvásárlása 
magánkézből. 

Budapesti Gyóguszerész Testületnek 

Budapest. 

Az érdekeltek által előterjesztett 'kérelem, 
továbbá a népjóléti miniszter ur átiratában 
foglaltak alapján 111rgengeclcm, hogy a gyúgy
árunagykereskedők a gyö:gyárunagykcres
kedöi forgalon1 tárgyát képező árucikkeket 
(gyógyszer alapanyagok és a gyógyszertárak 
n1üködéséhcz szükséges egyéb vegyi anya
gok), illetve a gyógyszcrV%':)'észeti gyárak a 
gyógyszerek előállításához -szük!->éges anya
gokat folyó évi december hó 31-ig kiskeres
kedötől és magánkézből is megvúsárolhas

·120 

sák. .i\ gyógyárúnagyli.c1~eskedők és f,ryóg~y

~zervegyészcti gyáraik kötelesek az árak 
llelvcs kinlnkulá!sa érdekéhen a vásárlásokra 
irfr;rvuló tárgyalásaik.ha a ininiszteri hiztoso~ 
kot .bcvonnj .. A.z így történt vásárlások. alap
ján érvényesítendő árakra vonatkozó kérel

ineket a ininiszleri biztosok is kötelesek alá~ 

lrni. ,:\z érvényben le,·ö gyógyárúnagykercs· 
kcdői, illetve gyári eladási :\rak kialakulásá
nál tovúbbra is kizárúlng a tényleges vétiel 
vngy reális ajánlat szolgál alapul. 

Budapest, 1945. évi szeptember hó 15-én. 

T. 

. .\ niinisztcr rcndc-lcléböl: 

dr. F11rdek Mát11ás s. k. 
td. ignZ'galó. 

Buclapesti Gyuy11SJ·erész Testii/et. 

A l22.515/Hl46. számú leiratoma! tudom{1-
snlvél<'l végett 1negküldi>n1. 

J/ auuar l\ özcllcilásiigyi 111 inis:t él"l ll nl 

!22.öl5/1H46. Xl\'/2. ii. o. 

T úrglJ: l\fagyarországon 
gyó'g.yszerek szabadpiaci 
sánnk cltiltúsrt. 

gyártott 
fclv:\sárlá-
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Chinonin Gyá:Jyszer és l' eg!1észeti Terntéke;,.(If 
G11ára rt. 

Újpest. 
Fenti tárgyú kércln1érc u 21.:18i/1945. J{,'f 

~1. sz. uz érciPkcltckhez intézett azon engedé3-;;~ 
lyen1et, n1el~· a gyóg~·úrunagy·kerc'ikedői for{~ 
gnlom tárgyúl képező árucikkeket {gyógyszer:'\~; 
készíhnényck, gyógyszeralapanyagok ós a:::z 
gyógyszertúrak n1ííködéséhez szükséges egyéb.:.):' 
vcgyianyagok) illetve a gyógyszervegyészetFJ 
g:':{irnk a gyógyszerek előállításához. szüksé~;::;;:, 
ges anyngokat n1agán.kéz·böl is n1egvásárol~';

0

:1: hassák - általánosságban 1946. 111ájus 3l-·'.i: 
töl halúlyon kívül helyezen1 és ezen idöpont~;J 
túl kezdődően csak azon úrucikkekre korlá3J 
tozon1, Inelyck nTagyaror:szúgon kellö n1eny<::-l 
nyiséghen nrn1 állíttatnak clö. ,, .. '.. 

Az érdekelteknek cgyidcjiileg történő érte-,.·~ 
sítfae mellett fclhh·om tehút Címet, valamint • 
az ériutctt elöállítúkat, hogy a fenti határidön/f 
hclül a Nl~pj61étii valan1inl az Iparügyi i\li<:t 
nisztéritunn1al történő n1egúllapodús és azok'.::t 
hozzájárulása alapján terjesszék elén1 azoli 
gyógyszerek jegyzékét, tncly gyógyszerek· 
IVfngyarorszúgon kellő n1rnnyiséghen clöállff~ ~'} 
latnak. 

Budapest. l\1·16. mújus hó 21-én. 

Dr. liríránuos Károlu s. k. ;.jj 
közellútúsi 1ninisr.h~r 

1
)/auurtr J{ö:ellúlásiiuui 1\/inisztériu1n 

t 2:J.07 lil\l46. X!V./2. ii. o. 

7'árgy: Gyógyszerek felvásárlása ·kis 
kereskedőtől és n1agún1k.ézből. 

[:Judapesfi Gyáyyszerész Testiilctnek 
!3udapest. 

:\ Gyógyúrunagykereskedök Ipartestülete 
állni elökrjesztett kérelmére a fenti túrgyban 
ot.387 /l 9'15. K. M. sz. leiratomban adott e?
;,edély határidejét folyó év július hó 31-Jg 
~1 e<l'llosszabbíton1. 

Ézen ineghosszabbítás alkaln1úvul utalok a 
122.515.11946. li.. M. számú re.ndcletembcn 
tett azon n1ódo5ít{tsra, n1ely szennt a ~zahnd 
fclvásúrlás nc1n vonatkoz~-k azon _gY,~)g~rs~e
rekrc: n1elyek az orszagban ,~z1closzer1nt 
kellő mennyiségben állíttah~ak e~o. 

Budapest. 1946. mújus ho 29-en. 

,"\ 111inisztcr rendeletéből: 
dr. Furdek 1\látuús s. k. 

1niniszWcri !aniicsos. 

91.400/1946. l{, M. sZtímú l'Cn<lclel „ tápszerkészítmények legmagasabb ál'án'ak 
meg;íllapít{lsa tárg~·ában. 

A \l.690/1945. M. E. számú rendelet 2. 
§-ában foglalt felhalaltnazús nlapjún a küvet
kezöket rendelcn1: 

-1'.!íl 



1. §. 

. ~)I",;> 

ll) „.\ lúpszcrkCszíl1nénvek 194G. évi {f:-
auguszlus hú 1-lűl legfeljChl> az 19:19. év'_:,<~ 
augusztus hú 26-án egyénileg fclsz{unított

1 
::)/ 

for_g~.dn.1i adó , nélküli, pengőben kifize-tetl_:;:4: 
gyar1 arak negyszercsénck 111cgfcielö forint.?> 
úron hozhatók forgnlom'bn. >3 

(2) Nagykereskedőnek történő cladús esetéll' 'f 
az (l) bekezdés szerinti gyári eladási árból:;: 
10% engedményt kell adni. 

(3) Az ( l), illetőleg a (2) bekezdés szerint '} 
~lcgáll~pítolt gyúri eladási árhoz az előállító,,,'; 
uzen1 altnl fizetrndő forgalini adó hozzúszá~ "-' 
mítható. ·l 

2. §. 
Fogyasztók részére történő cladúsnúl az t. 

R ( 1) bekczdPse szerinti gy úri eladási árak
hoz a fizclelt forgn.hniadó és 30~10 ke:reskedöi 
úrtöbblet szúmítható. Ezenkiviil az előállitcí 
iizcn1 telephelyéről inás helvsérrhe történéí 
szállításnál a lénylegrsen feIÜ1c1ii1t szállítási 
költségek a gyúri eladási úrhoz hozzász{uníl~ 
hatók. 

:1. ;;. 
:\zoknak a túpsz:erkészíln1ényeknck uz 

úrút, an1clyeket 1939. augusztus hó 26-a ulún. 
dc lcgkésöbb 19-14. decen1ber hó 31-ig í1jo11~ 
nan hozlak forgalotnba. úgy kell 1neg:illapí; 

1 
430 ' ij 

- tani hogy az árellenőrzés országos korn1ány~ 
bizt~sa vagy a közellátásügyi n1iniszter által 
1939. évi aug11sztus hó 26~a és 1944. éYi de
cember hó 31-c között 1939. augusztus 26-ára 
vonatkozóan megállapított felárnélküli alap
árat kell az 1. § ( 1) bekezdésében megjelölt 
t939. augusztus 26-i rögzített úrnak tekinteni. 

4. §. 
l 1) Azoknak a tiipszerkészítményeknek az 

árát, melyeket 1945. január hó 1., i!ielőleg a 
jelen r~ndelet életbelépése után új?nna_n 
hoztn'k, illetve hoznak forgalomba, a kozella
tásügyi n1iniszter az előállító üzen1 által a 
150.150/1946. Ip. M. számú rendelet (Magyar 
Közlönv 1946. évi július hó 28-i, 169. számá
ban) n;clkkletéhcn foglalt előírásoknak meg
felelően clkészitcll árvetés alapján állapítja 
n1e(1 • 

(2) Az (1) bekezdés hatálya alá tartozó táp
szerkészíln1énvekct nz ·árn1egállapítás előtt 
forgalon1hnho~zni ne111 szabad~. 

5. §. 
Ez a rendelet 19~6. évi augusztus hó l-én 

lép hatályba. 
Budapest, 1946. évi július hó 2í-én. 

J)r. Rcírányos J{úroly s. k. 
közellálús:iisri 1niniszter. 

-t:ll 



Sacharin-kiutalás 
!liahelikns és bélhurutos betegek részére. 

M. Közellátásügyi Minisztérium 
217.941./1946. 

Hiv. szám : 498/1946. 

1110•· . 
/'", ;\ kiutalt sacharin kizárólag tárgyban e1nlí-

.... ·.· .. ·.·· ... • .. ·• ... ·_·~r.··.·· .. ; ... · ... · telt ~~teg1ekt ,ré1s~érc és1 or:'os~ vé1;): c;.llen~hen szoJg[ut:at 1:1 o · o a snc 1ar1n arustfa'Sara Jogo-
sító engeclélyok111ún~v hiPtokáhan lévlí g_\·ógy
árnnagykere..,ke(lökhöz beosztott gyógyszer-

<· & tárak útján. 
1:e:tni t_árgyú beadványára értesítcn1, hogy:::;j Fentiek alapján felhívon1 Cín1el, hog>-r a ki-

n diabetikus betegek, valamint bélhuruta·s • · utalt édesítőszer-mennyiségnek az általam 
~yermekek ellátására a sz'ékesfővárosi pénz~ előírt 0/n-os arányban történt szétosztásáról 
iigyigazga~ó~ái:: (~u~apesl. V., Szalay-u. ]()_:_ ~ondoskodjék, a 62.10()/1942. számú Utasítás 
l~.) ~<ez~lesebe'.1 allo eg-yedárusági raktárban 3. §-a III. pontjában foglalt rendelkezések he-
tarolo keszletbol, 100 (Egyszáz) íl<g sacharint tartását az egyes gyógyszertárakban állandóan 
utalo'k ki a pénzünvminiszter [ 'lt 1 ·i cllenőriZitesse, a kiutalt, illetve átv~lt sachari11 
1 

• 
1 

, , - . , n~ 1r a a n1ega - · -.l , 1 a_p11tott 1a~osafp nron. En1Jítelt nieiinyiséget 111ennyiség fclhnsználásáro]i pedig, a1ina \. n1eg-
f:1n1 az n.labb felsorolt gyógyárunagvkereske- l törlénte után, föosztályomnak - pontos ki-
oök között n 1negjelölt O/o-os arányb.an tartn- t 1nutatás kíséretében - haladék nélkül szá-
zik szétosztani : · 1noljon el. 

1. Kochmeister Frigyes cég (V., Klehels
herg-u. 8. szám) 15%. 

2. {)rsz:lgos Egészségiigvi 
:xm„ Váci-út U1. szárn) 

3. Rex gyógyszerészeti gyár 
u. 7. sz.) 15% . 

A.nyagruktár 
10%. 
(V„ Dorottya-

. J. Spc~:Iágh A.ladár dr. gyógyárunagykerc!i-
kedo (V„ Rudolfctér) 10%. · 

ö. Thalmayer és Seitz rt. (V. Zrínyi-u 3 i 
25%. ' . . . 

6. 'l'örök--Labor gyógyárunagykereskedö 
(\'!„ Király-u. 12.) 25%. 

i 

,,.J> 

Budapest, rn-lG nm·ember 9. 

..\ n1iniszter ren(leletébűl : 
Dr. /{cndi Finály I. s. k. 

f öoszl ú Jy,·czcl il. 

* 
Fenti átirattal kapcsolatban felvilágositásért for

dultunk a budnpesti pén::.iigyiga:gatóságltoz, abai 
dr. Gyuricz.kq fiitanác.'los úr a köuclkczókt•f J.-ö 
:ülte : 

,\ saccbarin drusitásálin::: iya::.oluánu s::.iikséf!CS. 
:\n1cnnyibc11 a gyóyUszcrtárnak korábbi i<l6rfil 
szóló árusítási iya:ofványa van, Úg!I új ian:nhnin!fl 



1 
1 nem kell kérnie. Ila nincs iga=olványa, kérvény! :.~.-'. 

kell inté=ni a f-eriiletileg illetékes pén:::ügyiya:.-'.:-l, 
gatóságl1oz, mclunck körülbel!ili szövege a kiivet--; t 

kezö: >t 
-- ' 

l'l. Debreceni J1/agyar PénziigUiga:.gatóság, -t 
Debrecl!Jl. 

1llulirotl, 111i11l a debreceni S::cnlluíron1ság 
auógyszertár felelős vezetője, kérem, hurn1 ré. 
szen1re sacchari11 árusít!Jsi igazolványt kiadni szi
ocskedjék. 

1::lörelátl1aló ét1i szükségletcn1 : 

T 1. 
T 2. 
T 3. 

minőségben 

" 

.;oo db 

.100 dl1 
500 dl> 

Dcs::cr:.ési forráso111: Pl. T/iallma!f<T és ,)'eil:: 
Rt. Budapest, l'., ZrínYi-u. 3. sz. 

:llriirás. 

A ff!/ógus:::erlátaknak Bcszer::ési-kö11y11 kicsi1111-
bc11 árusítók rés::.i!re e. ;').062. raktári szd,nú, 'a 
;lfao!Jar Allanti 1Vyn11ulálian, Budapest, J9,'i.1-·-959. 
számmal jel.:elt, valamint Frljl•gy.:és e. 5061. 
ralit. szán1ú, a 111agyar .:Íllarni JVyorndában /9.t.t--
958. számmal jc•lzetl könyveket kell vezetni. 

E:.en J;iinyvel: a saccbarin-bes::er::.ésrc kijelölt 
ff!!Órt!fárunagykcreskedöktöl, vagy a teriiletileg 
illetékes pén-:iigyöri szakasztól s::ere::hetök be. 
A kön!]uekt·t, llaszncilatbauétel előtt a pénz:iiyyöri 1 
s

1

:a

1

kasszal lattamoztatni kell. ,j 
-y, 

A közellátásügyi miniszter 
t02.620il947. I{. 1\1. számú rendelete 

" cukor forgahmínak és felhasznáhísának 
szabfü~·oz•ísa hírgyában. 

- KlVONAT ·-

A közellátás biztosítúsúrúl szóló 3A40/19-!i. 
/,!. E. számú rendelet 6. §-ában foglalt felha
taln1azás alapjún a pénzügyminiszterrel, a kc-
1:cskedclcn1- és szövetk:ezetiig\yi n1iniszlerrel, 
vnla1nint uz iparügyi 1niniszterrel egyetértve, 
n kövcTkezűkcl l'('Ildclen1: 

3. §. 
{l) Cukor egyrészt hatósági kiutalús útjún, 

1ninl hatósúgi cukor, 1násrészt hatósúgi ki
utalás nl•lki.il, szabadon. 1ninl szabad cukor 
hozható forgalo111lH1. 

-!. §. 
.-\z ország cukorPllátúsúval kapesolalhan 

szíikséges nyilvántartási, elszáinolási és egyéb 
tennivalókat a 'közellútásügyi n1iniszler által 
a pénziigyn1iniszterrel a kcreskedchnel 
érintö kl!rdésekben a kcrcskedelc111- és szö
vetkezclügyi 111iniszterrel is - egyetértve ki
adott rendelkezés szerint a l\özcllátási és 
Pénzügyi Cukoriroda (a lováhbinkban: Cu
korirodn. Budapest, VII.. Dohúny-ulca 40.). 
Budapest Székcsfűvúros l~lcln1iszcrjegyköz-

~· 



pontja, a pénziigyigazgatós:1gok 
ügyöri szakaszok látják el. 

és a 

. '~1;?' ·- . 
pénáfi · i"lyt csak akkor válthat be, ha az engedély 

-i~!: ~~rtokosa nz ipari cukoradó hefizetését iga-

12. 9. 
( 1) A cukrot feldolgozó ipari üzemek cu)Z 

korellútása ipari cukorvásárlási engedélyek~-;; 
útján történik. ..•· . 

.. (2) :~;- .~ra~·i c~tl~orvásúrlási engedélyeket-~-}~ 
kozellatasugy1 n1u11sztcr últal a pénZÜf,rynlii~f: 
nisztcrrel egyetértve kiado-lt rendelkezés sze~J 
rint kiúllítja: ·· 

a) az összes konzervüzen1ek, a Nagy-Buda~--~ 
pesl területén telephellyel rendelkező iiie-. • 
nlek, lovábhá az ország egyéb területén telep. Í 
hellyel rendelkező azon iizcn1,ek részére, ame. ; 
Iycknck n havi cukorkerclc az 1.000 kilo
gran11not 111eghalaclja, a Cukoriroda; 

b ~ egyéb .íiz_e111~k részére - az a) pontban 
t•n1lltcttek k1vetclevel - az illetékes pénZÜ"'-'· • t • • ti..i 1gazga usag. 

(~) ~ Cukoriroda és a pénzügyigazaatóság 
az 1pa:1 cukorvásárlási engedélyeket ]í:Ötele
sek 1n1nden hónap 1. napján köz\·etlcniil a 
chnzett részére kikézbesíteni. 

(4) Az. ipari cukorvásárlúsi engedély birto
kosa az ipari cukorvásárlási cnnedélyt J.O"O' 

1 1 . b b 
sut a1rn1ely elosztó nagykereskedt'ínél (szü-
'~ct~.czcti:~I) heválta.ni. :·\z eloszló uagykeres-
1..Pdo (szovelkezPI) 1par1 cukorvás:í.rlúsi cngc~ 

zolja. . . l • • l . • . lt .. (5) A.z iparr cll í'Or vasar asara 1ogosu uze-
nek a cukor beszer:éséről és fcllia.5:nálásáról 
~zctmadást kötelesek vezl'lni. 
-~ (ű) Cukrot feldolgozó ipari üzen1ck csak a 
J;..özellátúsüg~1 i n1iniszter által a pénziigymi
hiszterrel egyetértve ipari cukorvúsárlúsi en
rredéllycl üzc1nük részére kiutalt cukrot hasz
~{tlhatnak fel. Ipari célra egyéb cukrot (sza
bad cukrot, 3. 8 (3) bekezdés\ feldolgozni 
tilos. 

19. §. 
Ez a renlelel kihirdt.::t~.sénck napJan 

(194i szept. 24) - lép hatályba; egyidejiileg 
a J i.WOIJ!Hő. K. M. és a 11.320'1946. K. ill. 
„ní.n1ú rendelet hatályút \'eszti. 

Budapest. 19'1i. ÓYÍ szeptember hó 23-án. 

A miniszter helyett: 

<lr. :1lútéff11 Géza s. k. 
úllantlilkúr. 

1„"' 
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Pénzügyminiszteri rendeletek 

A 11énziig)'tninisztcr 

f 
! 
l '..: .. t 
l 

' { 

15.572/1945. P. M. számú re1ulelele 
uz ol'sz:lgos bcteg~ípolúsi alap te1·hé1·e 1•endelt . t 
„,.Ó"'·sze1•ek és avógyászali segédeszkiJzük 
""'·' h• •.. „ ...... 
· · · szán1láinalc kieg;\·enlítése tárgy:ihun. 

\'alnn1cnnyi th. város poloár111e.r;ieré11ek 
és 1'rtlan1ennyi uár111crn1e alispánjának. 

Felhívja a n1inisztériun1 valn111ennyi tl1. vá
ros polgúr1neslcrét és vala1nennyi várn1egye 
alispánját, n1iszcrinl utasilsúk a vezelésiik 
alatt álló pénztúrakal, hog:Y az ()rszúgos l3e
legúpolúsi .Alap terhére rendelt gy~~gyszc~?k \ 
és gyúgyúszati segédeszközök sz{u11la1nnk sur
gös kifizetéséről gondoskodjanak. 

'föbb jelentés l~rkt>zett, hogy egyes türvény
hntósúgoknúl félévre is Yisszan1enőleg ki
er1ycn1ítctlen szán1lú1k vannak. 
"· :\ :·~·17 .291/1943. X,1 1. sz. beliigy111iniszteri 

rendelet a1apjún a közgyógyszerellútás 
!crhérc kiszolgáltatott gyógyszerek árainak 

kifizetése iránt 15 napon belül feltétlenül 
intézkedni kell. 

Debrecen, 1945. évi február hó 24-én. 

Dr. 1'ásrirg István s. k. 
pénz iig,rn1iniszter. 

100/l\l47. P. M. számú rendelet 
.u belföldi fol'gnlomhan fizetendő termelői 
fol'galmi mlór61, továbbá általános és fény

ilzési forgalmi mlóról. 

-- ]{!VONAT -

Termelői forgalmi adó. 

1. §. 
A trr1nel6i foroalmi llllU lároua. 

(!) A termelői forgalmi adó tórgya belföldi 
forgalo1nban áruknak önálló kereseti tevé
kenység körében forgalon1bahozatal céljából 
saját számlára való eliiállitása (termelése), 
kitern1elése, kisforgalon1 sz{nnúra való ki
szerelése vagy bérn1unkáhan való elöállítása. 

(3) /\ kisforgalo1n 1szá111ára történik a ki
szerelés akkor, ha az árú rend_szerint az clü
:íllító vagy kiszerelő eredeti (bontatlan) eso· 
111agolásáhan és ncn1 kin1érvc kerül a fo
gyasztóhoz. 

(4) Árülrnak bérmunkában való elöállíttn· 
tása abban az esetben tárgya a termelői for· 

.J:-\!) 
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nalmi adónak, ha a megrendelő az árut ke-

1

,.' 
~cskedclmi forgalombahozatal céljából _állft· .J 
tatja elő, vagy ~rn azt az_ !ll bckezdesben Kl 
111pghatározoll celra l1aszna l.1a fel. : ; 1 

(5) Bérmunkában történik az áruelöállítás, • i 
ha az önálló kereseti tcYékenységet folytató + 

előállító kizárólag vagy lúlnyo111órészt a :} 

111egrendelö által adott árukból (anyagokból) 1 
állít elő árukat Szükséges feltétel ezért, hogy 
a n1,ecrren<lt•lö által adott anya:g akár 111ennyi
ségileg, akár pedig érték szempontjából az 
előállított áru előállításához sziikséges anyag 
n1ennyiségének vagy értékének 50°/o-át meg-· 
haladja. 

2. R. 
A. tcr1111•/ői forgalmi nritJ alanya. 

( 1) T<'rmelöi forgalmi adót tartozik fizetni 
mindenki. aki belföldön folytatott és az 
őstermeléslől külőnbözö, önálló, bevétel el
érésére irányuló kereseti tevékcnysl~g köré
ben áruknak forgalon1bahozatal vagy az 1. § 
( ! ) bekezdésében meghatározott módon való 
felhasználás céljából saját számlára való elő
úllilásúval (termelésével), kitermelésével, a 
k.isforgalo1n szán1ára való kiszerelésével vagy 
t1érn1unkában való előállításával foglalkozik. 

(2) Termelői forgalmi adót tartoznak 
fizetni n nagy- és kiskrreskedöl~", gyógysze:. 

HO 

észe'l~, drogériák és illotszertárak is abban 
r _ esetben, Jw sajátmag!lk is foglalkoznak 
~;uk előállitásával vagu Jciter111clésével. 
" (3) Áruknak bérn~_<.mkúban :aló , clöá\litta
tása esetén a tern1clo1 forgaln11 adut n 1neg
·endclö tartozik n1pgflzclni az áru forga
:ombahozatala vagy pedig az 1. § (1) hekez
clésében emlitett célra történő felhasz.nálása 

· alkallnával 1nég abban az esetben is, h~ 
egyéhként ncn1 előállító, hanern kereskecleln11 
tevékenységet v6gez. Abban az c1set1J'en, ha 
az árunak bérn1un~\.áhan való előállítása ne111 
for"alombahozatal vagy nem az 1. § (1) be
kezdésben meghatározott módon való fel
használás céljából történik, termelői for
aaln1i adót fizetni nen1 kell. .A bér111unl.·úl 
~égző n1unkadi]bcvéfelc után csflk áltnlános 
forgalmi mlót tartozik fizetni. 

3. §. 
Fizetési kötelezettség. 

(1) Az mló{izetési kötelezettség azt terlleli: 
aki n termelői forgalmi adóköteles kereseti 
teoélceimséget folutatja. 

4. §. 
A termelői forgalmi mló alapja. 

(!) A terme\iíi forgalmi adó aluJ?ja belföldi 
forgalomban az adóköteles keresetI tevékeny

! 11 
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l\ sérr körében előállított, kitcrn1elt vagy kisze~ :;t (8_) Azok az (U/óulanyok, aki/..: a tcr111cliJi 

rcft áruk szállításának az ellenértéke fejében . ftir9al1ni adót az elő:ö bekezdésekben nlf.!C/-
az adófizelé>Sre köteles részére vagy jav~ra á//apílot/ kiilönbözii mlókulcsok alka!m;, 
teljesített fizetések összeg-e. ~ :ásáva~. tartoznak_ 1neqfizetni, vari;, escl[c(I u 

fl'rmelor forga/1111 nrlo JJH'llclt á[f(l/(ínos for-
!1"/n1i adófizetésre is kiitelcsell .• f.l kiilönbn:iJ 
termelői forqalnii (fdól:11lcs alá i'SŐ és n: 
általános forr1aln1i ru/áköteles bevétcliiket 
cllct1lönitue tartoznak Illcgadózni. f(ötcl''sck 
c:ck az adóalanyok n kiilönbö:zö udókulcs 
afá tarto::ó áruikat n1r.•nnuiségileg is elkiilií-
11íteften fl!JilvántarlanÍ. F.lklllönilelt kiilll/rH~
Iés hicínuábru1 n1inden beuételröl azt ·kell 
1;ffelnie:ni. hooy nurgHsrtbb trrn1elői forffrtlrni 
adókulcs alá csfí tevél.'enrf.'iéyblil s:rfrn!ozik. 

8. §. 
11 termelői forgalmi ad1í kulcsa. 

(1) A belföldi forgalomban áruk előállítá
'ával (termelésével) vagy kitermelésével fog
lalkozó adóalanyok a (2) hckezdéshcn meg· 
állapított kivéteiektől eltekintve 1ll% termelői 
forgaln1i adót tartoznak· fizetni. 

cl) a vegyipari ter111ékck (gyógyszer, koz~ 
1nctikai és egyéb vcf..ryészeti anyagO'k és 
áruk) előállítói 15%, az állatorvoslásban 
használatos oltó- és kórjclzőanyagokat elö
úllítók 10% tL•rmclöi forgalmi adót tartoz· 
nak fizetni. 

pi) ~.\ruknak a kisforgalon1 szátnúrn való · 
kiszerelésével foglalkozó ctdóaianyok 5°/o tcr \' 
inclüi forgaln1i adót tartoznak fizetni. .A.zok 
az adóalanyok. akik sajút clöúllítúsli (tehát 

1 
tern1elői forgal1ni adóval n1ég ne1n terhelt) 
úrukat szerelnek ki, a tern1elöi forgaln1i adót 
az ( 1) és (2) be'kezdésekben megállapított 
tcr1ncliíi forgn\n1i n<lókulc~oknúl 5°/o'._;kul 
n1agasabb adókulcs alkahnazása n1ellelt tar 
tozna k leróni. 

10. §. 
.1fentcsséuck " termelői forunlmi <l'irí 11/tíl. 

7. A saját előállitás[1 vagy a bérmunkában 
(•Iöállított áruknak az üzen1 vagy a vállalat 
alkalmazottai részére illetménv munkabér 
(konvenció) fejében történő kl~zolgáltatása. 

8. Az adóköteles által saját vállalatából a 
háztartásban való fel- vagy clha"nálás céljá
ból elvett áru pénzértéke. N cm esik termelői 
forgalmi adó alá a saját kitcrmelésíi anya
golmak saját vagy bérelt gazdas:>gban -
11en1 keresetszerüen folytatott iparüzcn1 kere~ 
tében - való cl- vagy felhasználása sem. 



Általános fm·galml udó. éJ;j 
>:lr 

11. ~. 'l 
Az általános forgalmi adó tárm1a." 

1.1) Az általános forgalmi adó tárgya ai 
önálló kereseti tevékenység körében végzett 
és az I. fejezel rendelkezései szerint termelői 'l 
forgalmi adó alá nem eső minden áruszálli' 1

1 lás, továbbá az önálló kereseti levékenysé~ , 
körében történő 1nunka- va~gy szolgálattelje~ 

sités. 
(4) Az általános forgalmi adót ugyanannak 

az árunak kereseti tevékenység körében tör
tént ismételt átruházása után is minden alka
lomn1al n1cg kell fizetni, tekintet néfüiül arra~ 

hogy az ismételt átruházások alkalmával az 
árut 111jnden egyes n1egszerzö tényleg bir
tokba vette-e vagy sem. Az ismételt álruhá' 
zá,sok általános forgalmi adókötelezettségét 
nem érinti az a körülmény sem, hogy az 
átruházott áru után az előállító, a kitermelő 
\'agy a kiszerelö termelöi forgalmi adót 
fizetett. 

15) Valamely vállalatnak ellenérték mellett 
a maga egészében való átruházása általáno; 
forgalmi adó alá esik. Az adókötelezettséget 
a vállalat vagyonösszességéne'k átruházása 
esetén kell megállapítani. 

12. ~. 

Az által(mos forgalmi adó a/anyai. 

(1) AJ.talános forgalmi adót tartozik fizetni 
mindenki, aki belföldön östermeléstől külön
böző és az !. fejezet rendelkezései szerint ter· 

111:elöi forgaln1i adó alá nen1 eső, önálló, be
vétel elérésére irányuló kereseti levékenysé
••et folytat. 
0 (2) .~z az 1. fejezet rendelkezései szerint 
termelői forgalmi adó fizetésére is kötelezett 
adóalany, aki a termelői fongalmi adó alá 
eső elöállílói, kitermelői vagy kiszevelői tevé· 
kenység mellett, vagy azzal eg)'üttesen foly
tatja az általános forgalmi adó alá eső kere· 
seli tevékenységet (pl. hérmuukál és javítási 
nlunkálatokat is végez), ebből a tevékenység~ 
höl származó hevéteki után esedékes általá
nos forgalmi adót a termelői forgalmi adó 
inellett külön tartozik 1neg:fizetni. 

13. §. 
Az általános forgalmi adó tárgya és az 

ríltahínos forgalmi arlóa/anyoJ; részletesen. 
(1) Az előző 11. és 12. §-ok alapján általá

nos forgalmi adó alá esik - a rendeletben 
felsorolt kivételektől eltekintve -- minden 
önálló kereskedelmi tevékenység, minden 
önállóan folytatott vállalkozás, minden ön-1 "" . "'~" ""'" ""'""" "'"=' 1 ·::; 
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bad) vagy testi n1unka~ és szolgálallcljesílés-{f'~ 
Ó,I\ 1nindcn olyan ipari tevékenység i!i, atnelJ_S~f 
az I. fejezel rendelkezései szerint ne111 esik--
ter1nclöi forgahni adó alá. ' 

(3) Általános forgalmi adó alá csMk a 
gyógyszertárak, stb. 

14. ~· 
Fizetési köte/e:ctlséif. 

(1) Az adófizetési kötelezettség azt terheli, 
aki az adóköteles kereseti tevékenységet foly~ 
tatja. 

(11) Hatósági rendelkezés folytán vállalat: l 
Yczető vezetése mellett működő vállalatoknál l 
a vállalatvezető a vállalattal egyetemlegese11 J 

felcléi~ a n1üködése alatt és az ezt n1cg1.~lözö 
időben keletkezett forgalmi adókért, vala
mint - működése tartama alatt - az ezek
kel kapcsolatban n1egszahott cgyéh kötele,;_ 
zcltségek teljesítéséért. 

15. §. 
• 1z általános forgalmi adó a/apja. 

(1) Az általános forgalmi adó alapja hel· 
földi forgalomban az adóköteles keresel[ 
tevékenység körében végzett áruszállítás 
vagy mnnkatcljesítés ellenértéke fejében az 
adófizetésre köteles részére vagy javára lel· 
jesitett fizetések összege. 

446 

16. § . 
. .\: általános forualmi adó 1.'l!lcsa. 

(1) Az általános forgalmi adó kulcsa bel· 
löldi forgalomban az adóalap 3%-a. 

17. §. 
,1/en/ességek az általános forgalmi adó alól. 

i\'Ientesek az általános forgaln1i adó alól: 
. · 1;. Az.?k a~ áru·s,zá11ítá;5ból vagy n1unkatel
.1es1tes~o! szarrnazo bevetclek, an1elyek után 
az I. te.iezet rendelkezései szerint tern1elöi 
forgalmi adót kell fizetni. A 10. i}-ban foglalt 
re~del~ezésCk szerint a tern1elői forgahni 
ado alol n1entes bevételek után ·-- a hivatko
zott szakasz 6. pontjában emlílctt bevételek 
kivéte1I~vcl --- az előállító (a tern1elö), a ki· 
tcrn1c o vagy a kiszi.~rclő általános foroahni 
adót sen1 tartozik fizetni. ~<\z áruknak a; elö
ál.!ítót" ( ter1;1el?t), ki tern1előt vagy kiszerelöt 
ko\'eto lovahh1 lnagy- <\s kiskereskedői) for· 
ga.lkn1a azonban állalúnos forgalrni adó alá 
es1 • . 

2 .. .\.zok n bevételek, a1nelvek után a 1\7. 
fejez~t ri;n<lelkczései szerint· fénylizési far~ 
golnu adat kell fizetni. 

6. Piirdő-, gyógyhelyi és iidiilőhelyi díjak, 
,·agy~~ törvény vagy l1elyhatúsági jogszabály 
olopJan szedett közszolgáltatás jt•llegii bevé· 
lelek. 
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I 17 Az adóalany raktárán lévő áru'.<ból ~Jt.l 

alkaÍinuzottaknak .ill~t111(•ny: n~ur:kaher feJl!!\~'.~ 
ben kiszolgáltatott aruk pe~1zert~ke. „ , <+ 

18. Az adóköteles állal saJát vallal~t:1IJOl. ~f'f 
háztartásban való fel- vagy clhasznnlas cet.···> 
jáhól elvett áruk pénzértéke. ·:·[ 

Fényűzési fm•galmi adó. 

41. §. 
és az adó 

: t 
1. 1;-fnyüzési l'orgaln1i nrlú ulú e:-iik a ldi'.- I 

velkezö lúrg~'nk (úrnk) rorguhna: .·:f 

A fénuíízési foroalmi adó tárgya 
kulcsa. 

'házi, közokta~ási, ludo1nányos, gyógyászati 
célokra vagy 1pnri üzemek iizcn1i (kísérlete
zési) céljaira rendelt fényíizési tárgyaknak 
ilyen sze111élyek, hatóságok, íntézetek vagy 
váIIalato~t részére történt átruházása; 

b) fényíízési tá11gyaknak olyan szen1l~lyek 
részére történt útruházása, akik az en1lített 
tárgyakat iparukhan áruclöállitásra használ· 
ják; 

e) a kiskercs,kedelini forgalo111ban adóköte
les fényíízt~si tárgyaknak olyan sze1nélyek 
részére valú átruházása, akik az en1Iitett 
{truk forgalon1hnhozúsával kcresetszeríien 
foglnlkoznak. 

46. ;.;. 

A fénuíízési forgalmi adóra 
eyyé/J oonatkozásban alkalnut.:andó s.:abályok. 

4. Illó olvjok, illat- és zan.1uh.tny~go_k1.·1 
esszenciák, illatszerek és kozn1~hka1 ke~zt!~. t. 

mény~k (vámtarifa 424-•129. es 433„ 43n. \ 
sz•i1n:ii alú tartozó úruk) a fogpor, togszap~ l: 
·p·:,11 foupaszla fo<rkrén1, szájvíz, tin1sú és a~.·. 
c~·eC:SeinŐápoló~zerclt kivételével, az előállítá~:. l (2) :\ kiskert•skcdchni forgalon1ban fény
( gyártás) helyén. l\z n<l? ~ulo.sa 5_0°/u. ~"_,i\ íízési ndó'kölclcl;.; Ílruk forgalornhahozúsúval 

19. :\z óvszl'rek a ~yartas helyen. Az ado:.' foglalkozó adóalanyok, ha a forgahni adó-
kulcsa 300;0 • : hivatal egyéb könyv- vagy fcljeigyzés vczeté-

44. R. : . sfr~ n~~n. l~öt?1ezí, p~nztúrk?ny~'l'l. ezcnkív~il 
· f 1 . cido' cilo'l. 1 a fen~ruzcs1 targyakrol raktarkonyvpl, clada-

\l nteiséq a fényíízési orga m1 'l d' 1 ' e · . \ saikro .Pe 1g . )ekö~ött, .. párosával lnpszún10-
( 1) fifentes a fényiízési forgah.ni. adó al?l:· zotl szan1lan1asolah konyvet tartozna1k ve 
2. Előzetes pénzügyigazgatósag1 en,gedelr zetni. ~.\z eladásokról 1nindcn esetben kiállí-

mellett: 1
1
· lnndó számla első példánya a számlamásolati 

a) a n1inöségiiknél fogva csak vallási, egy~ könyvben n1arnd az ndúhevallás rlkészítése 
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és ellenőrzése céljára. A másodpél~ányt 1'5! 
könyvből kilépYe, minden esetben ~t kelt;\ 
adni a vevőnek. i\ fényüzési forgaln1i adó:,-_5 
~útnlánvozása eseté11 u rak.tárkönyv é5 rt!: 
szán1l;n1ásolati könyv vezetése alól az adú-

1 l
·ndokoll esetben felmentést kérhet. a any 

, .11atározá:át, az alkahuazottak száin8.t s álta
lában n11n~a~t a lényeges köriihnényt, an1i
nek az adozasra befolyása lehel. Bejelentési 
kölelez_ct~s~g. alú ~sik t~váhhá a foglalkozá~ 
vag~r _J..c1 cs~lt. levekeny~~g helyének 1ncgvál-
1oztatasa •. reg1 mellett UJ kereseti tevékeny
ség, kezdc~c, annak kibővítése és a kereseti 

Eljárási szabályok. teve~cnyseg folytalá~ában beálló mindet e~yeb ol):an .változás, amely az adókötelczett' 
47. §. scgre bcfolyassal van. 

Be}elenfési /.'iitclezeltség. . :~! '\' .a<l,ókötelcs .. kereseti tevékenység 
(1) Mindazok. akik termelői, általános 1 id~iolen_c~ szunet~l!eteset vagy végleges meg· 

vagy fényiízési fÜrgaln1i adó alá csö kereseti: ~zu.nt~te6c~ a. szunctel!etéstöl vagy 111eg6 zün
tcv6kcnysé«et folylatnak, adóköteles foglal-\ ~cteslol .szamttoll l5 nap alatt szintén uc kell 
kozúsul~al ti annak n1cgkczdésétöl szán1ítoll ~ Jelcntent. 
15 na]' alatt az illetékes forgalmi adó.híva.! ·!8. ~. 

1
,
1
111{11 bej·eknteni tartoznak. Ha a hejelcn. \.• 1• ·· 1 _ \.Onyuuezetési köte e:zettséy. 

tésre kötelezett lakóhelye (székhelye) és a; 
kereseti tevékenység folytalú6ának hely? (a i ~1) Forgalmi. adó fizetésére köteles olyan 
vúllalat telephelye) nem ugyanannak a for- j :;<loalany.?k,. a.kik az adóalap megállapítására 
galnú a.dól1ivatalnak u területén .van, n he.. ll e~. cllcnorzesere is alkaln1as kereskedcln1i 
jelentést a lakóhely (sz.ékhelyl. cs a telep; konyveket 1~e.1.~1 .'~ezetneij; .- ~rn ebben a ren 
helyek szerint illetékes .. 1 org~1i;;1 ad~lmata! 1 <lel~.tben. ell.c10 

.. 1 cndclkezes nmc, - legalább 
nál is n1eg kell tenni. UJ, adokoteles Kereset_i \ a ko,et1"czo l"onyveket tartoznak vczeh1i: 
tevékenység megkezdése aH.taln1ával be kell\ .. 1. :\ csak általános forgaln1i adó fizetésére 
jelenteni a keresetüzö nevét. (cégét), lakó·\' k?lel_ezel! aclóalan~•ok valamennyi bevételt és 
(szék-) helyét, esetleges telepemek helyét, ". kiad~st . ta.rtalt~.>azo egyszerü pénztárkönyvet 
kereseti te1·ékellység megkezdésének ponlo> (bevet~h es kiadási nyilvántartást) kötelesek 
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adókötelc~ és forgahni adú alol 111cntes be~S';i: 
vételt - tekintet nélkül a teljesítés módjár:v't? 
('1. §/, - továbbá minden \ízleli, üzemi, há>.:;f 
tartási, stb. kiadást is a teljesítés alkalmával'! 
azonnal he kell vezetni. Az adóalany a pénze · 
tárkönyvet naponta összegezni, naptári fél~ 
havonkint lezárni és az adóköteles bcvételf 
megállapítani köteles. 

2. Ter1nelöi forgal1ni adó fizetésére köteles-!
Yállalatok a 9. ii-ban említett kisiparosok ki-.. '; 
vételével ·- ha ebben a rendeletben eltérő ' 
rendel'kczés nincs - a vala1nennyi bevéteü t 
és kiadást tarlaln1azó pénztárkönyvön kiviii t 
a) nycrsanyagraktárkönyvet, b) tern1clé-~-i ~ 
(előállítási) naplót, e) készúrurnkhírkönyvet, f 
'1) eladásaikról szíunlamásolati könyvet, e) ( 

hérn1unka végzése esetén bérn1unkanaplót1 { 

f) a.n1cnnyibcn adúlizclési 'kötelezcttségüknek,j 
a ki1ncnö -szán1lá~\. rendszere alapján lesznek ! 
eleget, kimenő számlák könyvét, g) hitelbe\ 
törént eladásoknál hitelkönyvet tartoznak 

vezetni. 
(2) ~.\.zok az adóalanyok, akik közvctlenlil ! 

fogyasztók részére szolgáltatnak ki árukat1 l 
az áruk kiszolgáltatásával egyidejüleg kél \ 
részböl álló, sorszámmal ellátott tömhlapot ! 
(blokkot) va,gy ezt helyettesítő számlát ÍI ! 
kötelesek kiállítani. Az egyik példányta \ 
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:vevőnek kell átadni, a ~núSik példány pedig 
a tömbben marad. A lmnhlapokon Jerrulább 
nz eladó nevét (cégét), az cllcnérléket

0 

és az 
{Iruszúllílú:; napját kell olvashalóun fcltlin
tetni. A szá1nlákat a kercskcdcln1i szokások
nak n1egfelelően kell kitölteni, azokon a fen
tehh felsoroltakon kívül 1nég a szá1nla szú-
1nának, a cín1zctt (v.evö) nevének, lakhelye. 
nek, valan1int uz áru n1cnnyiségének és n1cg
ncvezésének is szerepelnie kell. A vcvö a 
tö111blapot vagy szátnlál legalább az üzlet
helyiségből val'ó távozásig 1ncgörizni kötele!-!. 
lla a vevö tö1nblap vaigy sz{uula kiállítása 
nélkül veszi át az árut, vagy a valóságo!-i 
\'étclárnúl alacsonyahh összegről kiállított 
lötnhlapot vagy szú1nlál elfogad vagy azt az 
íizlctböl való eltávozásáíg nen1 örzi 1ncg, 
szabálytalanságot követ el és pénzbírsággal 
hiintetendő. 

(4) Az üzleti könyveket és nyilvántartáso
kat a természetes személyek vállalatnk telep
helyén, ilyenek hiánvában lakóhelviikön tar-
toznak vezetni. · w 

49. §. 
Jllentesséa a könyvvezetési kötele:eltség alól. 

( 1) Azok az adóalanyok, akik forgalmi 
adójukat átalányösszegben lizclik s ::izcn1élyí 
körül1nén,yeik vagy üzletük tcrn1észete ezt 
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inddkolttá teszik, az előírl ltönyvck és nyil~·i:_i. . it következő hó 5. napjáig. n1indkét n1egá1-
Yántartások vezetése alól felmenthetők. . ·:i lapítás eredményét külön adóbevallás be

50. §. 
.ü üzleti könyvek, nyilvántartások, 

és levelek megőrzése. 

Forgalmi adó fizetésre kötelezettek összes,! 
üzleti könyveiket, nyilvántartásaikat s egyéb---í: 
feljegyzéseiket, valan1int az üzleti szán1láka~--~~ 
levelezéseket és iratokat - más törvények' 1 
nck esetleg messzebbmenö rendelkezéseitől ~ 
függetlenül - legalább 5 évig kötelesek n1eg~:~; 
örizni. Ezt a határidőt az üzleti levelezésekre • 
és oltiratokra vonatkozólag a kiállítás évének:~_ 
végétől, könyveltnél és n1ás feljegyzéscknél"t_ 
pedig az utol'Só bejegyzés évének végétől ~t:eli_f 
számítani. A forgalmi adóhivatal által esetleg f 
bevont könyvek átvételi elisn1ervényeit ugvan~ :t 
csak 5 évii kell n1ezörizni. . - ' 

1 
! 

51. §. 
Adóbevallás. 

( 1) A fizetendő forgalmi adó alapját az \ 
áruszállílások, n1unka~ vagy szolgálatteljesi-_ i 
tések ellenértéke fejében kapott bevételeik- l 
nek számbavételével, maguk az érdekelt adó· 1 
alanyok kötelesek az 52. ~-ban megállapított 1 
adófizetési határidőknek n1cgfelelőle.g n1in_· !_ 

::: hó 15. és utolsó napján megállapítani é1 1 

nyujtása n1ell?lt az . illetékes forgaln1i adó-
hi~at.alho.z b~J~lent.c1~.'· Ha az adóalany úru
szalhtása1 kulonbozo iorgaln1i adókulcsok 
nlá esnek vagy l1a az adóalany tcrn1elői for
galn1.~ ~c~ót, általános forgahni adót, ,esetleg 
fényuzes1 forgaln1i adót is fizet, a nvershevé
telt adónemenként s ezen belül adóknlcsok 
szerinti részletezéssel kell megállapítani. 

(2) ,\z adóbevallásban az (1) bekezdésben 
foglaltak szerint félhavi részletezéssel és ]1avi 
régösszegben is megállapítandó nyr-rsbevétcl
hől az igazoltan adó111enles hcvétel1eket le kell 
ronni és az ilyn1ódo11 kiszá111ítolt forrraln1i 
d

·1 .. . b a o t osszcget külön-kiilön félhuvi részletezés-
sel és egészhuvi végösszegben is fel -kell tiin~ 
te~ni. r\ beval~ásban n1indig csak egy naptári 
honnp eredmenyét lehet bejegyezni. Az adó-
11en1enként kiszún1ított forgalmi adó összege 
l~et olyn1ódo11 kell ltikerekítcni, hogy az 50 
fillér vagy ennél nagyohb összeget forintra 
kell kiegészíteni, az 50 fillérnél kisebb össze
get pedig szá1nításon kívül kell hagyni. 

(J) Ha a szabályszerií kereskedelmi köny
veket vezető adóalanyra az adóbevallásnak 
havonkénti összeállítása aránytalan n1egter
heléssel járna, a forgalmi adó.hivataltól adó
hevallásának negyedévenkénti összeállítására 



kérhet ennedélyt. .-\ kérclc1n teljesítése ~setéÍiS:'t .. -szerben. átalányösszegben fizethessék. .Az 
is köteles::;, azonban az adóalany valóságoSGft'. adóközösségi rendszerben történő adózás 
adóköteles forgaln1úval arányhan úllú és·_-:i:<-1 ;tdókedvczn1ényt nen1 jelent s így az adó
forgaln1i adóhivatal által mcgállapítandú:';_ közösség által fizetendő átalányösszeg semn1i 
összegií félhavonkénti Plölcgcket sznbálj_._:> j: esetre sen1 lehet ki~ebb az adóközösség 
szerü' 1nódon befizetni. ~--: tagjai terhére egyéni adózlatás esetén ineg-

52_ §. • .. · iíllapílható adók együttes összegénél. Adó-
közösségi átalányozás Íltján csak kisiparosok 

Adóbefizetés. ;· .• ; és kiskereskedők adózhatnak. A kisiparosok 
(1) Az 51. § (1) és (3) bekezdése szerii1t< l ragy kiskereskedők által létesített adóközős

inindcn hónap 15. és utolsó napján 1neg~ ség tagjai közé n1ás, a 'kisipar és kiskereskc
úllapított forgalmi adókat az illetékes for: , delem mértékét meghaladó iparüzőket, illető
rrnln1i adóhivatal szán1lájára poslatakar.ék~·. Ieg ·kereskedőket felvenni nem lehet. Egy-
~énztári hefizetési lap felhasználái.sával kell egy város (község), esetleg forgaln1i adó-
befizetni. A hónap 1-15. napjáig terjedő hivatal területén szak1núnként csak egy adó· 
l'lsü felében elért nyersbcvélel után júró far· J;;özüsség köthctö. 
''al!ni adót legkésőbb a tárgyhó 20. 118 pjáigL (2) I·Ia az egyes esetekben kiadott rendel-
~ hónap 111ásodik felében elért nyersbevétcl kelések n1ásként ncn1 intézkednek, az adó-
ulún escdéke5 forgahni ndót pcdi1ri a tárgy- közösség terhére egy összegben n1egállapí-
hónnpol követ() hó 5. napjáig kell lH~fizeJni. tundó forgahni adó alapját az illetékes pénz-

54. §. 
Illjcil'ás ndóközösségi <itallínuo:ásnál. 

( 1) Az érdekelt adóalanyok k~relmére egy
egy forgahni adóhivatal, l'Sellcg egy-egy 
város (község) területén engl·d~lyezhetil ~ 
péllzügyn1iniszter, l1ogy azonos foglalkozas_u 
adóalanyok termelői, általúnos vagy fény, 
iiz(1\Si forgaln1i adójukat ndóközösségi rend-

iigyigazgalósá1g az adóközösség választott 
, rezetöségével egyességileg állapítja meg az 
i ndóközösség egyes tagjainak gondosan ki
i 1nunkált, ténylegesen elért adóköteles for-

~alma alapján. I·Ia az adóközösség tagjainak 
szá1na nagy, vagy netn 111inden tag vezet az 1 

adón lap megálla pitására alkalmas üzleti 
könyveket, az érdekelt adóalanyoknak az 

1 arlókőzösség választott vezetősége által tör·· 
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lénö osztálvbasorozása után a nagy, a köze•. 
pes és a kisebb forgahnú adóalanyok köziirft:. 
kiválasztott n1egfelelll szán1ú adóalanynát '+J: 
tnrlandó helvszíni ellenőrzéssel, esetleg hec~·. ·s 
léssel kell a~ ellcnűrzőlt adóalany valóságos 0 
forrraln1át n1c:gállapítani. 1\z ugyanazon asz}_~ 
hí.l~?bn sorozott adóalanyoknál n1cgállapított~: 
fu1:galon1 átlaga alapján kell az abba az osz<> 
tálvha tartozó valan1ennyi a dó közösségi tn.._q·.:. f 
fofgaltnát szán1ításba venni s az egyes osztá~ .. ~J 
lvok így n1egállapílotl együttes forgalrna::;·.t 
~\lapján az adóközösség forgahni adóalapját·:;'.. 
kiszán1ítani. {--.} 

(3) Az aclóközösség a tcrhérL' n1egállapított3~f 
adót az erre a célra alakított kivető bizoH: ! 
sága útján sajút hatáskörében osztja sz{~t lag-<:1' 
jai között és szedi hc tőllik. 

14) A kivető bizottság az adófclosztásról az • 
érdekelt tagot írásban érle.síti. .Az érdekelt· f 
tarr - an1ennvihen az !ldófclosztást n1ag~\r:i 
11d~vc séreln1e~nek tartja - az írásbeli érte~ 
sítés ·kézbesítését közvetlenül kö\·etö naptól 
számított 15 nap alatt fcl!cbhezéssel élhet 
az adóközösség kebelében alakított fclszóla111; 
lási bizottsághoz. A fellebbezésnek halasztó 
hatálya nincs. 

(12) i\.z adó'közösség vagy annak ta:gj~i .. 
által szolgáltatott adatok helyességét, vala' i 
111inl nz adóközösségbe tön1öriilt tagok for"' 

··galn1ába11 az adóközösiségi év tartan1a alatt 
elért változásokat a pénzügyi halós·íg Mr-
inikor ellenőrizni jogosult. ' ~ 

55. §. 
Eljárás lestii/eti áta/ányozásnál. 

( 1) A szellemi szabadfoglalkozású adóala
nyok (üt,ryvéd, orvos, 111érnök, szabadalmi 
iigyvivö, stb.) érdekképviselcti szervei 111in· 
den éV.J!OVen1ber hó végéig az illetékes. pénz
iigyigazgatóságnál kérhetik a tarrjaik. által 
fizetendő általános forgalmi adónal' tc·stiileti 
átalányozással való 1negállapítását. Ha az 
érclekképviseleli szerv illetékessége több 
pénzÜh'Yigazgatósáig területére terjed ki n 
kércin1et a kiilönbözö pénzürrvjfruzaatósá';Ok 

·· 1 t. ·· 1 •• J •• "- b 0 b teru e e11 n1u ~oc o tagokra elkülönítve kell 
111indcn egyes érdekelt pénzii(Jvioazrratósán
nál elöterjeszteni. A kérvénvhe;~ f;I l;ell tü~
!ctni az érdekképviselet l~·gjainnk sz{unát s 
hogy ezek közül húnyan kíván já1k fornaln1i 
adójukat testületi átalánvozá~ keretében 
fizetni. Ha a testületi átaÍánvozásban a ta
goknak legalább 2/3 része résZtvesz. a kérel-
1net 1neg-tagad11i nen1 lehet. · 

(2) :\ pénzügyigazgatóság a kérele111 alap
jún n testületi útalányozásban résztvevő adó
alanyokat - az érdekképviselet véien1é11yé
nek n1eg-hallgntásúval -- adóköteles forgnl-
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muk nacgysága szerint oszlúlyozza és a ren:·· ! uz érdekelt tag forgalmi viszonyait, életmód
delkezésre álló adatok (hagyatéki tárgyala;· .! jál és teherbí.rók.ép.ess~gét kell llgyelembe 
sokra, peres és peren kívüli hírúságí forga~•• • venni. A testuleh atalany egyénenkénti fel
lomra, az egyiilles kereseti és jövedelemadó i osztását nem a·kaclályozza az a körülmény, 
kivctésekrc, magánorvosi gynkorlathúl szár-'.! hogy az egye95éget a pénziigyminiszter még 
mazó hevételekrc slb. \'onalkozó ~<latok)->: t ucnl hagyta jóvá. 
alapján, szükség esetén az oszlályozús ered- (4) A testlilet kivető bizottsága a testiilcti 
ményc szerint kiválasztott megfelelő számú . (!talány egyénenkénti felosztásáról írásha11 
nagy, kiizepes és kisforgalmú adóalanynáff értesíti az érdekelt tagot. Az érdekelt tag -
tartandó helyszíni ellenőrzés sorún beszerzett 01nennyihc11 a felosztúst magára nézve sérel
udatok alapján n1egállapítja a testület tagjai- ,_ n1esnek tartja - az írásbeli értesítés kézbe
nnk átlagos fejenkénti valószínü adóköteh!s-.; sítésél közvellenül követö naptól ·szá1nitotl 
forgahnát. :\ szü·k-séges adatok hl'szerzésc 15 nap alatt fellebbezéssel élhet a testület 
után a t<'stület vezetőségét tárgya!úsru hivj<l kebelében alakított felszólamlási bizottság-
1ncg, a tárgyalá:s ererhnénycként jegyzü- 11oz. A. felszólan1lási bizottság 11atározatn 
kö-nyvi egyességet köt a testület vezctőségé-_ ellen további jogorvoslatnak helye 11incs. 
vcl a fejenkénti átlagos aclúalapra és ennek (í) A testiikt vagy annak tagjai által szol-
alapjún a testült'l által fizetendő forgalmi gáltatott adatok 11elyességét, Yalan1int a testü-
adóra. .„\z ef{yesség csak a pénzügy1niniszter. ieti átnlányozásban résztvevö adóalanyok 
jóváhagyása után válik jogerőssé. Ila' a forgaln1ában az átalányozúsi időszak tartan1a 
pénzügyn1iniszter jóváhagyása a jegyzőkönvv: alatt elért változásoltat a pénzügyi hatóság 
fcltt>rjesztésénck napjától szán1ítotl 60 n;p- hártnikor ellenőrizni jogosult. 1\bban az eset-
alult ncn1 érkezik vissza a pénziigyigazgat6- bcn, hn a pénzügyi l1atóság az ellcnörzések 
ságl1oz, az egyességet jogerösnt•k krll tekin- sorún azt állapítja 111cg, l1ogy a testület tagja 
teni. forgaln1áru von:atkozólag akár a testület, akár 

(3) Az cgyrsségileg mcgállapilnll testületi a pénzügyi hatóság részére valótlan adatokat 
átalányt a testület erre a c{,!ra vúlnsztolt ki- szolgáltatott vagy tényleges forgalmának 
vdö hizott„\gn útján osztja szét tagjai között. megállapításához szükséges lényeges körül-
,\ testiileti útalány t•gyé•ncnkénti felosztásánál ményekPt p\haHgatolt, úgy ez a mulasztása, 

1lll 
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; 
. " . . -~'' ha súlyosabb beszanutas ala ncn1 esik, peni'.,.,·-'Z" J\rok pontos betartásának ellenőrzése végett 

hírsággal büntetendő szabálytalanság. ..-\ tes:,~,zí _:_. az adóköteles üzen1i, üzleti vagy irodai 
tiilet tagját ilyen esetben a te>tiileli útalúnyoL 1 hrlyiségéb~n. továbbá mindazon helyeken, 
zásból azonnal ki kell zárni és a rendes ·sza·~ t · nhol adóköteles üzletének, üzen1énck folyta
hályok szerint való adózásra kell kötelezni. "t· · túsához szükséges iJ.\.önyvcket, feljegyzéseket, 

62. §. 
.4: aclópótlék, az acló biztositásn és bt.1 hnjlásn. 

( l) Az esedékessé vált forgalmi adókat az. 4 

esedékességtől számított 15 nap elteltével, az 
írásbeli intés n1ellözésével k,ell végrehajtá·S 
(z:'ilogolás, ár\·erés) útján beszedni. 

63. §. 
Ad a Is z ni fi áltat ás. 

(1) Az adófizetésre kötelezett és alkalma
zottai kötelesek a pénzÜS')'i hatósúg kíván~ 
ságára valan1ennyi üzleli künyvükel és C:hryéh 
iizleti feljcgyzésliket, valamint az adóztatás 
szc111pontjából figyelc1nbejöhctő 111índcn ircrto_t 
és segédeszközt renclelkczé'ire hocsátani, 
illctöleg elő1nutatni. 

{íruraktárát, stb. tartja ·- n1cgjclenni. l\z 
ellenőrző kfizegek szcinélyazonostSágukat n1ü
l\Ödésük n1cgkezdésc elölt fclszúlítás bevárása 
nélkül, nrc'képcs igazolv{u1nyal kötelesek iga
zolni. :\z adúkötcles, vu.gy annak hárn1ely 
jelenlévő hozzátartozója és alkalmazottja 
tartozik a kívánt felvilágosítást n1cgadni Cs 
uz ellenőrzéshez •sziikséges iizleti könyveket, 
feljegyzéseket vagy t'gyéh adatokat tnegadni. 

75. ~-
.! oos zabáluok Iwlril!Jl"i""itasa. 

(!) ,Jelen rendel el hatálybalépésével a 600/ 
1\.)i:f>. J">. ~I. sz{unú rendelet, az ennek kiegészí
tése és inódosílúsa lúrgyában 'kiadott 1.460/ 
10<5„ ~.2öi./l\l45„ il.Oi\2/1945., ;J.310/1945„ 
3.i\10/10-fa, 2.620/1\1-16„ 2.855/19Hi., 3.230/ 
10'!6., 3.i60,1 l9-16. ''' -1.160/1946. P. i\l. sz. renc 

6-l. ~. deletck, vahnninl a jelen rendelettel ellenkezü 
Ellenőrzés. niindcn n1ús rcndclkezést:lk hatályukat vesztik. 

( 1) :\ pénzügyi hatóság közegei nz üzleti (2) A jelen rendelet hatálybalépésével egy-
vagy üzcn1i idö alatt bár111ikor - inég éjjeli idcji.íleg u:gyancsak hatályukat vesztik 111intl-
íizen1 idején is - jogosultak n vonatkozó tör: i nzok az egyes esetekben kiadott határozatok 

';:;· •• , '"'""" „ •• , "'" ... „.„ „ „.„ „ •• „. r. '"''' .. , . , "'"'"'' . ó6 ,„„,„. „, ··:.~ 



csolalban kcdvezinényeket vagy 
kel állapítanak meg. 

76. §. 
Életbelépés. 

<;: / 
.·'°'.i;;f.'.• 

n1enlcs~ége;:L;~:i 
,.,L 

Jelen rendelet a 1kihirdelésénck nap.i<'fii·: 
1947. évi január hó elsejei hatállyal lép életbe: 

Dr. Rácz Jenő s. k. 
pénziigyn1inisztcr. i 

A Mag~·m· Pénziig~·miniszter 171.487/1947. ··,!· .. 

Xl. b. sz. J{örrendclctc. 

A 100/1()47. P. :M. sz. rendelet 1. 9 13) be, 
kezdése szerint a kisforgalon1 szán1ára törté.~ 
nik. a 'kiszerelés akkor, ha az áru rendszerint 
az előállító vagy kiszerelő eredeti (bontatlan) 
csoma•golásában és nen1 kin1érve kerül a ro. 
gyasztóhoz. A kisforgalom számúra _való k.i• ; 
szerelés lényege rrhát az, hogy az arut elo~ ! 
állító, vagy a kiszerelő a forgalom~ahozatall i 
incgclözően a fogyasztó által hasznait n1eny
nviségben előre becson1agolja abból a célból1 

hŰgy a vevö az árut ebben az eredeti .cso1na~ 
aolúsban bontatla11ul vúsárolja 1neg. Nem le
het kisforgalon1 szán1úra való kiszerclésnek 
tekinteni ;zonban az olyan eseteket, an1ikcir 
az adóalany a vevö kívánságának n1egfcle1ö 
áruinennyiséget a kiszolgálús alkaln1ával a 
vevü előtt inéri ki és cso1nagolja be. 

Ezekre való tekintettel nem lehet kisfor• 

-----------·- --.. -_ " 

galon1 szán1ára \'aló kiszerclésről heszélni 
akk?1-, ha a. gyógyszc1:ész, a fiókban vagy a 
tartalyban tarolt porbol a vevő kívánsárrának 
megfelelő számú port az eladás idöpontJában 
oszt el és helyez tasakokba. · 

Ncn1 végez kisforgalo1n szá1nára való ki
szerelést a gyógyszerész akkor scn1, antlkor a 
fiókban vagy a tartályban tárolt tablettából 
n v~vő kfv~nságánal~ 1negfelelő 1nennyiséget 
a k1szolgalas alkalmaval helyez el a papír
zacskóba. 

Nem esik ki~forgalotn szán1ára való kisze
re~é; r,oga1n~.a ~Já, ha a gyógyszerész saját ké
sztl~Sll ken~cso~ ;·agy f.olyadékot nagyobb 
~:~rtalyhan taro}.1a es abhol az eladás időpont
Jaban, esclcnkent a vevő kívánsádának n1e(1-
felelö n1ennyiségct e.gyszerü fahfincs dobo~
ba~ vagy f?lyadékos üvegben szolgáltat Id. 

Nen1 tek1nthetü kisforgalon1 számára való 
kiszerclésnek az sen1, ha a gyógyszerész fiók
b~n,. ~o.~ozbai~, c~?tlefi zsákban tárolt saját 
k.cs~1t?,su ??rogyftrkeverékeket a kiszolgálta
las 1dop?.ntJaban .h~lycz a vevő kívánságának 
mcgfelelo n1enny1segben papírzacskóba. 

I\.isforgalon1 szá1nára való kiszerelést védcz 
azonban. a gyógyszerész n1inden olyan e;et
ben, an11k.or a ~orokat előre elosztja és tasa
kokh,a .. elhelyezi, a tablettákat dobozolja, a 
kenocsokct előre megtöltött tégelyekben, a 
folyadékos gyógyszert pedig zárt üvegekben 
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r-----------.~·--·.•t•,,----~~~ 
,.I hozza forgalon1l>a és a gyógyfükeverékckef_;;-f · . 1~löállílású. bár1nily g!Jóyys=ernek ké.:.i1dHdcísban 

zúrt papírzacs'kóban árusítja. A.z ilyen tnódon .-·} történő eladása alkal1náual. (Ung. ::incí, ii11s1~l. bn-

1 
''l l"'ll't' · 6 l t' ' ric., sol. jodi, lincturák, stb.) 

kisz1cre t saJa e oa 1 asu g-y gyszere t u an : ~ 11 t 1 ~· f 1 200;
0

, a vásárolt gyógyszereknek kiszerelve 20°1°-os erme 
01 

orga n
1
i adó fi::etendö a Bajúl l , efóállitústí gyrioys:t•reknt•k J„:is::erelve, kézielrul(b'· 

való forgalo1nbahozatala alka Intfval pedig lian történő eladása utdn. (Pl. kés:lelln!n tartott, 
!)0/

0 
lern1elői forgalmi adót köteles fizetni. te/Híl előrt! capsulákba csonu1golt kornlJíncílt, __ 

Budapest, 1947 augusztus 28. f;ühögés elleni. -- stb. porok; előre becsoniagolt 
:\. n1iniszler rendeletéből: pagy :::acskó::otl és le::úrt tcakaverék; saját hai

s:es: adjus:lcílva; saját készilésií gyógykenőcsük 

dr. Országh Sándor s. k. 1·fórc bccsomngob"' stb.) 
1niniszlc-ri oszlúlyfönök. 500/0-os fényiizési forgalmi adó fi:etendő a saját 

cfifríllítású ko:n1elikai kés::ftmények eladása utrín 
tfJI· u11g. ~teurini, r1rcl.-en6c.•'Ök, Ulatszerch, stb.) 
Kivételt képeznek a fogporok, fogpépek, fous:ap· 
pa11nk

1 
s:<íjvizek 1\11 ff!fl'rrnekápolrísi cikkek. 

* 
A ouógyszer1ár /orgal1nia<lójának ldszá111ild

suknr n kiiuctkez(; cul61\ul1:sok veendők 
figyelembe 

:11~1()-os általános forgal111i adó fi:etcnclö a 11é11!Jre 
J;is::olgáltat::,tt bármily fH/ógys:er kis:o!qállatása 
alkalmábúl; kiilönleg<'sségeknek vényre 11aay 
(bontatlan állapolln111) ké:ieladásbc111 'tiirlénö ér{é
kesitésekor i a vásárolt Cs vállo:atlanul lovcíbb 
adott kézieladási cikkek után. 

5~/o-os tern1elői forgalmi adri fizetendő a készen 
11ósárolt gyó9uszcreknek kézi eladáslnut kiszerelve 
f<irtC11ö eladása esetén (készen vásóroll compri
n1atákat1 teúkat, stb. há:ilug 10-20 clb-onként 
clörc lecsomagol11nk; ll'ákal előre bccso1nagolv(f 
kc!:ieladásban árusítunk: kés:en uásárolt pulois
fJól (pl. ac. acl'l!Jlosal.) ottl1on készült co:npri111a
lákat és e:t'ket kt!:íeladásln111 értékesítjük). 

150/0-os termelői foraaln1i adó fi:etendö a soját 

·1 I){) 

Igen tisztelt Kartárs tír ! 
Felhivjuk szíves ligyelmét az Ol\IA gyomor~ 

mész készitményünkre, rnelyet napilapokban ál
landóan hirdetünk. Így a közönség keresi. Saját 
jól feltogott érdekében ne hagyja kifogyni ezt n 
régi bevezetett kézi eladási cikket. 

Beszerezhető: az összes nagykereskedőknél, 
vagy a HUNNIA gyógyszertárban, Budapest, VII., 
Erzsébet-körut 56. 

:.m· 

Kartársi üdvözlettel:: 

Kalán Gyula és dr. Balló Lajos 
gyógyszerészek 
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5.300/1947. P. 1\1, sz:ímú 1•endelet . ··.· .. · + . lt nclóJ'c"'"Ycl muv adó1'ellel megjelölt --··· P tyezr , u • ~;->. ··~ • ~ • 

a 100/1947. P. 111. számú remlelcl egyes intéic' ! . uk fénvüzési forgalmi adó alá esnek. 
kedlisl•inek kiegészítése~ ilh.•llileg ntódosihís'U· ,,·1 ar (5) ,\ fényi.izési forgahni adó alá cső áruk-

tárgyáhan. i:~·~ nl· fin·!.!alon1bal1ozalulával foglalkozó nagy-

KT\'0:-IAT 
c-<~·'. Í I~· ]dskc'l·eskcdök az előző bekezdésekben fog

·",:·:\. ~:na"It szerint n1egjelölcndlí fényüzési for-
13. ~- · · .· J, ,;nhni adóköteles cikkekből a jelen rendelet 

'll ('') • 4 po tb pi" · •ttl • 1 · '<· 1: 1"1'a1·,'ilvhalé]Jésének napján 111eglévő készletii-• . _ ,, · . n an szere o Hl rna az ,•! · ·. . ket sajúllnuguk kötelesek adójeggyel vagy 
adó jel (adó jelző címke) alkalmazása mellör-,,' i „. clóJ'ellel megjelölni. A rendelet hatályhalépé-
hetö, ha nz áru :-.,"\.'ári eladási ára az 5 Ft-t<::-- l '' ' 1 · I sének napjútól tehút a szóbanforgo ac oa a-
ne1n haladja n1eg. A.z adójelet olyan n1ódon nvok által előzőleg 111ég 111egjelöletlrnül bc-
kell az árura rácrösíteni, hogy azt sérüles--- sÍ.erzett úru·k is csak az -cHHrt n1egjelölés 1n·el-
nélkül eltávolítani és n1á1sik úru jelzésér!: fel-' lelt lehetnek raktáron. 
használni ne lehessen. (6) A fényüzési forgalmi adóköteles áruk 

(3) .-\z elűző bck:ezdé:;ek szerint 111cgjelö~ 111egjelölésérc szolgáló ndójef.,ryet és adfljelet a 
Icndő fényüzési forgaln1i adóköteles áruk elő- forgaln1i adúhivataloknúl. Budapesten a kerii-
úllítói az adójegyet és adójelet legkésőbb ai f leti adószún1,·iteli osztályok forgahni adóosz
úrunak az elárusító helyiségbe szúllítúsáig ' l:ílyainúl lehet beszerezni. . 
kötelesek az árura ráerősíteni. r\z elárusítú (11) „i\ ter111elöi forgnhni adót a fényiizés1 
helyiségben adójeggyel vagy adójellcl cl nem forgal1ni adó fiz,etl~se esetén is n1eg kell fizetni. 
látott fényüzési forgahni adóköteles úrul tar-·~ Az az adóalan.y tehát, a1ki az e1öúllítíls (gyár-
tani és a vcYőknek kiszolgálni nen1 szabad.; t:ís) helyén fényüzési forgahni adó alá esü 
Ezeknek az áruknak kcreskedeh11i forgalon1.:: árut állít elö, a fl~nyüzési forgaln1i adót a 
bahozatalúval foglalkozóknúl a<lújcggyel vagy: tern1elöi forgahni adón felül köteles n1cgfi-
ndójellel cl nen1 látott fényüzési forgalnii adó-< zctni. :\z ily'en úruknak bérn1unkúban való 
k.ötclcs úrn nen1 lehet. A nagy- és kiskercs-. c1öúllítúsa esetén a n1egrendelö a tern1elői for-
kedök kirakatukban fcltünö hetven a követ-' 11aln1i adót az áru forgalon1hahozatala nlkal-
kezö szöveggel ellátott 25X25 cn1~ n1érelií láb_: ~návnl n1egfizetni köteles fiiggctlcnül attól, 
lút kÖfC'lest'k elhelyezni: A kirnkalhnn elhC~-:-.: hogy a hér1nunkát végző az úru közönséges 

·1G8 
,'..';· \'• 
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~orgaln1i értél~·e nl:ln az előzö bckezdésb -il+ 
t.oglaltak sz~r1nt n1úr fényüzési forgalnli ade!1,\j 
f1zclclf. ~-\ k1skcreskcdeln1i fornalon1lian f · 

0
l,·>;-: .. . . f 1 . n env ' . 

;1zes1 or?~l'?~ adó alá cső áruk után is köt~> 1 · 

f~s az <; ?"r 1to 
1
a '.ermelöi forgalmi adón felüt·· Í 

enyuzes1 .orga 1111 adót fizetni n1inden olyat\.:!· f 
e:etl~en, Inrkor az árut ·közvetlenül fogyasztói· { 

reszere hozza forgalomba. ~ .. ill_, 

19. §. 
A jelen rendelet 1947. · · cl b 

napján lép hatályba. cvt ecem er hó 1. 

Budapest, 1947. évi november hó 20-án. 

A nlinisz\er helyeH: 

Dr. Fó1·is /_,ászló s. k. 
ál~hunH!kúr. 

5.400i1947. P. :II. számú remlelet 
az 5.3~0/1947. P. l\I. számú remlelcl yéai•ehaj
h~~a, Illetve nz egyes fényiizési forgali:;i adÓ· 
koteles lll·uk értékhai;ir:íuak mcgálfapilásu 

tál·gyahan. 

-- !\!VONAT 

1. §. 
(1) Az á.300/1947. P. M. számú rmdelct 1:1. 

~-a szerint a fényüzési for!raln1i adóköt •l" 
arukat 19·17. (,vi december l;Ó 1-tiíl l·ezd";d~-~ 
lerr f · ·· , · 1. „ O O 

ri cnyuzes1 orgnln1i adójeggyel vagy ad()..:. 

-liO 

.-jellel kell tn·egjelölni. Ezek.el az úrura oly1nó
don kell ráerősíteni, hogy sérülés nélkül eltá
\·olítani és n1ás úru n1cgjelölésére felhasználni 
ne lehessen. :\ fényi.izési forgalini adójegy a 
fényiizési forgaln1i adó h!rovásúra is szolgál, 
az adójel azonban nem a lerovús célját szol
gálja, hanen1 azt tünteti fel, hogy az úru fény
Hzési forgaln1i adó alá esik. 

(6) Az adóalanyok a fényüzési forgalmi 
udóbély.egek, zárjegyek. adójelző cín1ké1t. és 
udójelzö túblák értékét a vevőikre áthárít· 

hatják. 
(7) Minden kereskedő, aki kirakatába 

fényüzési forgaln1i adó alá eső árut tesz ki, 
köleles a 5.300/1947. P. lll. szúmú rendelet 13. 
R (3) bekezdésében 111egjelölt szövcgi.í táblát a 
renddel hatálybalépésétől szúmilolt 8 napon 
hdül a kirakatban felliinő helyen elhelyezni. 

(11) A hivatkozott rcndeletszakasz (2) be
kezdése szerint az ( 1) bekezdés 4. pontja alap· 
ján fényüzési forgaln1i adó alá eső kozn1etikai 
cikkek közül adójellel nen1 kell n1cgjclölni azl 
nz úruL an1clynek gyári eladási ára az 5 fo
rintot ncn1 haladja n1eg. Ezt az 5 forintos 
határérléket a termelői és fényüzési forgaln1i 
ncló figyeln1cn kívül hagyúsúval n1utatkozó 
gyári clndúsi árak alapján kell szátnihl<sba 

venni. 
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3. §. 

( 1) Az 5.8001194 7. P. l\J. szá1nú rendelet 1:-i~:'.'. < 
§ ( 1) bekezdésének 3.-23. pontjaiban felsOY, 1.·.·. 

roll és a gyártás (előállítás) helyén lcrovanctó : 
fényüzési forgahni adó'köteles áruk adásvéfrif::- t 
lével kcresetszeriícn foglalkozó kis- és nagy:-J 
kcI'eskedök kötelesek az 19,17. évi no,·c1nhet--' 
hó 30-án üzletzúrús után az ezekből az áruk~- Í 
hói incglé\'Ö raktárkészlelüket n1egállapítani,' ~j 
annak tnennyiségét és szán1Iával igazolt be. 
szerzési árát az illetékes forgaln1i adóhivatal~ 
hoz, Budapesten a kerületi forgalmi adóosz.: 
túlyhoz 8 napon belül írásban, cégszerű alá~ 
írással ellátYa 2 példányban bejelenteni. Az i 
említett ndóalanYOk a 'készletfelvétel alkat. l. 
111ával az olyan ·úlon levő úrut is bejelenteni ' 
kötelesek, amelyet az elö:'illitó 1947. évi de· 
eember hó 1-e elölt adott fel. A forgalmi adó. 
hivatalok a benyujtott bejelentés egy példá· 
nyál átYétdi záradékkal ellátva az adózónák 
visszaadják, a másik példányt pedig adóvalJo. 
1núsként kezcli•k. 

• ·ukból 1947. évi november hó 30-án meglévő 
· ~1-szletiikct az t>löírt 111ódon fényiizési far· 

11 .~JnlÍ ndójcgg~vel, vagy adójellel megjelölni 
kÖteiesck. !l~Id1~.leltel ~~r~, hogy ~9~,7. é'~i 
decen1ber ho 1-lol 1kczdodolcg 1negjcloletle11 
:1rut forgalon1bn hozni nen1 szabad, a raktú· 
;011 levő fényiizési forgaln1i adóköteles áruk 
111errjelölését n1úr 194i. évi december hó 1-én 
ine~ kell kezdeni s azt legikésőbh decen1her hó 
S-ig l>c kell fejezni. 

(3) Az érdekelt adóalanyok azután az áru· 
készlet utún, amely 1947. evi december hó 
1-től kezdődőlcg esik az előállítás (gyúrtás) 
helyén fényiizési forgaln1i adó nlá, fényüzési 
forgnln1i adó 1negváltást, azutún nz áru után 
pedig, an1ely 194i. évi dece1nbPr hó 1-e eliHt 
esett az előállítás (gyártás) helyén fényiizési 
forgahni adó alú, tern1elöi forgaln1i adó 1ncg
válhist kötelesek fizetni. 

(4) A készlet után fizetendő fényüzési far· 
aalmi adó, illetve lPrmelői forgalmi adó meg. 
~·áltás alapja a szú111lával igazolt be.szerzési 
:ír. Az adó kulcsa pedig egységesen 15°;0. 

( 5) A készlet után fizetendő fényiizési for
galmi adó, illetőleg ter1nelöi forgalnli adó, 
megvúllásl 1947. évi december hó 15·ig kell 
az ilkték<>s forgalmi adóhivatalhoz, Budapes
ten a kerületi adószán1vitcli osztályok for
gahni adó osztálvaihoz befizetni. A. pénzüg~'-

{2) Ez a bejplentési kötelezettség nc1n 
érinti a fényüzési forgaln1i adó alá cső úruk 
keresk·edelmi forgalomhahozatalával foglal. 
kozó adóalanyoknak az 5.300/J 947. P. i\l. 
számú rendel~! 13. § (5) bekezdésében szabá
lyozott azt a kötelezettségét, hogy a fény. 
üzési forgaln1i adó alú eső n1egjelölendö 
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ron1 hónapot 1neg nem halad6 részletfizet~ 
engedélyezhet. 

6. ~. 
A jelen r.endelet 19-17. évi december hó 

napjával lép hatályba. 
Budapest, 1947. évi november hó 

A nliniszter hcl:yel\: 

dr. Antos lstoán s. k. 
úlla~nt·itkúr. 

t:l7.000.i1946. VII. P. J.H. számú 1•endelet 
az együlll•s kereseti i's jöveclelemmlól'ól 
társulati és tanliemadóról, valamint a ' 
gyontöbbletadóról szóló 5.890/1946. 111. 
számtí, illetőleg az ennek módosítása és 
egészílése tá1•gytíban kíadoll 8.830/1946. 

E. szá1nú rendelet végl'chajtás~'irúl. 

·-KIVONAT -
1. §. 

Együttes kereseti és jövedelen1adót tartozik 
fizetni az, 

1. aki az orszúg terliletén ipari és k.creske~ 
deln1i üzletet vagy szellen1i foglalkozási 
folytat. 

Ut. Kereskedelmi idel folytatása állalában 
az árukkal vall> kereskedés, a gyógyszertár, 
slh.; 

2. aki az orszúg területén 100 aranykorO~-- ; 
nát meghaladó kataszteri tiszta jövedelm1! 
n1ezögazdasági ingatlant bérel; 

,;'.
3 

•iki törvénnyel, bírói ítélettel vagy szer· 
· -a~,'sel megállapított, dc nem szolgálati vi; 
io nvnak minösülő kötelezettségen alapu\o 
~r01ji1 radékot, rokonsági évjáradékot, tov:.\bhá 
. f!. eveiryi jog cín1én ncn1 a férj vagyonának 

01· 0 t'b ·11· 'l „ l'l t g' 11aszonélve~e e ci; ~ o ~ :;tJarac e_\.o , va, ./ 
·ás járadr~kszeru v1sszatero szolgnltatast el~ 

1 '.~'z találn1ányok és találn1ányi szabadaln1ak 
\ ' " t 't ·" „ t 1 . t 
1 

úsz.nálataer vagy a engcucseer 1 va an11n 
i~röklött sz.erzöi jogért ellenszolgáltatást ( dí~ 
jnt kap; 

4. aki gyógyszertár hasznúlatúért haszon· 
véri vagy más szolgáltatást kap; 

Ut. (7) Az a körülmény, hogy a bér, ille· 
tőle~ haszonbér vagy 1nás ellenszolgáltatús 
kfs;.pénzhöl vagy n1ás javakból vagy csctlC'g 
c!!Véb mói!on teljesítendő szolgáltatásból áll. 
a~· ndókötelezettség szempontjából közön11bös. 

5. aki külföldi munkaadótól nem valamel)' 
I>cllöldi pénztár, illctölcg a külföldinek itte;u 
;
1
l]andó meghizoltja útján az ország területen 

szolgálati illetményt élvez; 
6. akinek az 1--5. pontban fel nem sorolt 

kereselforráshól bevétele van. , 
Ut. (14) Egyiittes kereseti é5 jövedelemaclo 

alá esik a haszonbérletnck vagy a bérletnek 
álruhúzásúérl vagy erről a jogról ~aló„ lemon· 
dúsért a bérlőnek fizetett ellenértckbol (lelé
pési díjhól) szúr1nazú . bevétel is: in~rt. C7. .H 
bevétel a haszonbérleti vagy bcrleh JOghol 
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,·úrható haszonnak ellcnért<.··ke, an1cly 
1ninősíthető vagyongyarapodásnak. 

2. §. 
Nen1 tartoznak együttes kereseti és jövé(:. 

delrmadó alá: ··•··' 
1. a túrsulati adó alanvai; ., 1 
2. a földadó alanyai: ·· ' 
3. a házadó alá cső bevételek; l.' .. 

4. a szolgálati viszonyból szárn1azó jöYe: · 
dehnek: \ 

5. a tnntil'1nadó alú cső javadaln1azásoik; 
6. az oszlalékillelék alú C..'iÖ jövedcln1clk; 
7. a kamatilleték alá eső jövedelmek. 

3. §. 
)tl'nlesek az együttes kereseti és jüvcde~ 

l•,madó alól 
8. a könyörado111ánynk'liól és persclypénM 

zekhől származó bevételek, továbbá a kol
duló vagy betegápolással foglalkozó szcrzeM 
tcknck e foglalkozúsból crcdö bevétele; 

Ut. Ila valamely betegápolással foglalkozó 
szerzetnek nyilvános gyógyszertára is van; 
nz együttes kereseti és jövedelemadó alú esik. 

6. (';. 
r\ kincstárnak az együttes kereseti és jöve

delemadó kivetéséhez való joga megnyílik: 
1. az 1. § 1. és 2. pontjában említett s ujon

nan keletkezett foglalkozásoknál, azok meg
kezdésének napjával 
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2. az l. § 3-6. pontjában fels0rolt s ujon
nan keletkzct.l bevételeknél azok keletkezésé
nek napjával. 

13) A foglalkozás megkezdését (1. pont), 
illetőleg a bevételek keletkezését (2. pont) az 
adóalanynak 15 napon belül az adókivetésrc 
illetékes állami adóhivatalnál l1e kell jelen-

tenie. 

~-\z adó nlegállapilósa. 

8. §. 

Az egyiittcs kereseti- és jö,-edelemadó meg-
állapítható: 

1. nyers bevétel alapjún. 
2. osztályhasorozással, 
3. állandó adótételek alkalmazásával, 
·1. adóközösségi rendszerben, 
5. testületi átalányozással, 
6. a kataszteri tiszta jövedelem alapul

vétele mellett. 

9. §. 

Bár1nclyH\. tuódon törtl~nik is az adó 111cg
állapítása, általános szabály az, hogy minden 
helyhezkötötl foglalkozás, illctőlef( bevétel 
után az adóalany abban a községben (váro~
han) adózik, ahol a foglalkozását folytatja, 
illetőleg ahonnan a bevétele szárn1azik. 
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1· ~l'i '! Adózás r1 11yers bcvélel fi/apján. ' . „á\tatásnak az ellenértéke, mely az adó· 

1 

10. §. & ~Ianyl a kercseli tevékenysége körében vég· 

11) A nyers be,·étel alap,ián kell az enyiit. , zett áruszúllítús és munkateljesítml-ny lejé· 
les kereseti és _.i?vetlrkmadút kiszámíta~i azi;f hen vagy egyéb cimen az ligylet alapján 
1. {; 3-- 6. pontJmban felsorolt adóalanyoknál.?;!· sajátjaként megilleti, illetőleg mindaz a be-

(2) Feltétlenül a nyers bevétel alapj:íí,?,C:J vétel, melyet az adóalany az említett címeken 
fizetik az együttes kereseti és jövcdclcmadót.'---:--i sajátjaként kézhez vesz. Dc bevételnek kell 

akik gyógyszertár haszn{tlatáért haszonhéi- í tekinteni azt a forn1ailag sen1 jele11tkezö be-
va.gy 1nás szolgáltatást kapnak. ~ :;_1' \,ételt is, an1ely oly n1údon áll elő, 11ogy az 

(3) Feltételesen alapja a nyers bevétel az ! adóalany a kereseti tevékenysége körében 
együttes kereseti és jövedelemadónak azok. [,rtékesitésre vagy tovúhbfeldolgozúsra szol-
nál az ipari és kereskedelmi üzletet vagv gúló javakat eredeti rendeltetésiiktlíl elvonja 
szellemi foglalkozfust folytató adóalanyoknái. · s ezzel meghiusitja, hogy valóságos bevétel 
rrkiknél az ad6köteles foglalkozás után osz~ keletkezzék. E szabály alapján bevételnek. 
iálybasorozással megállapított adó ha,·i ÖS>- számít - a (14) bekezdésben emlitetl ki· 
'?ege a 360. forintot eléri vagy meghaladja. vétellel - az adóalany állal saját háztartásá-
Ezek az adoalanyok az adóév folyainán osz- ban, üzletében, üze1nében, stb. felha·sznált 
tályhasorozásuknak megfelelően iizetik az avagy másnak ajándékba adolt áruknak a 
adót; az adónak nyers bevétel alapján való felhasználás, illetőleg ajándékozás idöpontjú-
kiszá1nítására csak az ndöévct közvetlenül han n1cgvolt forgaln1i értéke is. 
követő évbrn kerül sor. (.J) Az áru cson1:i.golásáért - kölcsöndíj, 

rétC'lúr vagy hetét cín1én - külön felszámí-

11. ;:;. 
(1) A. nyers bevételt ne1nosak a készpénz

bevétel alkotja, 11ane111 a váltóval. e.sekkel 
úruval vagy i11unkatcljesítn1énnyeÍ, rn:ktár: 
vagy árujegy átruházásával vagy bár1ni 1nás 
1nódon történt szolgáltatás, kereskedőknél és 
iparosoknál a követelés is. 

Ht. (3) Nyers bevétel mindannak a szol-
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tott összeget 1nég abban az esetben is a nyers 
bevételhez kell számitani, ha az adóalany 
kötelezte n1agát, hogy a cson1UJgolás anyag{~t 
(zsiikokal, tartályokat, ládákat. stb.) meg
határozott értéfkben visszaveszi. A visszavett 
cson1agolási anyag értékét a (7) bekezdés 
rendelkezései szerint a nyers bevételből le 
kell vonni. 
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(5) A nyers hcvételhL•z ki;ll szúmítani. nzt~l 
nz összeget is, n1elyet az adoalany az e~adott: 
úrunnk u'kár saját, ukúr bérelt fuvar?z.o _esz. 
közön történt szállitá~áérl nz eladas1 aron 
felül felszá1ní1t. :\ nyers bev(~tclhcz való hozzá-, 
száinílást azonban n1ellözni kell abban az· 
esetben, ha az áru úlvétcl<' az adóalany üzle
tében, iizen1éhen, telephelyén vagy raklúr:í
han történt és a ,·cvií csak azt az ü-sszcgeJ 
téríti 1ncg, an1elyct a vt•szélyére Yé!JZetl 
szállításért uz adóalany cl6lcgezelt. 

(6) A (3)--15) hekezdés~khen tárgyalt ese-.. 
lel~ n1ellett azonba11 a bevételként figyelen1be f

vett összegek között előfordulhatnak olyanok r 
i!-., n1elycl~ a jogügylet fl'lll!lc_Icinck _inó.dosu
lása következtében ,·agy cgyeb oknal 1 ogva, 
utóbb 111ár egyáltalában nc1n, esetleg csak 
részben illetik ~n1eg az adóalanyt, továbbá 
olvanok, n1clyck ugyan for1nailag vnlósúgos 
he~vétclként jelen·tkeznck, de a gazdasági élet· 
hen kialakult felfo1gás szerint vagy a gazda~ 
sági élel jelenségein·ek helyes fclistnerésc 
alapján a nyers bevétel alkotórészeinek ne1n 
tekinthetők. 

(7) Az előző bekezdésben foglalt általános 
1ncghatározásnak 1ncgfelelőleg, ha pl. az 
iigyletkütö felek az {u·uszállítás _vagy, n1unk~
teljesítn1ény kjkötölt cllené1:téket utolag ~~o.
zös megegyezéssel csökkentik vagy n ,·evo a 

1 
,1.l 

'szállított Urut akár részben, akár egészben 
risszaadja, továbbá, ha a felszámított ellen
érték téves egységár alkuhnazása vagy szán10-
Jási hiba köve~kezlébcn 1ncgváltoznék, végül 

·ha az adóalany az adós igazolt fizetüképtclen
sége miatt követelését részben vagy egészben 
leírja, az ilyen cín1ekcn ,·isszafizetett, illető
leg jóváírt összegC!ket, a visszafizetés vaf,ry 
jóváírás napját magába foglaló - a 13. §-ban 
említett - bejelentésben a nyers hevételhiil 
J-evoná1sba kell hozni. 

(8) Ugyancsnk levon(lsha kell hozni a nyers 
hevélclböl azokal nz ö.sszegeket is, n1elyeket 
az adóalany a v:evöt vn1gy n1egbízól terhelö 
Idndúsok fejében ez utóbbiak helyett igazoltan 
kifizetett, de csak abban az eselhcn, ha nz 
ilyen kiadásait a vevő részére kiúllított szátn
láhan külön tételben felszúmítja. Pl. az adó
alany külföldi vevőjének az árul saját telepén 
történő átvétc mellett adja el s a YeYÖ kívún
súgúra az átvétellel egy belföldi szállítn1ányo
zúsí vállalatot bíz meg. Ha az adóalany a 
szállítinányozúsi vállalat szátnláját kicg}r·en
Jíti s annak összegét a külföldi vevü részére 
kiállított számlában külön tételként felszá
n1ítja vagy· azzal a vcvüt külön értesítés alap· 
ján- n1egtcrhe1i, akkor a bevételnek azt a ré
szét, mely az előbb említett kiadásokra esík, 
az adóalanyt netn tcrhelö 'készkiad{1s vissza-
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téritésének kell tekinteni s mint ilyen -~é 
számítható a keresetforrás bevételei közé.• y;, 

(12) A forgalmi érték kiszámításánál íiii \ 
gyáripari tevékenysége után adózó adóalal1ji4; !.· 
nál a nagy~\.ereskedövel, a nagykereskedön·~!r~: l 
a kiskereskedővel, kiskereskedőnél és kiS;;;;·l 
iparosnál a fogyasztóval szemben rendszeriíí\;::;i 
felszámított árat kell alapul venni. ;} 

(14) Nem esik a (3) bekezdésben említe1~fÍ 
saját felhasználás fogalma alá - és így nem'f ! 
tekinthető nyers bevéte1nek - ha az adO-U 
alany a saját előállítású vagy másoktól vásá:'~I 
rolt árut termelési célra használja fel. .·.q 

(2) A nyers bevétel megállapításánál figye\f • 
men kívül ltell 11agyni _:,:~;-J: 

~ 
0 

"' 

1. a kiilön felszámított, illetőleg az adó,;J 
közösségi rendszerben fizetett forgalmi adól,;f 
az állami fogyasztási adókat és a számla. ; . .: 
illetéket, , í 

2. az anyaggazdál[wdással kapcsolatban,) 
jogszabály alapján szedett szo1gáltatásokat 1 
annyiban, an1ennyiben azokat ugyanolyafL! i 
összegben (értékben) továbbítják az illet@kesi 1 
szervhez. :<'.i-_\ 

12. §. ; ' 
ll) A nyers bevétel alapján járó együtí~~· l 

kereseti- és jövedelemadót a 10. § (1) bekei.Jr' 
désének 1. pontjában említett adóalanyoknál 
a következő táblázat szerint kell kiszárriítanir" 
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Ut. .A.z adó 1nértéke rélegcscn cn1elke 
rngyis magasabb adókulcs alá a havi a 
ulapna'k n1indig csak az a része esik, am 
az alacsonyabb mértékű adó alá tartozó 
meghaladja. Pl. ha az adóalany havi 
lapja 270 forint, a havi adóalapnak csak 
forintot - mint az alacsonyabb mértékű 
alá eső részt - 1neghaladó része1 tehát 
forint esik 17%-os adó1mlcs alá, míg 
forint után csak 31 forintot fizet és így a 
adójának összege 42 forint 90 fillér. 

13. §. 

(2) Azok az adóalanyok, akiket a rn. ;j 
bekezdéséhez fűzött ntasítás (2) bekezdést' 
szerint feltéllenűl a nyers bevétel alapján kell 
1negadóztatni 1 évnegyedenként az évncgyedél 
követő hó 15. napjáig, azok pedig, aklket ai 

uta<Sítás (3) bekezdése szerint feltételesen kell 
nY'ers bevétel alapján megadóztatni, az adó
ével követő év január havántrk al. napjáig 
tartoznak adóköteles nyers bevételüket ha. 
vonkénti részletezéssel bejelenteni. A bejele!Í: 
tés benyujtására halasztás nem engedélyei' 

hetö. 
(3) A bejelentést az erre a célra szolgáló 

48-1 

';~:hiviítalos nyomtatványon az adóztatás helye 
szérint illetékes l<özségfl elöljáróságnál (városi 
adóhivatalnál) kell benyujtani. A bejelentés 
,céljára szolgáló hivatalos nyomtatvány a köz
ségi elöljáróságnál (városi adóhivatalnál) az 
clóállítási költség megtérítése ellenében sze
rezhető be. 

(4) Az adóalany a bejelentési ívet köteles 
flontosan kitölteni és a1nennyiben egyes be
jegyzései magyarázatra szorulnak, a magya
rázatot a bejelentési íven vagy az ahhoz mel-
iéklendő felvilágosító iratban köteles meg
adni. l{itöltetlen bejelentési ív beterjesztése 
az adóalanyt nem mentestíli a bejelentési 
kötelezettség cln1ulasztásának következmé
nyei alól. Az adóalany aláírása elengedhetel· 
len alaki kelléke a bejelentésnek. . 

(5) Ha az adóalanynak több bevételi for
rása van, tnindegyik bevételi forrásról külön 
bejelentést köteles tenni, mert az együttes 
kereseti és jövedelemadót mindegyik bevételi 
forrás ntán külön-külön kell megállapítani. 

(6) A bejelentést rendszerint maga az adó
alany tartozik megtenni. Nem önjogú termé-
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szeles személyek, valamint jogi személy ·~éfeli forrása van, minden bevételi forrás 
nevében a törvénye<S képviselő köteles a , ittán 'külön kelfi az adót kiszámítani. 

jelentést megtenni. Az adóalany bejelent,>3•'* . (17) Az állami adóhivatal az adóalanyt 
kötelességéneqt eleget tehet 1'.'egh~~almazo\\3;$ · j,1egállapított adóalapjáról, adójáról és az 
által is, a meghatalmazott elJárásaert azo~;i'I ~setleges bírságról fizetési meghagyás útján 
ban mind az adó, mind pedig a bírság lekiíi~\ köteles értesíeni. Ha a megállapított adóalap 
telében anymgilag felelős. Az illetékkötel~~j :{ bejelentésben szereplő nyers bevételtől 
meghatalmazást a bejelentéshez kell ~satohii;::! éltér, az eltérést a fizetési meghagyásban 

(10) Az állami adóhivatal azt az adoalanyf,•l indokolni kell. 
aki bejelentési kötelezettségének nem t~t.q 12) Addig is, amíg az adó kivetése megtör
eleget, köteles felhívni bejelentésének rövid 1 1énik, az adóalany a havi nyers bevétele után 
záros határidőn belül való benyujtására .. ••·~ l járó adót tartozik havonként a 12. § 11) be-

(ll) Az állami adóhivatal a beérkezett he- l J:ezdésében meghatározott adókulcs alapul
jelentések és a beszerzett adatok. ~lapján;~ \ vételével kiszámítani és előlegként befizetni. 
10. R 11) bekezdéséhez fözött utas1tas (2) he·' (3) Az adókivetés jogossága és mérve kér
kezdésében említett adóalanyokra évn~gy~ \ diísében a fizetési meghagyás kézbesítését 
denként a 10. § (1) bekezdéséhez fűzött! követő naptól számított 15 nap alatt a pénz
utasítás (3) bekezdésében említett adóala, l ügyigazgatósághoz lehet fellebbezéssel élni. 

nyakra pedig évenként állapít!a meg •.z l (2) :\. fellebbezést minden esetben az állami 
együttes kereseti és jövedelemadot. ! adóhivatalnál írásban kell benyujtani. 

(12) Az adót az 1. § 3-6. pontjaiban ·emlí· j (4) A kellő időben beadott fellebbezésnek 
telt adóalanyokra havonként kell kiszámi- 1 elsöízben a vitatott összeg erejéig, a továb
tani. bfakban pedig annyiban halasztó hatálya van, 

(13) Ha az adóalanynak több önálló he- hogy ilyen esetben csak az utoljára kivetett 
.1..;7 
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összeget, ha pedig a fellebbezésben foglalt 
elfogadása esetében kivethető összeg 
nagyobb, ezt az összeget lel1et. behajtani. 

(5) ,.\. pénzügyigazgatóság határoz!lla 
a 'közigazgatúsi bírósúghoz panasznak 

helye. 
UI. A panaszt a músodfokú hal:írozat 

besítését közvetlenül követő naptól 
15 nap nlatl a 1közigazgatási bírósághoz 
n1ezve, a pénzügyigazgat.óságnál írásban 
benyujtani. . .\. pana~znak nines halasztó 

tálya. 
.:\cló.:ás os.:tálybasorozás útján. 

14. §. 

UL Osztálybarsorozús útján kell az együttes 
kereseti és jövedelen1adót n1egállapítanl _n7. 
iparosoknúl és a kereskedüknél, továbbit;-~
szellemi foglalkozást folytatóknál feHéyg, 
hogy nen1 tagjai valu1nelyik adóküzösségnék 
vagy átalányozás útján adóztatott testületnek. 

15. §. 

(1) Az osztálybasorozás alapjún járó egyiit· 

tes kereseti és jövedelemadó· havi 
forintban a· következők: 

j 
0 

~ 
!. 

II. 
Ill. 
IV. 
V. 

VI. 
VII. 

VIII. 
IX. 
x. 

XI. 
XII. 

Xlll. 
XIV. 
xv. 

XVI. 
XVII. 

XVIII. 
XIX. 
xx. 

5 
8 

1:! 
18 
27 
38 
50 
70 

100 
140 
180 
24.0 
310 
'110 
530 
680 
850 

1100 
1-100 
1800 

6 
9 

14 
22 
ii2 
45 
60 
80 

110 
160 
210 
270 
3ö0 
4130 
500 
no 
900 

1200 
1500 
1900 

8 
12 
18 
27 
10 
5f> 
80 

110 
150 
2Hl 
270 
360 
4li0 
600 
780 
940 

1200 
1500 
1800 
'.!200 

9 
14 
22 
32 
45 
65 
90 

130 
180 
260 
il40 
HO 
560 
700 
860 

1080 
1300 
1600 
1900 
2BOO 

* • 
! 
"' 10 
15 
25 
36 
50 
70 

100 
140 
200 
280 
360 
470 
600 
750 
920 

1150 
1400 
1700 
2000 
2400 

stb. 



(2\ Az osztályhasorozásnál az adóal~n~ r 
kerc.Seti viszonyait, élctrnóclját és tel1e:i:bíró·%f 
kópcsségét k.cll figyelen1l"c venni. ·?T·:f 

Ut. ."\z adóalany l1sztályba:sorozása küIS5; ~ 
ismerletöjének alapján történik. Ilyen kiils~, I 

ismertetöjelek: az adóalany iizletének (üze7 ' 
n1ének) fekvése, iparágának (üzletúgánakl:;'.'J 
1ninöségc (keresettsége), az üzleti (üzenút;>1l 
alkalmazottainak száma, a legmagasabb illeW l 
1nényl élvező ,fizikai 1nunknvállalójának ha:vi t 

illctn1ényc, az · értehniségi alkaln1azoltaina:k 
rgy havi illeh11ényc, háztarlási alkal1nazottai~ l 
nak szá1na. az önn1agúra, hozzútartozóira és ·i 
húztartásúra fordított kiadásainak összege, 
gyern1ekcinc1->. i1evcltetési költsége, férjhez~ 
111cnt vagy inegnősült gyer1nckcinek juttatott 
járadékok i°lsszegc, rokonainak adott segítséM 
gck, továbbá nyaraló tartása. az üzleti (üzc1ni) 
célokra tartott teherM és szc111élygépjárón1iiM 
vek szá1na, a szen1élyes hasznúlatra szolgáló 
gépjáró1nü tartása 1 költséges sport íízése'; 
drágaságok, 1nütúrgyak1 bútorok, valan1irtt 
ingatlan vásúrlúsa, az építkezés, az üzletkör· 
höz 11en1 tartozó értékpapír vagy ré;;;zvény-
vásárlás stb., általában az adóalany költekeM 
zésc, an1cnnyihen az nyilvánvalóan C5ak_ -az 
udókötdes keresl'ti"orrásból fedezhető. 

16. ~-

(1) A pénzügyn1inisztcr az osztályhasoro· 
zásnál küvetendií irányelveket szabályozhatja 
l~S ezzel 'kapcsolatban az. egyes foglalkozá
sokra alkalmazandó lcgalac;;onyabb adóosz
tályt a kereskedelmi és ipari foglalkozások 
tekintetében a kereskedelem- és szövetkezet
ügyi, valamint az iparügyi 1niniszterrel enyet~ 
értfüeg megállapíthatja. " 

Ut. (2) A gyógyszertártulajdonosokat, ameny
nyiben gyógyszertárnkhan gyógyszerészsegé
de! nem alkalmaznak, legalább a IV-V. adó
osztúlyba, amennyiben pedig segédet, illető
leg segédekE!t is aikaln1aznak, segédenként 
két-két adóosztállyal mfrgasabb adóosztálvha 
kell sorozni. .-\. szóbanlevö adóalanyok Ösz
iálvba5orozásánál tern1észetesen na(f~Y <tondot 

• ' hJ ... 

kell forcl1tani arra, hogy az az adóalany, aki
Jick kcrl'·seti viszonya, életn1ódja ús teherM 
híróképessége az elöhhh:k szerint n1cghntároM 
zolt lrgalacsonyahb adóoszlálynál 1nagasahh 
ndóosztály megállapítását teszi indokoltlá. 
:íz nrúnyos adóztatás biztosítása érdekében ~ 
1úegfelelö 111aga1sabh adóosztálvha sorozlassék. 

(3) Amennyiben az adóalan)· 4ltal valamelv 
kellöl'n bizonyított rend1kíviÚi köriiln1ényr~ 

l tekintettel az adókivctö, illetőleg az adúfcl-

1 
.szo.'la1nlási hizoUság azt. úlla1>itaná 111err hoov ' b• b ... 

1 az adóalany létf'enntnrtúsánnk veszélyt•ztetése 

:.i0.„t:. 
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i1é1kül nen1 tudná n1e~fizetni az 
1ncgállapítható legalacsonyabb adóosztá 
szerint járó adót, nz adóalany kivételeseri 
köriilmények állal \ndokolt alacsonyabb aclóiL? 
osztályba is sorozható. 

(2) .J...z 05ztályhosorozús helyességének bi.~~:.:}.~ 
tosítúsa céljából az adóalany köteles a pén,Z~;j 
iigyminiszter állal kívánt adatokat hejelen-;, 
leni. Ezzel kapcsolatban 1köteles nyilatkozn~'" 
arról is, hogy saját n1egítélése szerit1t n1elyilf'. 
adóosztúlyba lenne hesorozandó. Addigj;' 
an1íg a ·kivetés, illetőleg az osztálybasorozá!{':· 
n1egtörténik, az adóalany köteles az áltllin·· 
n1egjelölt adóoszl'álynak n1egfelelö adót h·a::: 
\·onta előlegként befizetni. „\z adóelőleg a 1}{1:.' . 

1. napján ·esedékes és a hó 15. napjáig adó~:· Í 
pótlékmentesen fizethető. 

Ut. (1) .~z adóalany osztálybasorozása cél" ; 
júhól évenként egyszer, éspedig az adóév 
február havának 15. napjáig köteles bejelen~. 
tési tenni. U jonnan keletkezett foglalkozás' 
nál n foglalkozás n1egk.ezdésének napjátóf 
>Zámítoll 15 nap alatt kell a bejelentést meg~ 
lenni. .-\ bejelentés benyujtúsúra halasztás 
nen1 engedélyezhető. 

(2) A bejelentést az adóztatás helye szerint; 
illetékes községi elöljáróságnál (városi adó"... 
hivatalnál) kell az erre a célra szolgáló hiva' 
talos nyomtatványon benyujtani. Ha az adó.,. 
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alanY adóztatási helye és lakóhelye nem 
á'zoDos a lakóhelye szerint illetékes községi 
eJöljá'róságnál (városi adó'hívatalnál) az adó
alany az előző bekezd&sben említett határ· 
Ídőig, heje!1e!;te~1i tartozi'.~· hogy v.5ztályha-
50rozasa celJabol :inely kozség clöljúrósúaú
nál (városi adóhivatalnál) telt bejelentést. b 

(il) A bejelentés céljára szolgáló hivatalos 
.j1yon1tatvúny . a községi elölj:írósúgnúl ( váTosi 
adóhivatalnál) szerezhető be. 

(9) Az állami adóhivatal azt az adóalanyt, 
aki bejelentési kötelezettségének nem tett ele
get, köteles felhívni bejelentésének rövid zá
ros ha!áridön belül való benyújtására. 

(11) Az adóalany n1indaddig 1 an1íg osz
túlybasorozúsa nz adókivetöhizottság részé
riH 1ncg ne111 történik, adóelőleget köteles 
fizetni. Ezt az adóelőleget 19-16. év augusztus 
hónapjában kivételesen a hú 21. napjúig a 
havi 10%-ban megállapított adópótlék fel· 
sz:'i'n1ítúsa nélkül lehet n1egfizetni. 

Ut. ( 1) Azok az adóalanyok, akiket osz
iúlyha.so~:ozással :360 forint vagy ezt 111eg
halndo osszegií hnvi együttes kereseti és jii
redelen1adó fizetésére köteleztek. tartozn,ak 
bekötött, laponkint fo!yószúmmaÍ ellátott '"' 
útfüzölt olyan könyvek.el vezetni, an1elynek a 
nyers bevételt alkotó elen1ci szcrinl csopor
tosítva, vagyis elkülönítve 

a) n pénzben és a pénzhPlyettesílö eszközök 
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útján (utalvány és csekk beváltása va 
vúlló útján) befolyt bevételeket, , 

I>) a természetben (azaz nem pénzzel vag·'.'hl 
pénzhelyettesítő eszközökkel, hanem m~·.· l 
gazdasági javakkal vagy munkával) teljesi.i!'• h · 
telt kiegyenlítések pénzértékét, .f... 1 

e) a formailag nem jelentkező bevételek~~· ! 
(a saját háztartásában, üzletben vagy üzem;• \ 
ben felhasznált vagy másnak ajándékba adofü•• l 
áruk pénzértéltét) és végül ·.··f · l 

d) a követeléseket idörendhen és leljese1{' l 
feltüntetik. \ 

(3) A könyvelési feljegyzéseket általába!l l 
n1agyar nyelven és mindenkor tintával kell· f 
vezetni. t 

(4) Az együttes kereseti és jövedelemadó 
1 

céljára vezetett könyveket használatbavételük. 
elölt hitelesíttetni kell. A hitelesítést az a köz
ségi elöljáróság (városi adóhivatal) végzi,· 
a1nelynek területén az adóalany az egyQttes i 
kereseti és jövedelen1adót fizetni és a könv-

1

\

1 veket vezetni tartozik. Ez a hitelesítés dfj-
n1entes. 

( 5) Az adóalanyt a könyvelési feljegyzések 
vezetésére vonatkozó kötelezettsége alól fel-
1ne11leni nen1 lehet. 

(6) Az adóalany a könyvelési feljegyzéseit, 
az üzleti (irodai) számlúit, levelezéseit és 
egyéb iratait öt évig 'köteles megő1;zni. Ezt a 
hatúriclöt a szún1lák. levelezések és egyéb ira---
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tekintetében azok kiállítása évének vcge
·töl, a könyvelmél pedig az utolsó bejegyzés 
.évének végétől kell számítani. 

17. §. 
( 1) Az adóalanyok osztálybasorozását ( 15. 

§ (1)-(3) bek.) az állami adóhivatal szék· 
-helyén alakított adókivető bizottság végzi. 
· Ut. ( 1) Az adókivetö bizottság az adóalu
nvokat az egész adóévre szóló hatállyal so
rÓzza adóosztályba. 

20. §. 
( 1) Az adóalany osztálybusorozásán éYköz

ben változtatni általában nem lehet. !fa 
azonban az adóalany anyagi helyzete -- töle 
·fiiggetlenül l"rekövet 1kezctt rendkivült körül
mények folytán -- tartósan oly m•1dou vúl· 
tozott, l1ogy az adóosztály szerint járó egyiil~ 
tes kereseti és jövedelen1a<ló bchajtúsa meg· 
élhetését létalapjában támadná meg, kérheti 
alacsonyobb aclóosztályha sorozását. 

21. §. 
(1) Az adókivető bizottság osztálybasoro

zása ellen mind az adóalany, mind az érdc· 
kelt község (város) fellebbezéssel élhet az 
adófelszólamlási bizottsághoz. 

Ut. A fellebbezést minden esetben az ,mami 
adóhivatalnál írásban kell benyújtani. 



(2\ Az adóalany a. fizetési meghagyás !{ 
besílését közvetlenül •követő naptól száinítci!f~f-, 
15 nap alatt, a község (város) a lajstrom kézi, 
hezvételének napjától számított 15 nap ala[f: 
terjesztheti elő fellebbezését az illetékes áÍ;: ~ . 

la~~) a1~h!~~t:;~~~· állal kellő időben beadof2}:\ 
fellebbezésnek első ízben a vitatott összeg\•:· 
erejéig, a továbbiakban pedig annyiban ha';,:;;; 
lasztó 11atálya van, hOW.{ ilyen esetben csa'k-1fl.::·.·:.:··,•··_:_' '! .. 
utoljára kivetett összeget, ha pedig a fellebé 
bezésbcn foglaltak elfogadása esetében kivet- í 
hetö összeg ennél nagyobb, ezt az összeget 1 
lehet behajtani. ·. 

24. §. • 
Az adófelszólamJási bizottság határozatfitÍ 

az érdekelt adóalannvaJ írásban közli. Az 
adófelszólamlási , bizottság határozata ellen l 
csak abban nz csetbe11 van a közigazgatási & 
bírósághoz pannsznt\ili. helye, ha az adóalany 
az adókö~Plezellség fennállását vitatja vagy 1 
az adófelszólan1lási bizottság cljárúsa ellen i_ 

alaki kifogást en1el. ,_ 
Ut. (1) A panaszt a másodfokú határozat 'í\ 

kézbesítését közvetlenül követő naptól számi,,, 

1

· 
tolt 15 nap alatt a közigazgatási bírósághoz: 
cín1czvc, a pénzüt,ryigazgatóságnál irásbani 
kell benyújtani. A panasznak halasztó hatá-' 
lya nincs. 

4f!G 

1
2) Az osztálybasorozással megállapított 

'együttes k~r~se~i. é~ jö~'edclcn1adó inérve a 
közigazgatas1 h1rosag elott ncn1 vitatható. 

Adózás ~ulóközösségi rendszerben. 

28. §. 
(1) A pénzügyminiszter elrendelheti, hogy 

nz azonos foglalkozásü adóalanyok, az egyiit
'tcs kereseti- és jövcdelemadójukat adóközös
sé·gi rendszerhe.n átalányösszegben fizessék. 

29. §. 
( 1) Az adóközüsség által fizetendő adót az 

ndóközösségbe tartozó adóalanyok kereseti 
\iszonyainak és tcherbíró1{épességének mér
legelésével a pénzügyigazgatóság az arlókö
zösség választott vezetőségével egyességileg 
állapítja 111cg. 

31. §. 
(l) Az adóközösség terhére megállapitoll 

.és előírt adóért az adúközösség tagjai a kincs
!árral szen1ben cgyelen1leg.esen, egymással 
sze1nhe11 pedig részarúnvosan felelősek. 

(2) Az ndóközösség a terhére megállapí
tott adót tnég abban az esetben is hiánytala
nul köteles befizetni, ha valamelyik tagja 
ridófizetési kötelezettségének egyáltalán ne1n 
vagy csak késedeln1escn tesz eleget. Ila azon
han az adóközösség valan1clyik tagja adófl-
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zeté·si k.ötelezcttségéne!t „ 1~.en1, tett. el~g-~t; 
hátralékot tőle az adokoz:is,;eg. h~tra_lek1 k_,. 
111

utatása alapján az adók?zo:seg Javara kö~S:j_ 
adók módjára be kell haitam. }·" · 

és jövedelemadója testületi átalányo
z{íssal állapíttassék meg. 

(2) A testületi átalány ös~zegét a pénzügy
igazgatóság a te~tulet vezetoségével folytatott 
tárgyalás eredn1enyeként egy·ességileg álla
pítja meg. 

(3) Az egyességileg megállapitolt testületi 
átalányt a testület erre n célra választott ki
~etö bizottsága útján osztja szét tagjai között. 
A testületi átalány egyénenkinli felosztásá
nál az érdekelt tag kereseti viszonyait, élet
n1ódját és teherhiróképességét kell figye
lembe venni. 

( 4) . .\ testület kivető bizottsága a testületi 
átalány egyénenkinli felosztásáról írásban 
értesíti az érdekelt tagot. 

(3) A pénzügyigazgatóság a;- adók~zösség?- 1 

nek arra a tagjára nézv·c, akt a~ adofizeté~i \ 
kötelezettségének 'kc'. t hónapon al nen1 tett 
cle"ct. bár adótartozását képes lett volna 
mcgfi~etni, az adóközö.sség_ vezetőségének je- • 
Jentése alapján -·· az illetekcs kereske~elníi 1 
és iparkamarával cgyetértés~)cn --:- az. 11!efée1 ! 
ltes liatóságoknál javasolhatja az iparJogosit;;
vúny n1cgl1atározotl időlarl~n1ú vagy . végle~ t 

ges 
1
uegvonúsút (a foglalkozt:s ,n1_c~hata1~?z_o_U l 

idölartan1ú vagy végleges het1ltasat), az 11zl~ti t 
(iizemi) helyiség igénybevételét. \j, 

~3. § . . 35. §. 
{ 1) .\z a dó közösség lagj.ai ~z„ :1dókbz?ssé_R l választott \•ezctőségének felh1vasara k\)lcle.- \ (1) A testület tagjai a testület vezetőségének 

sek mindazokat az adatdkat szolgáltatni, ! felhívására kötelesek mindazokat az adatokat 
amelvek akár az adóközö.sség által f_\zete.nd .. ~ 1 szolgáltatni, amelyek akár a testületi átalány 

" 11 t t 1\ n1egállapitásúhoz, akár a tesliilcti átalim" 
adó megúllapilásához, alrn~ a me.ga ~p1o1 

0 

adó egy(,ncnkinli fclosztásahoz szukscgc5ek e~yéncnkin!i feloszlásához szükségesek. 
· (2) A testület által szolgáltatott adatok he-

:\dózás testiilcli álalánynzdssnl. _ h:ességét a pénzügyi hatóság ellenőrizni jogo~ 
\ ;ull. 

34. §. 
( l) A pénzügyminiszter ;!rendelheti, h,ogy 1 69. §. 
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1. napJan lép hatályba;. 'ar~1greliajtásáról pénzügyn1iniszter gondos1\.o 1 '-·· „ , 

Budapest, 194fi. évi augusztus ho 8-an. . l .. 
Gordon Ferenc s. 11:{: .1 

pénzi.i.gy,minLszflcr. 

154.000/1947. VII. P. 1\1. számú i·endelel Y.' 
a jövedelemlöbbletadó1•ól szliló 2.50011947:• 
M. E. számú rendelet, illelőleg ~z- ~nnel{;, i 
kiegészítéséről és módosításáról szolo a.410T 
1947. 1\1. E. számú rendelet vég1·elm.ilása 

tá1•gyában. 

-- KIVONAT 

Adókiitele zettséq. 

1. §. 
(1) .Jövedelemtühbletadút tartc~zik fi~etui 

1ninden olvan tern1észctes szen1elyi akinek 
a szolgálatf és n1unkabérviszonyhól származ.Q 
járandóságokat, valan1inl a nyugdíjat (k.e~~ 
díjat) kivéve együttesen 11avi 1000 forintot 

1
ncuhaladó Ö·sszegií tiszta jövedcln1c van. 

Ut. (3) Az a köriilmény, .hogy a ji\v~delem: 
források jövedelme az adoalanyt tulaJdonos\' 
vagy has;onélvezői minőségben illet~, n:cg,. ~i! 
adófizetési kötelezettség szempontphol ko-

zönhös 
(3) Mentesek a jövedelemtöbbletadó alól 

rioo 

, uz olyan bevételek, amelyek nem jövedelem 
jellegiíek (pl. az életbiztosítási tőkék, a hagya
ték, az alkalmi ajándékok, a sorsjútéknyere· 
mények) · 

(5) Ha valamely jövedelem, az együttes 
kereseti és jövedelemadó 5zempontjúhól adó· 
Ji'ötelesnek minősül, ez a jövcdelen1 a jövede
\enttöbbletadó szempontjáhól io adóköteles. 

\ 

., " -· ~-

llt. ( 1) Közös húztnrtús esetéhen n családfíí, 
niint a közö.s háztartásból adúdó !!azdasárrl 

• '·' b 

egység feJc, a jövcdclen1több1etadú alanya. 
A jövcdelemtiibhlctadó szempontjából azon
ban a közös háztartáshoz tartozónak csak n 
feleségét l·s a kiskorú gycrn1ekeket kell 
tekinteni s csak ezek adóköteles jövedelmét 
kell a háztartá!s fejének adóköteles jövedel-
1néhez hozzászún1ítani és annak alapján n 
jövedelemtöbbletadó alapját megállapítani. 

(2) Az a körülmény, hogy a háztartás fejé-
nek esetleg egyáltalán nincs adóköteles jövc
deln1e vagy jövedcln1énck összege csak fele
sé.génelt és kiskorú gycrn1ekeiuek jövedeln1é
yel együtt éri el a havi 1000 forintot n1eg
haladó ö'ssz•eget, a jövedelemtöhbletadó köte
lezettséget nem befolyásolja. 

(5) A feleség jövedelmét - nz elilző bc!kez
rlésben foglaltaktól eltérlíleg -- a férj jöve-



r-::'.„, oom '"" hou~''•'»•i oltlrn•, ,,:„, "'"' "'""'''"" • '"'""'"'''" fo•· 
a házastárso:k között a házassági életközösség' 'l · Ialkozáshól eredő jövedelemben mit;. hem~c 
tartósan meg1szünt, de ebben az esetben is:~_'.;'--'\ foglaltatik, ezen a cín1en a jövcdelen1töbhlet-
csak akkor, ha u feleség jövedelmét 111ár neni:- 'l adó alapjánál külön hozzászán1ilásnak liclyc 
a férj kezeli. . l nincs. · 

(6) A kiskorúság tartama alatt az aty~' \
11 

(2). A közös háztartáshoz tartozó egyéb 
gyern1ekeinck vagyonát és jövedelmét rend~:? szen1elyek (nagykorú le1ncnök, fehnenők. 
szerint számadás nélkül kezeli. Az ilyen · I oldalrokonok st'h.) jövedelmét a háztartás 
vagyon jövedelmét az adózás szempnntjáhól '."\; fejének jövedelméhez hozzászámítani nem 
úgy kell tekinteni, mintha az atya saját jöve'. kell. 
delme lenne. i Az adó alapja. 

(8) Ha a kiskorú jövedelmét a háztartás 
feje (a 'kiskorú szülő}e, nagyszülője vagy más 
rokona, akivel közös háztartásban él) szám-. 
adás 'kötelezettsége mellett kezeli, ez a jöve
delem nem számítható hozzá a háztartás 
fejének jövedelméhez, hanem ilyen esetben á 
kiskorú terhére külön kdl a jövedelemtöbbc 
!eladót kivetni. A köziis háztartáshoz tartozó
nak kell tekinteni a kiskorú gyer1neket akkor 
is, ha tanulmányai folytatása céljából a szülői 
házon kívül tartózkodik, de eltartásáról a 
szülö gonclonkodik. 

( 10) Minthogy a 7. ~ ·L pontja értelmében 
a háztartás fejével cg~· adóalanyt ulkótó 
(•saládtagok 1nunkájának hérértéke vagy 
ellenértéke nen1 vonható le scn1 a nyers bevé'" 
tclhlH, sen1 az egyes jöv·cdeln1el( együttes. 
lisszegéhől s így a c-saládtng n1unkájúnak béf.: 

\ 
J 

3. §. 
• (_1). A. tiszta jövedelem összegének megálla

pi~asanal. az 1. § q) bekezdésének 2-6. pont
jrtihan felsorolt egyes jövedelen1források.nak 
a féléves adózási időszakot közvetlenül m!err~ 
t•lőző naptáii félévben elért nve1is be·,•ételébŐl 
kell kiindulni. Az 1947. év első felében fize
tendő jövedelemtöbblctadó aln,pjának rne"
állapításánál az 1946. év augusztus-decen1h~r 
hónapok nyers bevételét kell szá1nításba 
venni. 

(2) .-\ 111ező- (~s erd<'Jgazdaságok (ideértve 
kertek, szőlők) tiszta jövedeln1él ~1z adó
évet megelőző teljes naptári évben elért 
nyers bevétel alapulvételével kell az adóév 
1nindkét adózási időszakára n1cgállapítani. 

{3) .A. nyers bevétel fogal111ának n1eghatáro-



zasara az 5.890/1946. M. E. számu rendelet 
rMagyar Közlöny 119. szám) 11. §-ában fog-
lalt rendelkezések az irányadók. <<\, 

(4) A jövedelmet jö,·edelemforrásonkérirs: 1, 

külön-külön kell inegállapítani. .-\z egyes jöve:;~-~-.\ 
delemforrásokból ercdö jövedelem alatt a;\' í 
egyes jövedelemforrásoknak az (1) és (2) be? j 
kezdésben n1eghalározolt idö,szakra eső nyCiS'. c-,,,i 

bevételéből az ugyanarra az időszakra eS5{,:;
lermelési és kezelési költ.ségek levonása utáú''.-> 
mutatkozó jövedelmet kell érteni. 

(5) Az adóalruny nyers bevételéhez hozzá[ 
kell számítani a saját házában levő vagy 
ellenszolgáltatás nélkül használt dla·k~sának ·. ! 
haszonértékét, továbbá a saját gaz asagából;' ~ J 

iizletéböl vagy iizeméből általa felhasznált 
vagy clle11szolgáltalás nélkül kapott gazda:~ 
sági, üzleti és n1áis cikke~\. értékét is. 

Ut. 11) Az adóalany saját hálában levő 
lakásának házadóalapul vett haszonértékét 
házhirtokból származó jövedelemként kell 
~zán1ílásba venni. 

16) A termelési és kezelési kiillségeken 
( 4. §) kíviil levonható. eg;:éb te~·heket ,.15.-:::-6.-!j 
§) az egyes jöveclelcn1lorrasokhol eredo. Jove~<, 
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·'tételek levonása után fennmaradó összeg az 
adóköteles tiszta jövedelem. 

(8) Az előzö be'kezdés szerínt mutatkozó 
adóköteles tiszta jövedelmet hat, ílletőleg az 
19'17. év eJ.ső fdében járó jövedelemtöbblet
adó alapjának megállapításánál az (1) bekez
dés alá tartozó jövedelemforrásokkal kapcso
latban - a 3. § (2) bekezdésében meghatá
rozott kivétellel - őt egyenlő részre kell el
os.ztani; az ily n1ódon megállapított havi 
jövedelem az az adóalap, amely után az adó
alany - feltéve, hogy annak összege az 1000 
forintot meghaladja - jöved·elemtöbbletadót 
fizetní köteles. 

4. §. 
(1) Az egye" jővedelemforrásokból eredő 

jövedelen1 kiszán1ításánál az egyes jövedelem
források nyers bevételéből termelési és keze
lési köHségek cín1én a követk:ezö tételeket 
Jiell levonni: 
, 1. n nyers hcvétel n1egszerzfsérc, biztosítá

sára és fennturtásitra fordított valamennyi 
kÍadást, ideértve a felszerelési tárgyak kar-
~~ntUrtására, pótlására és kezElésére fordított 
kiadásokat, valamint a haszonbéreket és a 
kárhiztosilási díjakat is. 

(10) Annál az adóalanynál. aki szabályszerü 
kfinyvcket vezet s a1nelynek adatai a jövede-
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lem megá!lapitasára alkalmasak, a jer' 
pontban említett kiadások közé kell sorol 
s a nyersbevételböl 1e kell vonni a 1nérlegb 
szereplő házadó alá nem eső épületek, val 
n1int a gépek, gyúri -eszközök, üzleti felsze 1.-g:~y;, :{',. 
lések és egyéb holt leltári tárgyak elhaszn,;J': '\ 
lása fejében eszközölt évi leírásokat. A leírá~~· l 
mértéke évenként épületeknél 2%, felszere.;c\j 1 
tési thrgyalmál 7.5% (félévenként 1 %, illetős", ·1 
Jcg 3.75%). Ennél nagyobbmérvü leírás csak:.v:; 1 
megfelelő hatósági szakértői vélemény alapJ""'" ! 
ján fogadható el. •;:< 

2. Épületeknél a tatarozási és karbantartrusi;< 
költségeket, nemkülönben az épületek haiizL :'f 
nálatával járó \'Ízvezetéki, kéményseprési, • \ 
világítási, járdatisztítási és egyéb mellékkőltc • 
ségeket, amennyiben azok az adóalnnvt 
helik. • 

(2) A felszerelési tárgyak pótlására fordi• 
tott kiadrusnak kell tekinteni azokat az össze
geket is, amelyeket az adóalany az 1943. évi. 
december hó 31.-e előtt beszerz·ett és a háború. 
alatt elpnsztnlt vagy elveszett üzemi (üzleti; 
gazdasági) berendezések, gépek, eszközök; 
anyag- és árulkészlet, valamint az egyéb érö"" 
és holl leltári tárgyak póllására fordított[" 
feltéve, hogy az említett határidő előtt tör! 
tént beszerzés ténye a vonatkozó év·ekről 
szült mérleggel kapcsolatos leltárból 
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más egyéb hitelt érdemlő módon megállapít
,hitó. 

(3) A jövedel~mllöbb.let~dó al~pja a. (2) be
kezdésben em!ttett kiadasok osszegenek le
vonása után sem csökkenthetö alacsonyabbn. 
annál az összegnél, amelyet az adóalany az 
adózási időszakot megelőző félévben a 7. § 
1., 2., valamint 4-6. pontjai alatt felsorolt 
kiadások fedezésére nyers bevételéből fel
Msznált. 

5. §. 
(1) A tiszta jövedelem kiszámításánál az 

adóköteles jövedt'lrmforrások jövedelmének 
együttes összegéböl le kell vonni az adóalanyt 
terhelő és általa az adófizetési időszakot meg
.előző félévben tényleg fizetett következő köz
szolgáltatásokat: 

1. az együttesen kezelt köza<lókat, -· ide
értve az adók.özösségi rendszerben fizetett 
cgyüttai;; kereseti és jövedelemadót is, -
,1 földadót és az egyházi adó'kat; 

2. az üzen1et terl1elö állan1i és köz·ségi 
(városi) közvetett adókat, forgalmi adókat, 
illetékeket és vámokat; 

3. a vízszabályozási járulékokat; 
4. azokat a közadó1\:at és járulékokat, aine

lyeket a f.ennálló törvények értelmében a 
gazdasági, ipari és egyéb alkalmazottak után 
kell fizetni; 
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5. a közmunkaváltságot. 
(2) Ha valamely jövedelem becslés útj 

állapíttatnék meg, az illető jövedelmet t.;rh 
közs~~ltláltatáso1,rnt a be.~slés útján megálla~~;· 
toti JOVedelem osszegébol nem lehet levomW•'• • . 
hanem azokat a becslésnél kell figyelembj •... •.•·;·

1 venni. 

6. §. : .. •1' 

(1) Valamennyi jövedelemforrás jövedel'.•: 
mének együttes összegéből le kell vonni a\: ! 
adóalany által fizetett igazolt adóssági kama. · 
tokat és egyéb magánjogi címen alapuló ter5 
heket (pl. nyugdíjakat, kegydljakat). A ter' 
hekkel egyenlő elbáná!S alá esik a kegyuií 
teher és n kongrua járulékok összege is. . 

(2) . Az. egyes jö:"edelemf~~rásolmál esetleg 
n1utatkozo vesztesegeket a Jovedelemforrás'ok 
jövedelmének együttes összegéből kell Je. 
vonni. 

7. -§. 
Scn1 a nyers bevételből, sen1 az egyes ,JO\'e· 

delmek együttes összegéböl nem vonhatók le: 
1. az 5. § (1) bekezdésének rendelkezései 

alá nem csö közszolgáltatá!Sok; 
2. az adóalany által - erre vonatkozó kö· 

telezettség nélkül - nyujtott ajándél<'Jk, adoc 
mányoik, segélyek és más ilyenféle ingyenes 
szolgáltatások; · 
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azdk az összegek, a1nelyek a vagyonálla{5 
g)fnrapítá1sára, az üzen1 {üzlet) nagy.1bbítá
~{trn. a töl~c ~n1elés~_re vn~y. a töke apasztá
s:í.ra, az adossagok torlcszteserc fordíttatnak, 

·~. a közös háztartáshoz tartozó, a 2. § (1) 
bekezdése alá eső családtagok 1nunkájának 
JJérérlékt vagy ellenértéke; 

5. az adóalany által a saját üzletébe (üze· 

1
;
1
ébe) fektetett tőkének vagy a •közös háztar· 

1áshoz tartozó, a 2. § (1) bekezdése alá eső 
családtagoktól kölcsönvett tőkének kamatai; 

6. azok a köllségek, amelyeket az adó
alany a háztartására, a háztartásához tartozó, 
a 2. § ( 1) bekezdése alá eső családtagoknak, 
valamint a háztartásában alkalmazott sze· 
fnélyzetnek tartására és ellátására, illetöl~ 
{tltalában a személyes szü'kségletek kielégíté
sére készpénzben vagy természetben fel· 
basznál. 

8. §. 

.•1 házbirtok jövedelme. 

(9) Házadó alá eső (adóköteles vagy ideig· 
lenes adómentes) épiileteknél az adófizetési 
időszakot megelőző naptári félévre a házadó
kivetés alapjául szolgált, de a közüzemi költ· 
ségek elmén nem csökkentett összeget kell a 
tiszta jövedelem kiszámításánál kiindulási 
alapul venni. Ebből a nyers bevételből a 4. § 
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2
. pontjának rendelke~é.sci_ szerint. tatarozás~'''. . (21) A becsléssel elsősorban azt kell tisz

karbantartási ~enntartas1 ;s . e~eb. mellé~';'.;; · t:ízni, hogy az adóalany üzlete (üzeme) köré
költségck címen !<;vonhat~ !ua~a~o~oi; . felu!,;J. Jien forgalomba hozott, illetőleg előállított 
még le leh,et vonni az adok1~ete,s1 idosz.akQ,l:''.'_:- 1 {iruk után az ára1k n1egállapítására illetékes 
megelőző félévben laküresedes ;s „ be~aJtha'; \

1 

.. · · hatóság milyen százalékos nyers (bruttó) ha
tatlanság címén be nem folyt berosszeoel. , szonkulcsot engedélyezett. A haszonkulcs is-

i Illeretében a jövedelmet kétféle módon lehet 
Az együttes kereseli és jöt>edelemad6 alá 1 kiszámítani és pedig vagy a nyers bevHelrc 

tartozó jöueclelemforrások jöueddme. "i' 'I alkalmazott haszonkulcs alapján kiszámított 
. , bruttó nyereségből kell levonni az összes üz-

( 1\l) A szóbanlevö jöved~l~_mf?r.rasokból ?Z i leli (üzemi) kiadásokat vagy azt k<'l! megál
adófizetési idöszakot roegelozo felevben elert. l' lapítani, hogy a nyers (bruttó) hasznot mi
jövedelem megállapításánál általá_ban a 4. § , Jven mérvű üzleti (üzemi) kiadás terheli s az 
!. pontjában f?glalt rendelkezeseket kell., ,;nnak levonása után mutatkozó tiszta (nettó) 
szem előtt tartam. .. haszonkulcsot kell alkalmazni a nyers bevé-

(20) Annak, hogy valamely üz~~t (üzem) telre. 
jövedelme az üzleli könyvek alapJm;. le!fYe~ (23) A becslési eljárás során általában vé-
megállapítható, elengedhe~;Hen _ .e.l?l~,ltetele, JeJmezni kell a havi l.000 forintot meghaladó 
hogy az adóalany az ado~zetcs1 . idoszakqt tiszta jövedelmet minden olyan kereskedelmi 
megelőző félév első és utols? _napJán po!Jtos. vagy ipari foglalkozást folytató adóulany-
és részletes üzleti leltárt kesz1tsen, mert az núl, akinek együttes kereseti és jövedelem-
üzleti vagyon állagában és értékében bek.ö• adóját az osztálybasorozás folyamún vagy az 
vetkezett azok a változások, amely_ek az_ uz• :tdóközösségben (testületi átalányozási rend-
leti eredmé1wt 11efolyásoltfuk, csak ily modon szerben) havi 360 forintot elérő,· illetőleg ezt 
bírálhatók ei. Ha az adóalany ilyen leltárt meghaladó összegben állapították meg. 
nem készít, üzletének (üzemének) jövedel-,; (24) Az együttes kereseti és jövedelemadót 
mét az egylittcs kereseti és jövedelemadó ki: adóközösségi vagy testületi átalányozási rend-
vetése szempontjából számításba veendo. szerben fizető adóalanydk adóközösségének 
nyers bevételének alapulvételével becsléssel \testiileti átalányozásának) vezetősége a kö-
kcll megállapítani. zösségbe (testületbe) tartozó adóalanyok 
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50% együttes kereseti és jövedelemadó alá tartozi\f' l• :.í11eg. 175 forint és az 1000 forinton 

jövedelmeb'ne~t ol·sszegsz~r.ű ml elgállapílá;<lálra ~· l; •. •. felli1iali ar:1~viu~~~alap 3000 forinton felül 
a nyers eve e re s a JOVCC e em mega apítá~ : 
sáru vonatkozó 11yers (bruttó) vagy tiszúF;:- f. \·an, 1175 forint és u 3000 forinton 
(nietló) hnszonkulcsrn vonatkozó szún1szér\i: :'!·. feliili rész utún 75°/o 
adatok rendelkezésére bocsátása mellett .:s.. (2) Az előző bekezdésben foglalt adókul
javaslatot tehet. Az adókivető hatóság az aclőf. csok helyett - amennyiben a havi adóalap 
közösség vezetőségének javaslatát csak abbiÚíf••,i 5·00 forinton felül van - a jövedelemtöbblet 
az esetben mellőzheti, ha a rendelkezésre álló''. összegére tekintet nélkül -- 25% jövedelem-
adatok szerint a jtwaslalha hozott jövedeloü{: többletadó! kell kivetni a megnyitómérleggel 
az adóalany tényleges jövedelmi viszonyai(:: 1 kapcsolatos leltárban felvett, az ingatlanok 
nak nem felel meg. · [ (telkek, épülete1k) értékével csökkentett cse

r tek.·vö. vagyon összegének 10%-át (félévenként 

:lz ndó klllcsa. 

9. §. 

(1) A havi tiszta jövedPlemnek 1000 forin; 
tol meghaladó része [3. ~ (8) bekezdése]i 
után a havi jövedclein.többlctadót a követl\ez~F 
túblúzat szerint kell kiszú111ítani: 

ha a havi adóalap az 500 forintot 
ne1n haladja 111eg . 

ha a havi adóalap 500 forinton felül 
van, de az 1000 forintot nem haladja 
meg, l\O forint és az 500 forinton felüli 
rész utún 

ha a havi adóalap 1000 forinton felül 
van. de a 3000 forintot nem haladja 
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l 5%-át) meg nem haladó jövedelemtöbblet 
Ufó.n, feltéve, hogy az adóalany ezt a többletet 
nze1ni (üzleti,. gazdasági) beruházásként vagy 
az üzemi (üzleti, gazdasági) forgóvagyon nöw 
velése céljúhól teljes egészéhe11 az üzemben 
(iizlethen, gazdaságban) hagyta. Ezt a rendel-
kezést azonban csak azoknál az adóalanyok
nál lehet alkalmazni, akik szabályszerüen ve
zetett üzleti könyveik alapján a féléves adó
zási időszalwk kezdő és záró időpontjának 
n1egfelelőcn elké:5zített leltúraikat, valamint 
ezeknek a lelláraknak az összehasonlító ki
mutatását az adóbevallás beadására 111eghatá
rozolt időpontban az állami adóhivatalhoz 
benyújtották. 
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J(ivetési eljárás. 

10. §. 
(!)Az az adóalany, aki:1ek a s„§,(1) é~'l! 

(2) bekezdése szerint e tekmte!b~n iranyad?·>t 
időszakban az 1. R ( l \ bek~zde~cben meghn\ú' 
tározott jövedelemforrasokbol ossz.esen ~?OO · 
forintot n1eghaladó havi á,tlugos .. liszt~ Jov;S. :t 
"leln1r volt. köteles é\'l~nken_t ket;~cr es.p:d:g .J 
az év első felére vonatkozo adof~~~tes1 id?.~· i 
szakra az év február hó. 28. na]·'.l I!§'. az. e.,v'' !

1
. 

második felére vonatko10 adóf1zet~~~ 1da. 
szakra pedig nz év .lt'llius h 1'> 3l. nnp.~a1g .~.z ~ 
tekintetben irányadó idéíszakban, eler~ JO~e~.··· 
rlP\emröl bcvollúst adni. Az .rn47. cv. e\so f~lere 
ki,·etendll adórn vo1H1ikozo hcva1last ~ .J;len 
végrehajtási utasítás közzé~étel.étöl szam1tott 
:10 napon beliil kell benyuJtam._ . . 

(3) A bevallás céljú~a s;o}gnlo .luvat~\()s 
nvonitatvúny az állami adul11vataln~l, val~~ 
n~int a községi elöljáróságnú1 ( Yáros1 adóh1~ 
vatiJnúl) ozerezhető be. 1 

(2) Az adóalany bevallá~át . a. lal~óhely sze- , 
rint illetékes l(özségi el<'HJú~·~}SU~nal (városi 

1
1 

adóhivatalnál) köteles ben)•t13ta111. „ • . „ 
(2) I-Ia az adóalany kívúnja, a k~zseg1 ~lol-

járóság (városi adóhivatal) n szem~lyesen b~
n újlott bevallásról elismervényt kotele~ adm. 

y (3) A bevallások benyújtásár~. legfdie?,b a 
megszabott hatáirdő utolsó naµpt koveto 30 
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. niipig terjedö halasztás kérhető az illetékes 
óllami anóhivataltól. A kérvény illetékköteles. 

11. §. 
(1) Az adóalan)' jővedelemtöbbletadóját 

abban a községben (városban) kell kivetni, 
ahol az adóalany állanódan lakik vagy tar· 
tózkodik. 

13. §. 
Ba a jövedelemtöbbletadó fizetésére köte· 

Iezelt adóalan)r a n1cgszabott határidőben nen1 
ad bevallást, az úllami adóhivatal köteles az 
íllctöt bevallásána1k rövid záros hatf\ridö alatti 
headósúra felhívni. 

14. §. 
(1) Az állami adóhivatal a bevallások és 

egyéb 111ódon n1cgsz.crzctt adatok alapján 
1nindcn egyes adóalanyra kiszámítja az adó 
alapját, az adó összegét és az esetleges bírsá
got. Ezeket az adatokat fizetési n1eghagyással 
kell az adóalannyal közölni. Ha a megúllapÍ· 
tás a bevallástól eltér, az eltérő megállapítás 
indokait a fizetési 1neghagyásban n1eg kell 
indokolni. Ilevnllá~ hiánya vagy annak hiú~ 
nyossága esetéhen az állan1i adóhivatal aL 
udóalapot a rendelkezésre úlló adatok alapján 
becsléssel állapítja n1cg. 

(2) Az állami adóhivatal a megállapított 
adók és az esetleges bírságok összegét 
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lajstromba foglalja. Mihelyt valarnely közs 
(város) lajstroma elkészült, a lajstromot 
vonatkozó fizetési me:::hagyáSO'klrnl együtt áié?c.,,,, 
adónak a községi adófőkönyvben előírása'•0;}•2lt 
a fizetési meghagyás haladéktalan kézbesitéS~~,;.:;;:< 
és a lajstromnak 15 napra közszemlére tétel~y• 
végett a községi elöljáróságnak (városi adó:••;i~ 
hivatalnak) kiadja. · ··· 

(3) A lajstromnak közszemlére tételéröl • 
a község (város) lakosait a községben (vároS~ 
ban) szokásos módon előzetesen azzal a• 
figyelmeztetéssel kell értesíteni, hogy á 
lajstromot mindenki megtekintheti és a má' 
sok adójára vonatkozó írásbeli észrevételeit a ·1 
lajstrom közszemlére tételének utolsó napját ·\

1 k.övető 15 napon belül az állan1i adóhivatai~· . 
nál benyújthatja. 

(4) A kellő időben benyújtott észrevételeket 
8Z állami adóhivatal felülvizsgálja, azok alap
ján a kivetett adót saját hatáskörében J1c
lyesbiti és erről az adóalanyt új lizetési tnek~ 
hagyással értesíti. 

.T ogorvoslotok. 

• Úmadó m~s.odf_okú <;lbírálására illetékes adó
fclszólanllas1 b1zottsaghoz (5.890/1946. M. E. 
számú rendelet 22. §). 

(2) ·~. f~lleb!;ezést .a fizetési meghagyás 
Jtézbes1teset kozvctlenul kovető naptól szá
mított 15 nap alatt az állami adóhivatalnál 
kell benyújtani. 

(3) A kellő időben beadott fellebbezésnek 
az első ízben történt kivetés esetében a vita
tott összeg erejéig, a. továbbiakban pedig any
nyiban van halaszto hatálya, hogy ilven 
esetben csak a n1egelözö félévre kivetett adó
nak n1egfelelö összeget, illetőleg, ha a beval
lásban vagy a fellebbezésben foglaltak válto
zatlan elfogadása esetéhen kivethető adó en
nél nagyobb, ezt az összeget kell a fellebbe
zés elbírálásáig 111egfizetni. 

1 i. ;;. 
(1) Aki adóbernllásál a megszabott határ

i,dőb~n be n~m adja, a kivetés során 1neg
allap'.to_tt adonak 10%-át, ha pedig a bevallá; 
beadasara vagy a bevallás hiányának pótlá
sára hozzá intézett felhívásnak a kitűzöl! 

15. §. l 
határid?n he!iil n<;m les~ eleget, a megállapí
lo!t adonak o0%-at fizeti me~ bírság fejében. 

( 1) A kivetett, illetőleg a 14. s ( 4) bekez.Í 
1

'1• 
dése értelmében helyesbített jövedelemtöbb-

2
4. §. 

Jeladó jouossága és mértél·e ellen fellebbezé \ (1) Mindaddig, amíg a jövedelemtöhblet-

::: •= "'"' ~' '"'' "" \,„„, " ;o.,oo~ Íic~ '"' "' '"" '' '"' '"'"ffi " ·~ '"'.'.; 



PénzÜg}'n1inisztériunl 
81.153/1946. VII. 

Tárgy: A gyógyszerészek 
tési kötelezettsége. 

leltárkészí-

A Budapesti Gyóguszerész Testület 
Elnökségének, 

5HI 



--·"· ,;":J,:;.:teltárban csak a:: Jú.~5 d1~Ct!n1bt•r ,'JJ-i i11fláciiJ:; 
.. 

1
. \··ct e's tartozásokat részle\esen···é····· .. •.·· ·... "é tél s-e JJe/t e b nde- · 1"'" · · t · .!\. kovete esc... .. . -''.".'.' :--·.·. pengo r \. .,,, .re , 1 ere -cs ;i-1·1 1anuar -1 

ltcll ltin
1
utatni. . , . : /cltárértékét forintban Ú:JrJ kapjuk meg, ltogy n:: 

l
n.t() évi 

1311
uur ho 16-an. af\knr feltüntetett pengőérlékel héle::.errel osztjuk 

Budapest, tJ""j: • • tis háron1mal s:nro::rzk. 
:\ miniszter rendeletébi\1: 1

· 

1 l\.ereszl"essy Ernő s. k.·~~ 
(f. ' miniszteri tan,1csos. 

* 
Tú'él..:ozlatós n fJUÓfJYSzc1·tárnk , 19.4? Jan. (i 

1 .... 1 tt ldtórának elke.mtesellez. 
eg11szerus1 e , , . , 
.. ' .~' tár áru- és anuaakeszletenek erlelf~ 

!\ fJ!JOf/!l·~~:r . t 
1 

q __ 4 ]lavi forgalotn értél\évi!l 
tapas:t?Iat :~~,_er:n .. ~l_;g a szerint válto:ik, liogYJf 
t>g!Jenlo. ,l.._: a

1
_--; obsbs~ 

1
;agl/ naglJobb raktár tartás.át 

n11úggs::ere5„ 1.1se . , , 
•1;1r/ja e s:iikséqcsnek. 

I értéke kb. a 
.A kés::lt'lben ll•vö on!JHf!O ;: 

/.'t>::öképpen os:Jil;: nieg: 
80o/n nuers- és alapanyay, 
noo.10 J;és:lÍrll. .. , 11 agoJ· 
a1v~ kis:erclésbe: s:.ukseg~.s .. a_ !1 • ,, 
.~o~ <JIJÓfl!/Ús:ati scf1edes:ko::ok. . , 

·
0 

• • 
1

. 1 rende"'ésénck értekl'lesc 
\ qt/úggs::c·r ur H' - 1 1 . 1 : · · : . 1 ~ benquitoll t' tar Jflll 

n- /9-16 1an. -tn · · · A. t<P6 ·an t~i 
i>~tékclésből kell kfillclulni., ,z t '!·,·' 1J39. 

, .~, , el a berendezes ere ,e -·' · 
lurl.}an s-trt_p . 1_ t""9 december 

'"b. h/eie-ve. '" '"' PC,.r~~~ ~-~re}ezett- /ellárértéket háron:mal9'" 
fl 0 t • . •

9
,
1 

J·af>J'uk a berendezes 1 ·t J 
s:oro.::ru s 1. • ' 

1-i forintértékét. 
Budapesten, uhol a: 19-16 jcuuuír 

s2.oOOi1946. VU. P. 1\1. számú r<>mlelet 
nz 1946. évi január hó 1. napján készí
trndíl ü:rJeli leltárról 'zóló 12.370/1945. 
M. E. számti rendelet értékelési szabá-

lyainak vég1•ehaJtása t:írgyában. 

Kl\'ON:\ T 

i. ~-
az adóalany a leltár benyujtása 

dc lcgkésöbl> 1 s~'J6. évi december hú 
olyan hitelt ('1-clemlii adatok birtokába 

an1elyek a leltár kész1tése idejében iga .. 
\.:1.oltan, tőle függ-ellen kiirüln1ényck folytán 

nen1 úlloltak és a111elyek fel-
ználásával az egyes vagyontételekct a lel

;·, ha a jelen rendelclhcn foglalt szahúlynk 
inti értékelés mellett a felliintelelt érték
nlacsonyabb vag~' n1agasabb összegben. 

löleg egyes lcherlólelekct lnagasabb vagy 
~l'sonyubb értékben kellett volna felvenni, 
·suli, illctöh~g kötele.~ a rendeilkezésérc> 

újabb adatok alapjún lellúrá! helyesbí
és a helyesbíl<'ll leltÚ!i az illetékes állami 
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o.dóhivah1lhoz legkésőbb 194 7. évi január 
15. napjtLig benyújtani. 

. s~ám:ú rend;Iet ?: §-ában megállapított 
batándot 1947. ev1 JUlius h · 1- .„ 

(2) Mentesül az adóalany a blintető köv 
kezmények alól, ha hitelt érdemlően igazolf 
hogy a :leltár helyeshitésének alapjául siii\.•'°:•3•;. 
gáló adatok tőle független kiirülmények fol~$~:t'c> 

irieghosszabbítom. O D. napjalg 

Budapest, 1947. évi január hó !l-én. 

tán csuk késöbb jutottak tudo1násúra. ~. ·' · 
;f'_> 

9. §. 

A rniniszh!r helycl!t: 

dr. Ant.os István s. k. 
allaml:i!:kúr. 

Az üzleti letlár benyújtásának határidtiJ~t'; 'j: 
az általános kereseti adó alá tartozó adóalfi.. 'i 11\3.001)/1947, VII. P. M. számú l'endeM 
nyokra és a korlátolt felelösségii társaságokra>! a vagyonadóról szóló 2.440/1947 111 E zá • 
nézve 1946. é'i március hó :ll-ig, a többi ! remlclel végrehajtása túr~ áh "'s mu 
társulati adó alá esö vállalatokra nézve pedi<;! 11, _y un. 

46 · · • '\' 1 · 30 „. I 0 
-- K!YONAT -

: 1;~_on~.°VI apn 1s 10 . napJaig meg 1osszah•: ·k Adák!itc/l'zcltseq. 

Budapest, 1946. évi fehruár hó 21-én. (!: l. ~-
,\ miniszter helyett: ·· (1) Va" o d · t I „ 

dr. 
.\11tos István s. k·.·· :.i. :·,.·.··.•·: 1 nY na o '°'telesek fizetni: , . a magyar állampol•"írol· h 

úllan1litkiir. • >-,- 'II m te „ 1 t, 1 1 ;:i< \.' a a inagvar 
.--<::;:_: l'..> a a ru e en a t.nak vagy itt rendes laká~ 

-- " snk van, a. n1agyar álla1n terület, 1 „ • 
197 .908119-16. Vll. P. )1. szánni 1·e11delel:~r:, r: á l"I „ 1 · ' en evo mm-

az 1946. évi .i•mnál· bó 1. napján készíténdffe·· 'ia~n ~e 0„'°t~ -~··vagyonuk, valamint a külföl
íizleti leltár benyujtására a 82.000/1946. vn~: /.0z ev~„~·-~ -oteles tökerngyonuk után; 
P. M. számú rendelet 7. §-áhan megállapíf!IÍ~ '. ll:< •· "

0 
·u 

0
• dön lak~ m_agyar állampolgárok 

1tatá1•illli meghosszabbítása tárgyában; :\1: ·1~a_ma0yar allam teruleten levő minden adó
"• ::,koteles vagyonuk után. 

A 12.370/1945. M. E. számú rendelet · 
előírt üzleti lellár helwshitésére és a hélv 
bített leltár henyujtásfiru a S2.000/HH6. Y\;•s 

2. §. 
'(1) Az adóköteles· te1·111e'szetes szer11e'•I y vn-



gyonál1oz a feleségének és a háztarlá:sálf' 2. az ipari, a kereskcdclrni vagy bárn1i más 
tartozó kis~{orú gyern1cketk.11ek a -, hnsznothajtó foglülkozúsnak ingó vagy ingat-
hozzá kell számítani, a különváltan lan (élő vagy holt leltári) vagyonban fekvő 
ség vagyonát azonhan csak akkor, ha iizleli (üzen1i) tökéje. 
férj kezeli. l)t. (1) Az ipari, kereskedelmi és más, az 

(2) A közös háztartáshoz tarto1zz~óm:;~:~fdi( egvlitte5 kereseti és jövedelemadó alá tartozó 
szen1élyek (nagykorú lcn1enük

1 
f 1 Jtii.Sznothajtó foglakozás ingó és ingutlan (élő 

oldalrokonok stb.) vagyonát a háztartás ·és holt leltári) Yagyonban fekvő üzemi tőkéje. 
nek vagyonához hozzúszán1ílnni nen1 kell. fdé·tartozik az illető üzlet vagy üze1n céljaira 

'állandóan vagy időlegesen szolgáló minden 
Alcnte;;ek a vogyonculá alól: ingó és ingatlan vagyon, földterület, a házadó 

alól állandóan mentes iizemi (gazdasáni) 
;t az 1. §·han felsorolt adókötelesek gép, iparvasút, vízi vagy egyéb hajló-

azok, akiknek nincsen 20.000 forintot '""~1",'.li ::~;e;e~'S~~zköz, szállítási eszköz, szerszán1, fel
hnlndó é>rtl•kií adóköteles tiszta Y::tgyonuk. állat, állata~\: szán1ára szolgáló takar

'L §. 

( 1) A vagyonadó alapja: 
1. az adóköteles vagyon tiszta értéke. , 

5. ~· 

( 1) A.dókliteles vagyonnak 

1. az ingatlanok vnlan1ennyi al'lirnll1\ré"iii 
kel és tartozékukkal, valan1int az 
fíízödö jogokkal együtt, ha ezeknek 
n1eghecsüll1etö értéke van, továhhú a nl 

és erdögazdasáigi ingatlan vagyonnal kap 
latos üzen1i töke; 

k""'miínJlki;szl<_,t, . k.észár:1, félgyártn1ány, nyers
gyartas1 scgedan.yag stb. I\.özön1bös 

~10~~· valarnely anyag fcl
szalhtas alatt áll- e vagy a 

vagy egyéb helyen van·e heraktá-
Ide tartoznak továbbá az üzem céljaira 

szolgáló készletek pénzben, váltókban, köt
más értékpapírokban, valamint 

üzemből származó (folyó és hútrnlékos) 
1\z a kérdés, hogy az en11ítctt 

_'szletek tényleg az üzen1 céljaira szolgál
Uk~e s Íb~" üzleti töltének n1inősülnck, n1in 
·nkor a legszigorúbban bírálandó cl; kétség 

tében a szóhanforgó vagyont - 1ní1g ar. 
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ellenkezőt kellöei1 nen1 igazolják -
vagyo11nak l.;.ell n1inöstíeni. 

Ut. 13) Azok a dologi jogosítványok, an1e:\; 
lyek a 6. § (1) bekezdésének 6. 
felsorolt tök.evagyonok közé ta1·lo;mf1k, 
üzein1i tökétöl elk.iilőnítve érték<ilendők. 
személy- és rcáljogü gyógyszertáraknál '"' ''·' ' 
külön értékelendő a gyógyszertári jog, 
tökevagyon és külön érl~kelendő az 
rel"izerclés, 1nint üzetni töke. 

2. a belföldi vagy külföldi takarékbetélc
ket, ideértve a postatakarékpénztá ri b-etéte
kel i•; 

3. az úlla1n, a törvényhatóságok, valrnninl 
a nyilvános 1szá1nadásra kötelezett vállalatok 
ált~l kibo:sútolt _Jd\J~sönkötvények (elsőbb
ségi k?lvc.nyck) cs .~al~Jglevelc:k tőkeérték.él; 

4. barnulyen belfold1 va,gy külföldi rész
·\;ény (üzletrész) és tnás értékpapír tőkc

éttekét; 
5. a bcl!öldi vagy a külföldi péuznen1ek-

(,4c/ókiiteles vaguonnnk tekintendők:) ben, ba;ilq~gyekben, arany- vagy cziistrndakban, pcnztar1 utalványokhan akár helföldön 
il. a lőkerngyon (6. !i); nkár külföldön levő készp'énzt; ' 
„.i. rninden n1ás ingó vagyon, kivéve Ut. (2) J-Ta a folyó bevételből szártuazó 

üzen1i tökénck nen1 tekinthctö l>1iilffrnltaí~•);l p1\nzkészl_„e_t fclhusznW_Inllanul fcnninnrad, adó-
rul1ázatot, i\•hérnc1n:Ül, könyveket és tokevagyonkent kell szán1ítá'iba ,·enni 
eszközöket. az előbbi rendelkezések alá nen1 tartozó 

Ut. (3) Ncn1 kell vagyonként 1nás olyan k.~ivctelés vagy jog fükc-
venn.i élű 111ngyar n1üvé"Z'l'!k a1kolú~ait. a1nely netn esik az 5. § ( 1) hÜkezdé-
túson k.ívül kell hagyni végül azokat a 1. vagy 2. pontja alá (pl. a szabadahni 
ket. ~zohrokat is. an1cl}'<"knek c-.nlúdi s a sze1nély- vagy rcáljorrlt nvógyszcr-
lcH) jdegiik van. tőkcértékét). · h "· • 

6. ~
( 1) A.dókölelt's tiH~cvagyon 
1. n1indenncn1ü akár helfüldi, :tkúr -kii 

földi, U·kár kanu1tozó, alkár nen1 ktuna_t_-9·_ 
tökekövetclésl tekintet nélkiil arra, ho 
arról okiratot úllítottak~c ki vagy sPnt;. 

9. s . 
. ,,Jl) Az adó alá eső vagyont az ndót!v első 

'.I~?pján 1neglevö állaga szerint kell az adó 
'~l~pjának n1cghatározása végett szátnhavcnni. 
i''y!2) Az olyan adóalanvnál aki üzletéről 

„ .. méröl) vagy gazdaságáról szabály'izerű 
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üzleti könyveket vezet és rendes évi mérleg, ácltetéss~eriien l;asználó bármely birtokosnak 
készít, az udók.öteles '!'.agyon szán1havételén" c:egyforn1an n1eger. . 
a mérleg adata\ alapján mutatkozó vagyo'• <yt. .(4) A köz.ős. tula.!d?nban lévő vagyont, 
állapotot kell alapul venni, illetőleg attól csáJ1éf~:· >:·n;int ;Iye~ kel~ er\ekeh~; :s az így megállapi· 

un11yiban lehet eltérni, an1ennyiben azt~: ti;.~:;:~·+< '.':' ... •.· ... •.1 .. 0,d .. lo.~alearnt\é'kO~lt l'ko"ez·.10.lttarnek~ozsozsta'n'ai.gy.onban részes 
rendelkezésre álló adatok indokolttá \eszi!\~•: _ , , ~ 
1

\ vagyonállag szen1pontj{1.'.ból az .előző .. ·: ... é.v .. ·.:.'..·.,:•.· .. ::.~.: f~'.. ··. (3) I-Ia az ado'a]a11„ '''" -d·· 1 1 
• \ d 't 'b f . ' ,·.'.•.·· .. ·• . , . . , J J •

1
ö ljl!a <, <C:!"llrl 

utolsó napJána' a ata1 maga an ogla. lö. •·.•.>. l h l „, . 1n47 . . d' 1 „ 1 ... ·+> .. :.1.-.. ~.erne\. .'~gy ina<S ilyen tern1észetíí 1'árade"•k~ 
merleg, az v' . ev1 va~yona o a apJau szo1:?G'.'' t . k fi t 1 

„ · gáló vagyonra azonban kivételesen az 1947()·: f:, •Ila.: ize esere v~? rntclezve, ennek tőkeértéke 
évi január hó l. napjával készítendő me·g········) W'' Í~~ebetntt az adod?_vet1 megelőző évben tényleg 

•t· . 1 . • 1· A ag . t'k , '1··· .•• ,·.·.· .•. ' .. k .. ·.1·".'ze_e nyu_g.'J .•. <cgyuri teher vagy ina·s 
ny1 o mer eg az iranyac o. . v, yon er e e • .'\·; lésére ebben az esetben \s a jelen fejezet ren(:'• 1 ~páradek .~gy evi osszegének hússzorosát kell 
delkezéseit kell alkalmazni. · ; ~f adókoteles vagyonrészek összes értekéből 

13) Az, hogy az adóköteles vagyon jövede teherként levonni. 
mct nem hoz, az adófizetési kötelezettség ,ldótéte/ek. 

nen1 érinti. ( 4) Az adóév folyamán szerzett vugy'o l\l. §. 

l k
.. tl " • l ·1 d' l' (1) A vagyonadó évi tétele'1 

csn '- a ·ove .:.:ezo ev )en es1.:.: a o a a. zdésének 1-5. pontjában 
az 1. \i 11) be
fe\sorolt adó· 

10. §. ,';,;~,; anyoknál a következők: 

11) Az adóköteles vagyon értékének Ill.{. A vaf,')'onadó alapjának üssze,gc: 

hecslésénél az adóév első napján mutalli 
közönséges forga1n1i érték az irányadó; -
csak a 11-14. §-ok másként nem rendelk 

nek. 
(2) ~\ közönséges forigaln1i érték alatt_ 

az értéket kell érteni, a1nelyet valan1elY( 
gyontárgy - kivételes szen1élyes ér 
vagy érzelemre telkinlet nélkül - az azL 

5'28 

.OOO Ft-on felül 
,OOO Ft-on feliil 
.OOO Ft-on felül 

',ooo Ft-on felül 
.OOO Ft-on felül 

':OOO Ft-on feliil 
· 00 Ft-on felül 

25.000 Ft-ig 
30.000 Ft-ig 
35.000 Ft-ig 
40.000 Ft·i" 
'. " ";t;J.000 Ft~i1H . " <>0.000 Ft-ig 
GO.OOO Ft·íg 

Az. adó 
tétele: 

100 Ft. 
1~5 Ft. 
150 Ft. 
180 Ft. 
220 Ft. 
2i0 Ft. 
320 Ft. 
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k A~ adó'·.~'lJ';'<,.,, (2) Az alacsonyabb fokozat értékhatára'! A vagyonadó alapjiina · összege: tetele· __ ::_:~>r::;--:-' 
60.000 Ft-on felül i0.000 Pt-i.g 380 ·Ftf;• · weghaludó v.ab~yonérték után az adótöbblet 

1, 4• „ • n.e. m lehet tó b. mint az értékhata'rt me"-70.000 Ft-on felül 80.UOO • t-.1g · aO .~. t.· .. ··.·.;····· .... • n 
, ~, haladó vagyonérték 3~/o·n. 

~g:ggg r,::~~ ;.~;m t~g:ggg ~i--~~ ;~~ ~Jífr· 
100.000 Ft-on felül 120.000 Ft-ig 120 l't""'d ·. 
120.000 Ft-on felül !40.000 Ft-ig 850 fi,N~~j . . (1) Ut. l. Minden olyan termév.etes szemé!v 
110 OOO Ft-on felül 160.000 Ft-ig 1.000 f.tl:C;J 'is kiilön kezelt vagyöntömeg, akinek va••;• 
rno:ooo Ft-on felül 180.000 Ft-ig l.200 l'ü;'?i !lmelynek adóköteles vagyona a töketartozfi-
180.000 Ft-on felül 200.000 Ft-ig 1.440 ~t:;i·f sok levonása nélkül a 20.000 forintot meg-
200.000 Ft-on fellil 230.000 Ft-ig 1. iOOl'ti',~!'j:; haladja, adóév február havának 28. napjáig, 
230.000 Ft-on fellil 260.000 Ft-ig 2.000 F;t~;·;j ;' illetőleg az 1947. évben május hó a 1. napjáig 
260.000 Ft-on felül 290.000 Ft-ig 2.~50 l'J;i;. ;( !Jevallást köteles adni. 

21. §. 

290.000 Ft-on felül 320.000 Ft-i~ 2.100_.F .. ·t_,··.·.:.'._··_.<.•.• ·.· 

F . .„. ! ·· 2. A bevallás céljára szolgáló hivatalo, ~~~:~~~ f,~:~~ ~~:i:: ~~~:~~~ r~:::~ ~·~g~~~~'f nyomtatvány az állami adóhivatalnál, vala-
~ 00.000 Ft-on felül 440.000 Ft-ig 4:000 E~i%:'J;~!llint a , községi elöl_járóságná] (váro.si adó
H0.000 Ft-on feliil 480.000 Ft-ig 1.600 Jff;'''}3;'!íiyatalnal) szerezheto meg. 
-180.000 Ft-on l'eliil 520.000 Ft-ig 5.200• :.: .• ;;j3) A bevallá•ok bcnyujtására l<>gfeljebb " 
520.000 Ft-on felül 560.000 Ft-ig 5.800, gszabott határidií utolsó napját követií 
5GO.OOO Ft-on felül 600.000 Ft-ig 6.500, rminc napig tcr_jedö hálasztást kérhet az 
600.000 Ft-on ft>lül 650.000 Ft-ig 7.200• etékes állami adóh'ivataltól. A kérvény il!e-
650.000 Ft-on felül 700.000 Ft,ig 8.000.• 'ílekköteles. -
700.000 Ft-on felül i50.000 Ft-ig 8 800' •P.c . 

íf>0.000 Ft-on felül 800.000 Ft-ig 9.600 
800.000 Ft-on felül 850.000 Ft-ig 10.·lÓ 
850.000 Ft-on felül 900.000 Ft-ig 11.2() ' 
\l00.000 Ft-on felül 950.000 Ft-ig 12.00 
9.10.000 Ft-on felül 1,000.000 Ft-ig 12.80 

22. §. 
s-,<'.>"ii,)-'_ ~\z adóalany a vagyonadóra vonalkozo 

!lását a lakóhelye szerint illetékes köz
elöljárós:ígnál - (vúrosi aclóhivatalmíl) 

es benyujtani. 
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25. §. 

Jogorvoslatok. 

27. §. 

Ha a bevallásra Jüitelezelt a 
határidőben nem ad bevallást, az 
11ivatal köteles öt hevallásának 
határidő alatt beadására felhívni. 

2G. §. ,_lll _A kiv~tell, illelöleg a 26. § (4) bekcz-
(l) Az állami adóhivatal a beérkezett be' dese ertelmeben helyesbített vagyonad' - _ > , , , '! b O JO 

Yallások és az cgyéh n1ódon n1egszer1.ett aciá.i >gossaga es, n:~rfa~ {C ellen fellebbezésnek van 
tok alapján n1inden egyes adóalanyra .... ki.~--:·: 1 :::helye a penzugy1gazgatósághoz. 
számítja az adó alapját, az arló összegét é$, - > (~)- -~ fcll_ebbezés.t a fizetési meghagyás kéz-
az esetleges bírságot. Az adó kivetését fife.·.·.1:_-.. -.'< \:· besiteset kozvetlenul követő naptól sz' 't tt ~ 1· 1 tl '11 ami o 
tési meghagyás útján kell az adóalann:)'al; > 0 ,

1;ap _a a az a ami adóhivatalnál kell he-
közölni. Ha a megállapítás a hevallústól eltésf. j 'nruJtam. 
az eltérést a fizetési meghagyásban indokolni}·:''':'' 13) „~ kellő. i<~őbe1: beadott fellebbezésnek 
kell. _ :·;,~)jf '"'·'~z elso1zbe~1„lorlent k1\'etés esetéhen a vitatott 

(2) Az állami adóhivatal az adók és_ w1;> •'S;qsszeg ereJeig, a tovltbbiakban pedi" annyi-

! b
. -

1 
„ 't 

1 
· t b -r_,, __ ., ,_. __ :._:,_~an van halasztó hatálva. hor"r 1·1,·eii~ko< k 

eset eges irsago < ossz<'gc aJS rom a _ 9~<.: x•·• 1„ „ , . . hJ „ r csa 
\alja, a lajstromot a vonatkozó fizetési m~&l!';> '.;:.~„ i:ie3e 0~0 evre ki vetet'. adónak megfelelő 
hagy{tsolckal egyiitl 15 napra közszeml~.f,~;; ;~'C·~:!ze~ct kell a fellebbezes elbirálásúig meg-

télel végett a községi elöljáróságnak l váfg~!~;ii'; ~;_:_:;fjzetn1. 
adóhivatalnak) kiadja. :;];i;;> '<'> • 28. §. 

(3) A lajstromot mindenki megtekintl)Pli,~c ~~. (1) ~ pé_nziig~·igazgatóságnak a vagyonadó 
l·~ a n1ások adójára vonatkozó írásbeli éSz:r~ __ ;'.·, gossaga es merve tárgyában hozott másod-
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fokú határozata ellen a közigazgatúsi bíiósácr}~ 1 
hoz panasznak ( 189ö : XXVI. tc. 1 van hely~,,;.} 

(2) A panasznak halasztó hatálya nincs. :;, i 

Büntető rendelkezések. 
'" ,, 

38. §. 

A.jele'.', re~.1d.~l~t .19-17. évi január hó 1. 
napian l,ezdodo ervennvel !·ihird t. „ 
\ép ·hatályba. . ' e ese napJan 

Budapest, !H4 i. évi április hó 29. napján. 

Dr. Nuárádi Miklós s. k. 
pénziü.gynünisz'I er. 

( 1) Aki adóbevall::~t§. a megszabott határ.:l' 1 · 

időben be nem adja, a kivetés során megá'lla/ 1 
pított adónak 10%-út, ha pedig a hevallá~ · 154,100/1!147. VII. P. 1\1, számú körrendel •t 
adására vagy bevallás hílrnyúnak pótlására , 1 a vagyonud_ó. és _a Jöyedelemtiihbletadó e 
hozzá intézett fellüvúsnak a kitűzött halál'- · 1· 1947. ev1 luvetése tál•gyában. 
időn belli! sem tesz eleget, a megállapítoí_t (\' l · · · . .. \ , 'll a111ennyz penzziq11irtn:::c1atiJsú<111t1l· ,, ··1 1· 
adónak 50%-át fizeti bírság fejében. i'f /" /" · „ • • . '• neru e 1 ·.,•"' o e llflY" oser1nek és állami adóhivatalnak.) 

\1) Mindaddig, a!~~: vagyonadót az el§~~ 1 '. - Kl\'iO;.AT 
évben ki nen1 v~tik. az udóalanv l1avonta ad:g,K:' F-v· :{!'--ipari é.~ keres]{edel1ni üzenzek clőle!!el fizetni és ~hből a célb61 a jelen _r .. e. _.n,._,_·.·.• .•. •• •..• ,.· „ 1 . üzemi liiké-.._, ~ , >>----~ Jene \ ertékelésr. 
delel szerint fizetendő adónak egy hónapö\N.• •> 
esö részét kiszámítani köteles. ·~·\; 'f:?;(l) A 153.000/1947. VU. P. M. számú 

(2) Az adóelőleg havonta egy összegbert;tiii•c ·~;i1delet ~~- §-ának 12) bekezdéséhez fű. 
hónap l. napján esedékes és a hónap 15. na]l'~;; J0

1
1t 'butasitas. (41. bekezdésében foglaltak ér-

J
'úie: adópótlékmentcsen fizethető. · · · me en az ipnn és kereskedelmi' „ 1 t k ~ „ .• ·u "! uz e e . 

llt. 121 Az 1947. év január-április hó •1)11, 
1
• e~o ;g gyógyszertámkban fekvő üzemi 

jaira járó adóelőleg a jelen rendelet meg e _er~eket - az ílletö ipari vagy kereskc-
nése napján esedékes és nzl nz e napot kö nt_tll uz.~1n1 ter.niészetének 1negfelclöen - a 
lfi nap alatt lehet adópótlékmenlesen :e <ezo' szerint kell megállapítani: 
fizetni. :;<Azoknál az adóalanyoknál, ak.H\. rendes 
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. . a kereskedelmi szokásoknrrk megfelelő.·,; ~zorosa, amelyekben ilyen segéd nem volt al-
:.szleti l··önyvek vezetésére, ill.elöleg az 1.7~0/1\':~:::J kaln1azva annak 2.25-szorosa. 
~g4 7. i'>l. E. számú rendele~ ~M~gya~ Kö~lönY_;. . />) az olyan re:íljogú gyógyszerlúraknál, 
36. szám) alapj!rn 1947. en .. ~a~i;ar h~ L,;•Z• amelyekben az 1946. é\•ben három vagy en-
napjával 1negnyitó n1érleg keszttese;e kotele<~'."; nél több okleveles gyógyszerészscgéd volt al-
sek, az üzemi tök·e értékét a lcltar adataJ;.;:~. kaln1azva, az 19~16. évi augnsztus-dccen1ber 
alapján kell n1cgúllapítani. Eb1b~n az esetbct,t<. havi forgalotn négyszerese, an1elyekhcn segéd 
az adóalanv állal bemutatott reszletes leltá~·; i . vagy egyáltalában nem, vagy hú romnál keve-
alapján az w adókivclö hatóság gondosan kii:}.'f.: sebb segéd volt alka1n1azva, annak 3.25:-
tclcs rnccrvizsgálni azt, hogy az adóalan.y;:c l . 
üzletébe; vagy üzen1ébcn fekvö töke ·egyes· -l sZorosa vec

11
<lö fel. 

részei (üzleti berendezés, nyersanyag, ár .. u~. t (6) Az olyan sze111élyjogíi gyógyszertárat, 
k·észlct készpénz, kövctclé::i stb.) a leltárb~i} ti ámelyet özvegy vagy árva haszonélvez, abban 
a>. 194 7. évi január hó 1. napi ?es:-erzési; az esetben, ha az okleveles kezelőn (gondno-
illetöleg előúllitási áron vannak-e ertekelve. ll kan) kívül más okleveles segéd nincs alkal-

(3) .-\ gyógyszertára'knúl ki,ilön érték.e~ . - ·utazva, segédnélküli gyógyszcrtúrnak kell te-
lcndö a 1-!Vógyszertúri hrrendezes (fe~szer.c.: - kinteni. 
lés), any;g és árukész~et, ~~~-'·et:lé~ és ta~~.ó~ .. .'. (7) 1Ia a gyógyszertúr az 1946. év augusz-
zás, n

1
int üzemi tőke es kulo1.1 ert~kelendo.:a.:„·> tus-december hónapokban_ visszterhes szer-

gyógys1crlári jogosítvány, mm\ tokevagyo!l;:.; \; ződés útján keriill az adóalany hirlokáha, az 
· ( 4) A gyógyszertárak üzemi .'.ökéjének éfc;;;; \;;tilletékkiszabús során alapul vett vételár és a 

\ékét az ( 1) bekezdés 1. pont,1ahan foglal~·;. ;.;'.kiszabott illeték cgyiiltcs összegét kell 
rendelkezések alkaln1azúsáYal kell 1negáll~;;::(. „ •• ,.-7inegfclelő megosztús 1ncllctl - az üzetni töke 
pitani. ,.,.„, értékeként, illetőleg- a gyógyszertári jogosíl-

(5) ~\ gyógyszertári jogosítvány érték.~,„· értéke'ként szú.n1ítúsba venni. 

a) az olyan személyjogú gyógyszertárak; 
"melyekben az 1946. évben okleveles gyo 
~zerészsegéd volt alkaln1azva, az 194ll. 
augusztus--decen1ber havi forgalom 

1947. évi április hó 29. napján. 

Dr. Nyárádi Miklós s. k. 
pénziigyn1inisxter. 
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u;2.200/1947. VU. P. M. számú körrend 
n va!!Vomulúl'a és a .iövcdclemtöbbletadóra 
adóhl~ciés megtörténtéig fizetendő adúel 

gek tá1•gyában. 

-- KIVONAT -

/:íridej~t. 19•17. évi június hó :JO. napjáig, a 
'}Jlegnyito ~el.tárnak az egyéni céo, valamint a 

'*;j~özk~rescl! es. betéti társaság ált~l az illetékes 

.
.... · .. aUanu adóluvatalhoz (adófelüg, l" .- h" .l ;,, ... 'tá!s 1 t' ·a „ .)e oseg e?C 

••;AbenyuJ a rn an CJet pedig 1\H7 -. .· · á' . ·. • · j 'ái • · U 1 m JUS 
Jió,.3 . napJ g meghosszabbítom. 

Budapest, 1947. évi április hó ll-én. f:rtesíten1 a pénzügyigazgatóságot, hógjr, 
vagyonadóra és jövedelemtöbbletadóra ..•... · 
adó1\.ivetés n1egtörténtéig fizetendő adóel A nliniszler helyt~t:I: 
geknek az 1947. évi január-április hóÜ' dr. Antos István s. k. 
j'aira járó része telüntetéhen 194 7. évi májil~;~ :j~~~i:i0'.i:-:_ áliamlil'kár. 

::\~;g:f {~E1~~:~'.~:·i;i,~~:'.lt~~Ef.~ii~~·~~;:!f ~· 
{11\a1ntillkúr. 

92.780/1947. VII. P. III. sz•lmú rendele 
a forintmérleg elkészítése Itatáritle,iének', 

megbosszubbilásu tárgyában. 

A forintmérlegröl szóló l. i90/ 194i. 
számú rendelet 28. {i-únak (1) bek1„dés 
foglalt felhatalmazás alapján a megn 
mérleh'llL>ik részvénytársaságoknál ·· 
kezeteknél a közgyülés, korlátolt 
társaságoltnál a tag:gyíílés elé 

'>>-!'' KIVONAT -

L §. 

E?yszeri vagy~n'.lézsmál kötelesek fizetni: 
: ~ vagyonadorol szóló 2.44Qfl\J47. M. E. 
mn rendelet (Magyar Közlönv '8 s· · ' 

• r -~ ·' ':t • za111, 
i~t vagyonad<;> fizetésre kötelezett azok a 
~szeles .~z.en1:ly~k é~ kiilönkezelt vagyon
g~k: ~kik~el ... , 1llctol1Cg an1elyeknek az 
, ev1 Ja_n~.ar hó l._ napján meglévő tiszta 

.· nuk erte~e a 7 ~.OOO forintot megha
; a haszonelvezettel terhelt vagyont a ha-
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'lvezcti szolgalon1 iö1teér\ékének. levoü'íii'.hx'.1· 3. ~. 
~~~~~. ~5. §).a t1;lajdonosnál kell vagyonké~~~:r (1) A .?z?tendő egyszeri vagyondézsma 

5zam1tasha 'enni, .. <<:<>J- szen1pontJ~!)ol a vt:gyont az 1947. évi január 
Ut. ( 1) A fizetési kötelezettséget egyedül e~'J.I hó t. napian fennallott állaga és értéke sze· 

a köriilmény dönti el, hOf,'Y a ~agyon lul~k;{ ríni általában a vagyonadóról szóló 2.440! 
donosa vagyonadó flzetésér_e kotel':Z\'e va~+~; r t947. lvL E. számú rendeletnek megfelelően 
vacrv sen1 a küzös háztartas - n11nt gazda,{'t;'.: _ kell számításba venni. A. pénzügyininiszler az 
„~1~f eovsérJ - fizetési kötelezettségét pedigf_:-; \ .-Olyan rész:rény!ársaságo·k részvényein'fk érté~ 
;'zo a l~Örü1~11ény, hogy a vagyonadóra vopa_f~t r -kClése t~lonteteben, amelyeknek vagyonát a 
kozó törvényes rendelkezések 1~ továbhiaJt'i". I 23.550/1946. M. E. számú rendelet \Magyar 
han: Vr.) szerint a közös ház!art?shoz tartoZ.~;; l{ózlöny 272. szám) alapján állami kezelésbe 
családtagok. vagyonát a csaladfo vagyonáh_~?'./ fették vagy an1elyek részvényeinek elidegení-
hozzá kell-e számítani vagy sem. .· •.kj íése a ~:850/1947. M. E. számú rendelet (lv!a-

(B) Közös háztartás esetéhen „" esalád\<í:· Si".'r, Kozlony 121-122. szám) értelmében 
a ltözös háztartáshoz tartozó'lt osszes _ a~,?t;:_:_ , ... korlatozva van, a vagyonadónál szán1ításhn 
köteles vagyona után köteles az egysz~_r:t--::: \ :-'.:~:ctt árfolyamtól eltérő értékelést engedélyez-

vagyondézsmát fizetni, ha ezt a va~dyo,~t a V:r{, l !írt 1 
rendelkezései értelmében is a esala fo vagyo,,, Ut. (2) A Vr. 5. §-ának (1) bekezdése ér· 
núhoz szán1ították. ;:J5;_ ::;;_f~Iriiében adóki)teles} ennek következtében az 

tfl) • .\ttól a főelvtöl. 11ogy az . egy.~zeri -~:~:,'_, '.:~~gy_szeri ~agyondézsn1a szen1ponljából vagyon
gyondézsina fizetésére vonatkozo . kolcl~-~-SJ!zt;'"· ·;:_:_:-;~:~f:smakoteles vagyonnak tekintendők: 

'g a J'elen nonthan említett fizctesre kote)~.•·.'.·.; ·.•.·.·.·.·.•.·· ...•. <!. az ingatlanok, valamennyi alkotórésziik
~:tteknél sz~~osan a vagyo;iad? fiz~tési ~Ö;i'.· Jel .és tartozékukkal, valamint az azok hol 
lelezettségre irányadó sz,uJ;aly~1ho7; 1gazo~~l·• (Ü,!Ödő jogokkal együtt, ha ezeknek pénzben 
a jelen pont egyetlen elterest al\apit meg,. · becsülhető értéke van, továbbá a mezil-
ve~etesen, hogy a ha,szon~lv,e1zehttcl terhel

1
t; .erdőgazdasági ingatlanvagyonnal kapcso-

g ont nem a baszonelvezone i a11em a ~s_ üze1ni töke, 
fonosnál l{ell az eg~szcri , v~~yondé -2.- az ipari, a kereskedelmi vagy bármi inás 
;iempontjáhól vagyonkcnt szam!lasha )tiothajtó foglalkozásnak ingó vagy ingat-
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lan (élő- vagy l;olt leltári) ,1agyonban ;:,Jtasználatr.a r~_nd;M ingatlanok, a városi in-
iizlcti (iizemi) töki·jc, ':-J5gallan°.k ~s koz~eg1_ b~lsöségek, az államadós-

3. a tőkevagyon, !_C'·sngi kotvenyek es ertekpapírok értékét _ a 
4. minden mús ingóvagyon, kivéve az l.;iJelen ~ _(l) bekezdésében említett részvénye

iizcmi tőkének nem tekinthető bútorokat, \'\!-, l;-ket k1ve;e -.- a Vr. szabályai szerint kell 
húz:atot, fchérncn1i.it1 könyveket és házi es~-:::- l_~:?:_;-_~eg~llapi~~~I. A.m.~nny1ben . azonban olyan 
közöket. ,7;z ::;.:;fizetes"e k_otelezettrol van szo, akinek terhére 

(il) A vagyondézsma alá tartozó vagy~~~ ··t ... ·•.·.• ... ·.·.·.· .. •.·.·.· .. " .. -.-z· !947. evre :·agyonaclókötelezettség h.iányá
állagának megállapítása és értékének kisz(IS:.• tf:)•ba~ ~agyonadot nen; ~ete~'.ek ki, a vagyon 
mílása szempontjából a vagyonadóra von~t-•' 1 érle~<et. a_ v~gyo.nado _es JOVedelemtöbbletadó 
kozó rendelkezések az irányadók. A ,·agyÓf!'.• !'· }~41. eV! k1_v~tese targyá_ban lb4.100/194 7. 
állagának meghatározására az előző bekez<lGié I; ;YI!. P. M; __ sz~m alatt kiadott körrendelet 
tartalmaz utalást. Az érték szempontjábót.Jíi' :;cí~!agy~r l~ozlony 98. szám, a továbbiakban 
vagyont a közönséges forgal1ni érték si~·i}i\bi': ·:>S;~.ivetés1 ko;„rendelet) 1„ 3. és 5. ~-aihan. fog
kell meghecsiilni. A közönséges forgalmi ér\~~; 'c\1,Itak alap.ian kell megállapítani. 
alatt azl az értéket kell érlcni, a1nclyct Va.IU~,:· ';;::;·!;;.fJ7i H„a.~ fizetésre. ~ö~elez~tt az üzleti (üzenii) 
1nely vagyontárgy -- a ki\·étcles szen1élyes.:; ... ~~I{ yona10~ 194_7. ev1 Januar l-én az 1.790 _ 
dekre vagy érzclen1rc tekintet nélkül 7/~-~- 947. ~l. E. sza111ú_ re~1dr-Iet (~Iagynr h:özlönv 
azt rcncleltctésszerÜl~n használó hár1ncly. 1_~~-- !). szan1; a tovabbtakban 111érlecrrendelef) 
!Okosnak egyfortnán n1egér. pján 1n~gnyitó1nérleget (leltárt) h készített, 

(4) A. vugyondézsina alapja az előző bg .- _ _-egyszeri vagyondézsn1a alapjának mea:.'íl-
déshen emlit„tt rendelkezések alapján ki Pcfü1s~1~ál _az üzleti !üzemi) tőke értékét a 

1
nított tiszta vagyonérték. .-\ vagyonclé_i e~ny1ton1erle~ adatai s7:_erint kell 1negállapi-
alapjául szolgáló vagyon tiszta értéke -a: t s abban k1n1utatott ossz>Cgböl csak akkor 
érték. aniely a vagyondézsn1akötcles va0 :7t eltérni, ha 1negúllapítható, hogy a fize-
részck együttes értékéből a tőketar~'ö-~ _e 'kötelezett a 1negnyitórnérletrböl va1-ryon-
(-l. §) és esetleg a haszonélvezeti szorg· t kihagyott, abba nem létezŐ kötel~zett-
tökcérl~kének (f1. §) lcvonúsa után fen t-állított he vagy ne111 tartotta hc a hivat-
racl. ·· ott rendelet értékelési előírása.it. Ha azon-

( 5) Az állandóan n1ező- az egyszeri vagyondézs1na Levallási ha-



táriclejének időpontjáig a fizetésre kölele.zeft--:, ~öte,lezellség hiánvúban \'arrvoB'l 1. l n1e~:i1,_•itó1nérlegét akár elöbb fel nem Vett ... ·· 
1
,_ 1 tteJ· I·i ·1 van ~ 1 · "·· ·e 

0 
Ilctn ve-.., .~ „ - .... "'~'. ' .. -~ l"lyonac.~r~l szóló rendelet 14. 

vagy utólag 1negkeriilt vagyonrészek, akiirt"' l ~-abnil cs ,1z ahhoz luzott lila 't' 1 1· 
·1 t d · · · t tt t h J l „ ti - · · · d 11· . · . · · st as n1n O"lall uto ag u ornasara JU o er e t tove · tezté~ 1 rcn e \·ezesek szerint kell eljárni. h • 

ben módosítja, az üzleti (üzemi) tőke értékét•'!. 110) \ 1 • _. rnszonélvezeltpJ terhelt . 
a módositott mérleg sz1erint kell n1egállar.i1_·~---- '·te'J·c• 111c„oszt,·· . 1 •1 1ngallanok 

1 d 1 
i~ Cl '" l"l • • ,\ SZO "'l 'l f l . J 

tani. A. n1érlegnek a n1ér egren e et 31. és 32, :.1 , • „ · . 
0

' • u UJ< onos .és a 
o l „ b 11' l . 'd . t. }laszone \ ezo egyszeri \'aguond ~ . : „ 
s-ai a apJan a eva as rntar1 eJe u an lörtéi.i.t• .. 11 •\ m<"'O" 1. •1 . ·, ezsm,1J,1 alap-d, Jlll • • -e :")z asna U"Y kell elj' . . 1 
n1ódosítása esetén a vagyon ezsn1a alapját;· ·p_n.szonéivezrli szoltralo1~-nv1l lerl1e''1'1n~, 106lry a 
helyesbíteni kell. - · ··k.. · 1 g 1 •. ' m"al an-_l}fl • a .1e en "S- )[lll foglaltak ·1lnpj„tn I-!"'. , . 

· (8) Ha a fizetésre kötelezett 194i. évi ja'. tóti értékéhiíl le kell' rnnni ; '1 1 ;1'8 z 01 '~'1 ~ami: 
nuár l1ó 1-i mérleg szerinti tiszta vagyona ~ 1 „. l l 1 - · · 1e \·ezeh 
vagyondézs1núra vonatkozó bevallás bcn. ,_rúJ·~ r ,s,zo ?n on;na. i: az 

5
· 8-hnn 111eghatározotlak szer.int k1szn111ílotl tökeértékét :\ ] . , , '! 

tása ut:ín módosul, a vúltozásokat a fizetésre · 1 !"! · 1 •1 • 1 1 · • i.1szone ve-
k.ötelezett a következő év fehruár haváhall .z,e 

0 
\.e;r ? \cne i: c,·onúsa utún fcn11111arndó 

tartozik a vaf.,ryondézsn1út kivető állrnni adó':·-~ J~gal.lnt~ci:tekel .~ 1 
tulajdonos, a haszonélvezet 

hivatalnak bejelenteni, an1ely a heje1entéset ·,~_9J~.eertck.L~I pedig a haszonélvczlí Ya
11

voudézs-
alapjún az egyszeri vagyondézsmút hivatalból i •11;ti. nlnpjat.rnk megúllapít:'csúnúl kcli szúmi-
helycsbíti. :.:·i tasha venr11. 

(9) A belföldi papírpénz, a belföldi vcrésiii T · fl.l l '.\ jelt·•.1 ~ 1l1 l>ehzMsén«k músodik 
arany-, vagy ezüstpénz, tovúhhá rudak.báli~ l J!!?:1~cl:~t.~d!:~n, Jog~a1l fPlhalalinazúsliúl kif'olyó
fekvő arany vagy ezüst, valan1int az idég~~; .J~:, J~g n .... - .aaO· 19-lh. \l. J:. szún1ú rendelet I~ _ 
pénznemek, végül a (2) bekezdés 4. pontj~\• '! jiu~ állami kl'zeióslw wlt ""sn·<•m·tfirs·is~1 ,;,~. 
ban CIUlítclt 111indcn IUáS ingóvagyo.n értéké,~:. l~;~' f~S:-ré:l)~~'if _nz ]9;f-7. l~yj kiVP!{~">i J~Ü~'l'~~;;a~Jpf~ 
azzal az érté'kkel kell szán1ításha venni, amet .... l.~:.-.... ,- .ff : __ l_1_en· .. k( __ Jzolt l'S a v:invon·Hl<'> 1- 1·,.,.lt'. -1 1 1 · l ,. ,: ·:.>, , _ M. ' \ ~sne a apu 
értéket a szóba11lcvü vagyo11targya ikal k~.lf~:> ", :·X:~:ll· -er!<'k ~·l,t :~o 1Yu-ka 1 csiik k {'ll tett üsszeg(•vl•l 
csolatban a fizetésre kötelezetteknél az 194:t lt.~11 szmmlasha ,.,.1111 ;_ • 
évi vagyonadó kivetése sorún 111egá1lup_ilQj} 
tak, ha pedig olyan fizetésre kötelezettröl vjil! 
szó, ::t'ltinek terl1ére az 1947. évr.e vagyo11~.9R; 

f>l4 

-l. ~-
f.::.1 ... ·'1 ,_\ líJ'lu·t·,11·1·t1z·,·1.s1·.1J,--.1t olyan 1nértl•kht•11 
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kell lev.onni, amilyen mértékbén azok. a·'.\,~~. 
wondézsma alá vont vagyont terheUk. >'Yid << tani, antllyen arányban 

Ut. (1) A töketartozásokat a vagyontát••~" tórsak a vagyon állagáb az e~yes tulajdonos-

g
vaknak a 3. §-ban fo~lalt szabálvok szeri".n"t"·.·· .•..•. · ... l 16) A külföldi IJénz · t~n reszesednek. J v , ' • lmt 19 er el-re szól. t'"l 

megállapított együttes értékéből kell levonn· ... i·.· .. •' ..•. l z~so az 47. évi kivet „. · .. 
0 

o <etarto-

(

2) A . k . .
1 
'bői §-a rendelkezéseinek e

51 
korrendelet 

5 

vagyontargya · erte te csuk azfi;~:c kelni. megfelelöen kell érte': 

tőketartozást lehet levonni, amely az 1947.\.i 
évi január hó l. napján még fennállott. <'.j;1' ! d (;} '!'~~!~sztéses 'kölcsönöknél 

(3) Annak a kérdésnek elbirálásáná;1, hőg~: : fn,on ° <ehátralékot lehet 1 csak a min-tőketartozások alatt milyen tartozásokat kelí' : (B) Azok a tőketartozásol· evonni. 
érteni, a Vr. rendelkezései az irányadók. Eié[\. b~n vagyondéZ5ma alá '• amelyek rész 
szerint tőketartozások alatt általában azókai::;.. hclnek, 'csak abban a ;ie1'.1k vont vagyont ter
a tartozásokat kell érteni, amelyek mint 'KöY 1 ·~mely részükben a vare~w ·?en vonhatók le
vctelések a tőkevagyon fogalma alá esnek:)~'; állapi:ásánál figyelemY:e~ndez~_ma alap me"'. 
nyugdíjak, kegyúri terhek és mindazokiiilf:, )erhehk. eendo vagyonok~! 
visszatérő szolgáltatások, amelyeknek tul~jl'.J 0 (0) Azokról n től-etart • 
donképen tökeértékiik nincs, de amely<lk fizeit.l"i'ről nem lehet minde~ ~- .1 o~asokról, amelvek-
té!ének kötelezettséf(c törvényen, törvéity:;t! ;á!fapitan~, hogy a fizeté: sege: .ldzárólag meg. 
erejü rendeleten vagy bíróilag érvényesítljetil;I ;1ngyondezsma alá „01 t re J.o~elezettnek a 
kötelezéscn alapul, lőketartozásként híísi2:··' ;:Y~f!Yon~t .terh~lik-e, 

1 

il~e~~le az ~ló! mi;ntes 
szoros összegükben az egyszeri vagyondéi · •.'l!lles resze1t nnlyen arán •b g 'agyonanak 
alapjának kiszámításánál is levonhatók. ·~~~~or azt kell feltétel ). an lerhebk, min-

(·!) Tőkelartozúsnak kell tekinteni a •·.fi.·· •gyqndézsma alá nem :zm, hogy azok a va-
tésre l<ötelezettet terhelő azokat a köztart ;~•·fizetésre kötelezett l":tonlt :agyont terhelik . T 1 ,o e es igazol . 1 . 

solrnl is, amelyeket az 1\l47. évi január;h a'.' ;vonni kívánt tőketa _ni, 10gy az 
napjáig ki nem fizetett. reszben ·tzol·at rtozas egészen li, amelvel;et ' a vagyontárgyakat is 

(5) Közös tulajdonban levő vagyon. „ • • a vagyond' · terhelő tőketartozásokat az egyes tulajd sanal számításba vettek ezsma megál!a-
sok között abban az arányban kell me ) Az egysz·eri va , .. allapításánál · 

1 
g) ondezsma alapjának 

a Je en rendelet II e· · im sze~ 
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' 
rint júrú egyszeri vagyonszaporulali 

alapját le 'kell vonni. 

5. §. 
( 1) A haszonélvczctlcl terhelt vagyon 

kéből le kel\ vonni a haszonélvezeti 

10111 tökeérlékéL 
(2) #!\. haszonélvezeti· szolgalon1 

értékélil az azzal terhelt do\og 
1120-ad részét kell tekinteni. 

11. §. 

( 1) .\z egyszeri vagyondézsn1a 
J. !\ 1. és 5. pontjaiban felsorolt i17'"'„'""" 

lc•lczettclmél: 
ha a dézsma alapja a ;:1.000 fl-ol 

!rnludja, de 85.000 Ft-núl nem löbb, 
ha a dézsma alapja a s:i.000 FH>t 

halvdja, de 100.000 J.i'l-núl nem iühh, 
hu a dézsma alapja a 100.000 Fl·ot 

haladja, de 120.000 Ft-nál nem !öhh. 
ha a dézsma alapja a l 20 OOO Ft-ot 

haladja, de 150.000 F\-núl nem töbh, 
ha a dézsma alapja a 150.000 Ft-ot 

haladja, de 200.000 Ft-nál nem löbb, .10 
ha a dézsma alapja a 200.000 Fl-ot 1 

haladja, de 250.000 Ft-nál nem több. 1t' 
ha a dézs!lla alapja a 250.000 Fl-ot fi 

haladja, de 300.000 Ft-nál nelll több, .. 1 

ha .a clt'zsn1u _ alap ja ,1 ~ 
}ía!adp, de a 400.00Ó F[.,;;<HJ.000 1::1-nt mcg-

ha a dczsma alapi·• , i'l nem lobh, 15%: 
halad.i•'- de CiO!l.000 '[,-1'.

1 
;t'J0.000 Fl-ol me"

ha ." d(•zsma alapja ,:'·~0g~m tii}ih, 1 í oJ,: 
hn!nclp. dt• 800.000 Fl- : 1 · JOO H-ot mc•.'-

1
, Ild nen1 1··11 '"' 

ha ." e ezsma alapja a Síl'l 0 ~' i, Hl%. 
1talnd.1a. de 1.000 OOO Fl . 1 · · OO l· H>l me"
. 1· 1 · . -na nem !öl l ? ,)' 

ia ~ e ez;"na alapja az 1,000 0 /" _2•10: 
1taiadJa. 2:J 010. • 00 1 l-ot 111eg-

,:-_:Ut. Az érték.határoknak és a . 
1nerev al-k::drnnzúsa IHPll •ll , , . . I...ulc!-.oknak 

1
„ 1 e az az esel · n1 

t•,o •. 10gy a magasabb >kuk. · 1,- " rntna 
'\'r1gyondézs1natöhblct n·iu, sl· Jal ~~lhnazúsúval a 
. . l < b' 0 ) ) ossz ' l 

k1, nun az az érléklöhbl',I . " .ege tenne 
gyotr az előző érlél·h·ll:, ·te' ainellyel a va~ 
<-- 'Jt' 1 " • • I incirhal·i 1· 1· a -mc anyla ansúgnak kii· .... ':'. ' .. '.' .Jll. ennek 
a- mogasahb fokozni ,111'." 1szob~lese céljúhúl 
, - 1' ' < "a 1naz·isáb · l 

rngyouc czsmalöhblel nen 1 1 -· ·' o . eredő 
-fokozatot n1l•ghalndú yau

1
· e_ic~ n-agyohh a 

< < :--.) oncr!ck f'<'lénél. 

12. R. 
1. § ( 1) bchzrks~ben f 
n1cgúlla1iit:ts•1 .. oglaltak ~zerinti ,' •. • szc1npont1··11 '! 

crlékét I· t•ll „ . , • .< 
10 

az eo-ész 
mtegúllapítoH'· sza1n1tasl)a -~<', . l ti .. ;- J· l • ' , 1111. e e az \.u cs szerint ·r . , · 

azut·íii .
1

. ·· _ .J•ll o vagvoll· 
< < z osszerr t. „. 

a kulcs nip•r·í-ll · ~. u. an kell fi. 
összprrh()l ,

1 
fi· i"'·' ap1lasahoz alapul 

·nn1cté'1:sm ~ 1·,,.,,
1
', . Zl' csre kötell'zettnC'k .1 

-,~, l"•'{'J'(' < . -· , ugyancsak kötele· 



zell ·belföldi vállalatok részvényeiben. és üzo, 
Ietrészeiben, illetőleg törzsbetétében meglévÖ'c· I 
töke tiszta értékének és a házadó alá eső ii\?'"i-1 
gatlanok tiszta értéke 1/3 részének levon:í.Sf' i. 
után fennn1arad, n1ég ha ez az összeg 71i.00{)~; ~ 
rorintnúl kisebb is. ,,.,,· ; 

ílzokal terhelő tőketartozas . . 
tele után mutatkozó tiszt· .°\1 _ftgyelemhevé· 
1'onni. · a ette rnkhen kell le-

(3) ,\ házadó ·iH es „ . 
lé.ke 1/3 Tészsze: '.1 .o 1 mgallanok tiszta e't•-, · ne l eYonr · 
-ke_d_vez~ényt az azokkal k asara vonatko1ó 
élvezett szolgalom tiíkeérté~~cso_latos haszo;1_ 
,kell. ere 15 alkalmazni Ul. (1) A 11. s (1) hekezdéséhen megháta.t;l 

rozotl knlcsol nem a vagyondézsma alapjá1tf l 
vett tiszta vagyonérték, 11anen1 a t\zctésr~--1t~-~:--f 
telezett összes liszta vagyona alapján kend <.. 13. §. 
megállapítani, mert a 11. § (1\ bekezdéséb~tiJ 'Egyszeri .'·agyonszaporulali 
megállapított lrnlcsok alá eső tormészeles.;éi;l ·1fi~1e11'. ~zelnkt" nz 1. 8 alapján ';~;·g~!'.iútd'köte
jogi személyek, valaminl külön kezelt ·· y~;;;j ze esere olelezettek, h . . o on ezsma gyonlőmegek vagyona több vagyonrészböliií{_! cember hó 31. napjún m~g~~11 19~9. él'i <le
állhat, amelyek közül a vagyondézsma fiz~.s-! szemben 1947. évi janu'. 1 . vagyonukkal 
tésére ugyancsak kötelczelt belföldi vállal~;J [°"dntot meghaladó va;;

1
, lO 1. napján 50.000 

tok részvényeiben. üzletrészciben, illelőléÍ,I ~e,,u, ennek f>0.000 1~.?n1szaporulat jelenl-
llirzsbctéteibcn fck \'Ő tőkcvagyon tiszta ért~k~;I ~z~;ttfán. 

1 

Jll 

01 

meghaladó ré-
n tán. valamint a házadó alá csö ingat!al)9~lz•'Ulc 11) A vagyo . ti~zla értékének _113 _része _utú~1 vag~.ond{tii;\;~nek külclezettség~~z~,~o~·ul~t.

1

_.ctéz~ma ílzelé-
1.rntl ne1~ kell fizetni. A_ f!zetc~rc. ~mtelC?;~\!J-;tl!';hogy a vagyon lula" '

1 

ko.'. ulmeny dönti 
osszes tiszta vagyona utan szan11tasba <VJ.~.1.t_.\.+>iihl.10'.zJíízött ul'ls't' .1, Jdonos.i az 1. § 

5 

·iz 

1 f

. · k" l l\ k l ···<''' · ' 
1 

as""' fo"lall ' · k_u csot a 1zet_csre ·ote ezc ne · cs.a< ar~l!;'}~fff!,elmében vng;•ot1dézsm· n '.. r;n_delkezés<'k 
f\szta vagyonara kell alka!Inazm, amelj';~,!!:i!e,Jke vagy sem. '

1 

ftzrlesere kötele-

jelen § szerint vagvondézsma alá nem \e· ) ~nm!· . . . 'I . l '1' . t' f ,,/' , „ ' \ n1eu<'tll·t1lil,... vagyon erto <ene < evonasa n an cnnma •;-az 1. " 1 .. 
0

; ' ''."' szempontJ.áb 'J 
r ) d · ·· · l k' "' · :; · es " pon!Jál 

0 

' \2 A vagyon ezsma osszcgene \. ·1sza"_ r,ek,: intéztn ". , ,1: lan említett sze-
. 'l {' t' k'"t) tt n' ·. .... Cll\L, l'U"VOt1t" sana a 1ze esre _-o e eze en~sz. vagyo ."zösségek 1947 • , .. "-. omegek és va· 

nzolrnt a vagyonresz·eket vagy ertekeket, ~1ának ért'!· .' e:t .Január hó 1-i tiszta 
lyek után vagyondézsmát nem kell fizc ~;e,·a vagv~;~ .. a 

7
n.O?O forintot megha· ··' . ezsma hzetése'r k „ t 1 ----· e o e ezett 
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belföldi vállalatok résivénycinek. lizlelrész . jáaznJni. Ha a hauvalfr 1 1 .... 
nek, illetőleg törzsbetéteinek liöZta értél(~~l .ljmlta és örökösö~lési t '".~Jc~yzű ne1ir tár
rnlaminl a húzadó alú esi\ ingatlanok tiszí';I tek• az örökléshöl sz:11.;1~

0

n> Itvnnyt sem kérl~rtékének 1 /3 részét lc\'onni nPlll lehet. ··--.. ··'.-'..i.\~.:;·.J Iál ·csak nkkor ha ,:Y·l;at !
1

Jz'o vagyonszaporu-.:: l '] t>. ~ o invchne 1. ··1 
(3) Az clőzii hekczdésekbcn emlitctt fett<:! aJ1ngya e ml illelékkisz•d „

0

: • „n ;ivu , ha 
telek fennúllúsa esl'lén is az említett kötef~l ·tették. Az a)úntlékozúsbr,1 '·~~ú~~

1

l''."" hcjelen
zettck vagyonszaporulati dézsmát csak ak~i:! szaporulat hgyelembevélelc · rnzo vagyon
kötelesl'k fizetni, ha az 1\lH\l. é\i tlecen\i;ílJ radbnl el, ha az ajándékoz,.°~~k al'.kor ma
hó ~!. .n?J'..ián ~neg~·oll vug~·?m:kkal sz~niÍÍ~:i ·tolf~'.' ki. s _azt i_lletékkiszi;~~~o~ .'.'~~

11

:atot úllí
t9·.IL ev1 ,1anuar ho 1. napJan .a0.000 forifü\it:{ ta.ll?k·. ::z nl~am1 .. adóhirntalnál 

0

,

1

:1"
1

a. b~mu
n1t•ghalado vnf.,~·onszaporulat .iclPntkezett;<c;,;<c> ha.s1--h1„~1talnnl) lortént be'ele , 

11

Ilctel ... k.1sza-~I:i [tagyaték vagy ai"ánde'l· 1:
1 1

:tes alapján a 

1

. ~ · · · · ' · ' '"'"y·u· 'l ; 
„ „ •:· ":. „ , ~! odohn'?tal ~illelékkiszahúsi l~h: ~ az. a~_lami 

,.\1. igazoltan orokseghol yngy a,1andék0iái,' kell kerelmere illetékmcnt . at,:l) az er<le-
hól. a nagybirtokrendszer nwgsziinleté~~j k?teles kialni. . cs lllzonyílványt 

·\<s a főldmíYesnép röldhözjnltalúsáról · s .. , ... [3) A jelen §-han emlitet 
(10011 \Hfi. '.11. E. szúmú rendelet (>la J~tolrnl olyanoknak kell 1

1 
_nigy?nszaporu-

Küzlöm·\ HL szúrni. valamint az 1\l4<i'I rtzok már az 19il9 évi cl el\mlem, mintha 
alapjú1Í .történt jn\latósból. végül a lu\. kötelezett. lulnj 1cc~;n ier hú ill. nap-
01\'l'zeti szolgalom tiíkcérl~kN>i'il szil!'l ·' o1.,it alkoltúk rnlna. 

,·agyonszapornlntol a vagyonszaporu\ati''. 16. \;. 
nm alapjának megúl\apílúsúi1ú\ sz(uní :·•. Az eg)·szeri rn«yonsz·i 
kívül krll hagvni. '~A~''!!'"n.tjiih<'>l az J\J3U·. '":i ·• i',"

1

:ulati déz.snia 
1:1. 11 \ .\zt a kiirülml-nvl. bog\' a v. '1!9Pl"" Jennúllotl '"'"YOl 1 : cke;rnher hó :11. 

szapc1rulal iírií\di-shi\l nigy a_\i;nd1'lrni füvagyonadó ki,·l'IJ~"' ~~,/ttalahan az I\J.!() 
szi1rm:izik. a vagvnnszaporulati dézsm •x.oni úllagnak me·„,:,i , 1 .~

111 

sz:'tn
1

ítúsl>a \'l'll , , .. 1 . 1 ti e e ocn 'lZ 19 t - • • 

túsi·re kötelezett lal'iozik hite\li,nlemlií •,a; 10 .. napjún llW"vol' '. ... · ~
1

. en 
zn\ni. Az örük\i•shi'>l sórnrnzú vagYon :kc!pechg a il. § .. 1 / ~ t)iszt,1 nigyon 
n1lnlnl az l'l'l'l' vnnalknzú hagvali,t~i.ra .§ rcndelkezés~i ~Zl':. '\ \ ) bekezdése és 
z{>ssd ,agy üri'>ki'.siidési hizt;,;yilvirnn ,:(2) „\z rn'·iil -: :. l lll <ell kiszúmítani. -: ' · t' 1 vngyonadb kivetése 
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során számításba vett vagynntárgxakon kívilji' i.· •toka!, il~etőleg. igazolásokat nem tudja a flze
·193\l. évi december hó 3 \. nap.iau .megv~1):,' tésre ~·o.telezett rendelkezésére bocsátaui, az 

·oiltárgvként fi<roelcmhe kell venm azol<ai i ;93\l. ev.1. december. hó 31-i vag"0111• ,tillapota'
;;•~;gyontiÍrgyakal n{s, amelyek a ,'J. .v .. H, :~)' i ról a kotelezcll reszleles beva!Íást tartozik 
·zerint neni vulta1k ugyan a .'·ag) ~na do .J~.th:! ndni· Ennek a bevnllásnak elkészítésénél a 
~yai, azonban a Vr. szab~lym„szennt vag~.o.!//,i fizetésre kötele.zett az .1?38: XX. tc. alapján 
ndó alá esnek. (Pl. keleti szonyegek, n1u!.~~;) .6,ze!e!t egyszeri hi;r1~hazns1 hozzújárulás ki~ 
ayak, stb.) . . „ ::~·~:1~:\J ~etesei:e vonat!~oz~ iratok, adatait is felhasz~ 
b-Ut. ( 5) Azoknál a f1z~tesre kolelczettek~@,:.l · nálh:'.t.J."· •: szu!"c~es :•d~lak~t a beruházási 
akik az 19·10. évhcn azert nen1 vo.ltak ~:::·~~;;·; .~o.~zaJurulas~ k1lc\~.ö penzugy1gazgatóság tar
iTyonadó alanvai, n1ert vagyonuk tiszta erteke,:: l_ tciztk a fizetesre kolelezett rendelrkl.!Zésére bo· 
;:, 5.000 P-t 'nem haladta .m~g·„?z. 1939,''§'.\ l csútani, i!letöl~g ?zokra. vonatkozólag illelék
decemher hó 31-i yagyr.n ci:tekct~l 20:0?0: fo;·! mentes btzony1tvanyt krndni. 
rinlot kell venni, hacsak az allamt adoluva~•,l~jl (2) Azt a vagyonszapornlatol, amely az 
nak olyan adatok nen;, úllanak. ren~e~k~z.g':t !939. évi ~ecemhcr h_ó ~1-i állapottal 'szem
sére a

111
etycknck ulapJan az 19.~9. ev1 : __ d,~\-l: ben a csnladtagok szrnnanak növekedPse kö-

~.e111}1cr hÓ 31wén n1egvolt Yagyonnak á11_~~-í~~:Í ___ \·etkeztében állott elő, a vagyonszaporulati 
llH'gúllapíthatú. . . ."-"<?t:~:_;i :.dé~~ma alapjána.k kiszán1ítúsánál figyelmen 

1Jt. (9i Az 1939. évi decem~ii;~· ho ;Jl;1 ~~?! ikívul kell ha~~·m. 
µyonállag mcgállapitásának celpra a:; all•)!\\·i ,m. (l) E.bbol a szempontból családtag alatt 
nd61Iivatal a nzi.\kséges adat?~al kote~~~lt~gfJ:;,;tzl a szen1elyt kell ~rleni, akinek vagyonát a 
fizetésre kölelezeU rendelke~esere bocs~t~Ui%.i;:gr. 2. §-ának rendelkezései szerint a fizetésre 
illetölcg ily irányú kércl~n~rc az ~9!~·\:·S3.Yf;:,\.::<~ötelezclt vngyonúh~z. hozzú kell szúinílnni. 
nigyonadó bevallás adatnirol s a. '~~)O~~~R:'fi'•'Ut' (2) Az 193\l. cv1 december hó 31. nap-
ki;·~tésériíl illetékmL'llles b1zonytlrnnyt .· "tói az 1947. évi jnnuúr hú J. napjáig terjed/i 
adni. . .-::· en c~aládtaggá vált szen1élynek csak azt 

Ut. ! lO) Ha az 1940. é\'i vagyon.?do k1y . 'Y?~at kell„ a kötelezett vagyonszaporulati 
iratok a húhorus események kovctkczt maja alnpj:tnak megállapításánál figyel-
nlegseininisültck és ennek . folytún ~z :l\! ,;-- ::.:~.ívül hagyni, a1nely vagyon az illető szew 
,
1
dóhh·atnl az előző bekezdeshen emhtelt elynek már az 1939. L'vi december hó 31. 
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. <<< 

11
apján is tnlajdonúl alkolln. vagy t~. kor~\hbE 

családja fejénelk, vagy vahuncly lagJanak. tu.::·.:·l 
\ajdonu volt ugyr\111 azonban nzl korábbi csa~·:. l 
ládjánuk feje kezdő . vagyonúnak szá1nításh"a·/ J 

vételénél a jelen R ( :1 \ hckezdl·~l·hcn t"oglallak;. í 
nlapjún ll'vonla. .·.,·;; 

i.3) Az 19:19. évi december hó :\1-i vngycnk; 
{ülng 1negúllupítúsúnúl azoknak a tern1ésZ.é~: t 
tes szetnélyekn('k ,-~gyonút. akik az 194i.~'·é}~'.: \ 
január hú 1-éll 111úr nc>n1 iekinlhelök olv~íl~ 1 
esnlúdtagoknnk, akiknek vngyonúl n vagJ:Oil~; Í 
adó sze1npontjúhúl a közüs húztartús fejériCk t 
vagyonához kell szún1ítuni. Hgyeln1cn ldvlif l 

kezdő időszak va cryunáll t' . 
lárl csatol ,

1 
I·eoz.do'" apo arul részletes lel-

' \ . vaoyo . ·u 
lapílása a kezdő leltár ·{( -~' a apol megál-
január hó 1-i ('1·tékkel ~I ~~·111 '.1 1~ az l94i. évi 
történhel. • szaniitasa alapján is 

Ut. ( 1) .-\ renddkc•zéseknek . „ 
si'1mbawtt 1939 · · d megfeleloen . ·• . , . ev1 ecen1her hó •.:t 1 . . 
vn1ryon értékl•t n __ , . •J -1 hszta . o ' szapo1ulal lllCl"'ll .. 
céljából út kell szám'! . '"' ap1lasa . • . , · _, t an1 nz 1 ~l-17 é , „ / . 
ho 1. napjnnaik ineofelelö f .· ·. \t JctnttdI 
átsztunítús kétféll' 1~ódo11 1··011 ~ntlertékre. :\z 
-. '0 • ' ' or cn lel és r . \fln~ .1z egyeiS Yagrvonre'sz I· I· . „ pec tg . 1· , 1 - .. e' ,ezdo 1 lt' 
szerni 1 al agúnak kell .. 1n.1- .. ". e ar ,\Z ,,. I C\'I J'l11lt' l . 

n' • ' 1 l'S 'lZül· .. ' " 
kell hngyni. 

1 .•. i érl{~két n1pu•i,ll•iiii't·iii· •. · ' ar 10 
k.·Cll 'l l·ezd „ 1 lt · .1 . · • · ' osszegebol 

' \ · 0 e :u ):t !elvett töl· lf • 

:\lihúl a céll1úL hogy a vn[„[\'OH'iZaporül11f, ?.;.: fo'rintra útsz{uníloll ért . 1. ~ \C a_rtnzasok 
'11 ·11 • 1 1n•1t) .. 1 , k·. d" . . e \et leYonn1 \"l"\' " 

1nega ap1 into egven, az ,,„, . ev1 t ccetnWel' t. ·ez o vagyon 1)cnuii össz<'" · i 1 11 'e:i. u 

1 3 

. . l '"l . 1 1 -„ ' • n ..• l">l' \C 'l'l. 'lJ l 
1ó 1-1 yagyont. Jl eto eg az "ö cözbeÍl 1 rNn.dú szorzószámmal forinlru ; · . .'~ "'.ma-

18. ~. 

alakult vitllalutoknúl az alnkulús i1\cjél!Í>\i j •\z <"'ves va"vonn' .. ,1. 1 ,itsz,rnntam. 
fcnnúlloll vagyont az t 1J-17. évi janu:'tr hú·.'.'.1 .. '' .. •·.i .•. ;:'f. k~i r~t-sz:unit~~,1 .-1~7:c\nle\. nz lH47. évi l·rtPk-. '11 \ 1 , , l . 1 - , ,_< •," ,,, u ,1an dszú1nílnlt 1·,.-d„ . 
erk < ce ccll szam1tás '" '"'nn1. A cezdií .tis1J•t'.l gyon csak ·izol·n'l . r· . ' z o rn
rngyonnak pengilröl forintra illszúmílásí&áJ f<;gadhatú ; 1 · .,;·ill (. '17;~tcsr<' kiitele1.cttcknél 
-- ha az n1úr t 989. 1~,·i c1ccc111her hó a.H . .'C; .. 1 .. •' .. :.f .. :: :.t.Í·s· 1„11:11.1 .· 1' 1' •1 tl'Z( 

0 
vagyonukrúl rész le--- __ " .- -- „ • c·sa o na .;, . · -

fenná11oll - négyszeres szorzósz{unol . a'.;:kl~:;:J:„.:. 
sühli nlakull vú\inlntoknúl. illetl.Hé~ a;, .. e1~ii.tr'.'J(:.'.?.: 
lcll hatúridöt küvetölcg szerzet! vagyq1 ,- -
gynk érté1telésével kapesolathan a pénZ 
ininiszler últal n1eghntározan<ló szor1.ó:-;Z:t 

~O. ~. 

kell alkalmazni. Ha azonban a kütel 

- vagyon~zaporulali dézs1na kul('sa: 

1 .. 1a- n szaporulati dc"zs111•1 'tl•t . 
t
, , ·· • , , PJ'l ·1 too-ooo 

'·'ol nem huladJ"a mc".' 'F 01 . • • · t'I' ~·l /{) • 
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ha a 100.000 Ft-ol m"ghaladja, de Jézettsége fennáll, az 1947. évi október hó 15. 

Ft;~aála n;:a.~~~bFt~~~01~1eghaladja, de 300.00~~ n"J!.álg) ~:v~!~á:l~á;t;~~~,1~;~a~~~;.„lrnt a meg-
Ft-nál nem több, 36%; {tllapílott térítési költség ellenében az állami 

ha a 300.000 Ft-ot meghaladja, de 500.00óé adóhivatalnál, valamint a községi elöljáró-
Ft-nál nem több, 42%; :" ságnál (városi adóhivatalnál) szerezhetők be. 

ha az 500.000 Ft-ot meghaladja, de 1,000.000 1 Ut. (4) A fizetésre kötelezett a bevallási ív 
Ft-nál nem több, 50%; ,•I egyes rovatait pontoso11 köteles kitölteni s 

11
" 

0

z t OOO OOO Ft ot meghaladj':t,. ,· ···' ?j · aniennyibeln egyes bejegyzései 111Ub')'arázatra 
" " , · - "' · · vagy rész etezésre szornlnak, azt a bevallási 

2,000.000 Ft-nál nem töhh, 58%; .. · .. · ... ·! ívell vagy az ahhoz mellékelendő kiilön fel-
ha a 2,000.000 Ft-ot meghaladja, de· ; je~yzéshez köteles megadni. A kitöltetlen be-

3,000.000 Ft-nál nem több, 66%; · 'J''il vnlh\si ív beterjesztése bevallásadásnak nem 
ha a 3,000.000 Ft-ot meghaladja 75%. .)·"' tekinthető és nem mentesíti a fizetésre köte
(2) Az 1,000.000 Ft-ot meg nem hafa<l! .. ó .• •·.·.•.:.•.•.il lezettet a késedelmes bevallás következmé-

bb 
· nyei 11lól. 

vugyonszaporulalnál a magasa foko_z,á:t~: 
all<aimazfusánál a magasabb fokozatok alk~\7\•i Ut. (7) A bevallás benyujtására kitiízött 
mazásáhól eredö egyszeri vagyonszn.porulatl., í líntt\ridőt. - indokolt kérelemre - az állami 
dézsma nem lehet nagyobb, mint a fokoz.a\oJ:. alóhivatal 1947. évi október hó 31. napjáig, a 
meghaladó vagyonérték fele, az 1,0?0·~gpi. pénzligyigazgatóság pedig legfeljebb 1947. évi 
Ft-ot meghaladó vagyonszaporulatoknal.Pj\;~· 

1 
·. tíóveniher hó 15. napjáig meghosszabbíthatja. 

dig nem lehet nagyobb. mint a fokozaí91<· '"" · 12) A bevallást rendszerint maga a fizetésre 
meghaladó vagyonérték 750/o-a. ;;\Zff k~telezett tartozik kiállítani és benvujtani. 

.. ; J.,;,. út. (1) Közös háztartás esetében a flzetésre 
21. §. +.\.kötelezett személynek általában a családfőt 

Ut. ( 1) Mindazok a természetes es JOg1 . kell tekinteni, aki a bevallás kiállítására és 
mélvek, akiknek, illetőleg amelyeknek h~nyujtására i6 köteles. Közös háztartáshoz 
cgy~zeri vagyondézsma, valamint a va~: ,,,_fartOZO.k egyen'ként külön bevallást ne1n ad-
szaporulati dézsma fizetésére vonatkozó k. nak, hanem vagyondézsmakötelcs Yagyonuk 
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iútilasztásból kifolyólag kiszabott pétizbir
~áh.rrn és pénzhüntclésre is kilet·jcd. 

Ut. (2) A \'agyon kezeléséwl megbízott ezt 
a: 01inőségét igaz<_>h.1i kütelesi ha a pénzügyi 
batósfig erre felh1vJa. 

értékét a cSaláclfö" vallja ht'. · .-\zok a C_süÍáCiS~~
tagok tcrrnészetesen, akik 11e111 a kö%.ös hái~>_c:-1·
tarláshan, hane1n · önúllóan tartoznak vagyoi.i{{ -
dézsn1a alá, külön kötelesek bcvallúsl adni';/· ~{ 
1gy a feleség, ha a húzastársak közölt a húzUS~/: __ d
sági életközösség tartósan n1egszünt és a. n·5:;:");:{ 
vagyonát n1ár nen1 a férj kezeli, továbbá ~/i::::tY-1 22. ~. 
a kiskorli gyern1ckektöl C'llckintve -- a közö_scJ~~---i , .(1) .A kötelezettek a bevallást a1 kötelezett 

háztartáshoz tartozó töbhi családtag kiHör{:';~ f*··.·.· .. · \·ü·gyoitadó.jának ··kivetésére illetékes állan1i 
köteles bevallást adni. · acló'hivatalnál, ha pedig vagyonadó alá ne111 

l!t. (2) Csődeljárás, továbbá zúrgondnoki••;'. esik, annál az állami adóhivatalnál kötelesek 
kezelés esetiében a csőd, illetőleg a zárgoiid·_~E::;· hcüyujlani, an1elynek területén az ügyeit 

1 • 1 ] ' t t 1 tt "dt·· d. ·· - intéző szerv (iigazgatóság slh.) n1iíködik. ro \I \CZe es ar nn1a a a a cso on1cggoif_::';~<;_:·.+.~ fi 
nok. illeiöleg n zárgondnok köt"1cs hevallúst';ii (2) Ha a izetésre kötelezett kívánja, az 

adtii. :_·:_>-_;:/:-~~}j ~1~~~;:ú~~~h!~·i:~~~~r\~én~~ei::~:~~~e~1d:~~~nyujtott 
· 13) A hen1llús adúsúra kölelezell a hcrnllás';;;; liL (1) A fizelésre kiitclczcltek a bernllús-

headúsúnak. vala111int a törvényes rendelkc.~>-,.;.·· hÜil' n1indazoknak a vágyontúrgynknak ::llla
zósPkhcn n1egszabotl egyéh kötelezcltségci'i1C_íF-:\~·'· ... ·: gút {'.~ {;rt&két ki>tcle~ek fellíintetni, arnelyek
llH . .:ghnlalinazott által is eleget lehet, ennel~i .. >2/,::. nck az J.947. évi januúr hú t. napjún tényleg 
eljúrá':láért azonhan anyagilag is felelös .. :\~:::;~~~i: hírtokálJan voltak. I(ivl•lel cbhfil a sze1nponl
ilh•lékköf,elcs 1neghG.tahnnzúst a hcvnHás.11().~·.;:~::;:;).: bbl csnk a haszonélvezettel terhelt ingó vagy 
kell csatolni. . .\ vag:von kezelésével vagy gq1.1.;::~:l.:: .. J ... · iiÚ{:H]ri.11 yagyonra áll fenn. n1crl az ilyen 
clozásával n1cghizolt szen1élyt -- külön n1~~t~.ji;,.";~:::. vÍÚ(\·ouról a \rr. rendelkezéseilöl eltérii1~n nen1 
haluln1aztí.s nélkül is ·- 1nl'ghatnhnazo.ttnak".;;{"'::·\ a/:):~aszonélvezö, hunen1 az úll~gtu1ajdonos 
kell tekinteni. ·x<F kiit.des bcvallú't adni. 

Ut. (1) :\ n1eghalahnazó anyagi felelüsség:~·;J „.:J+~::„ .. ::.(5) :\ vagyonszuporul:1li dézs111a ílzefésérP 
nt•tncsak az <:~gyszeri vag~1ondézs1núra, ille?~:Bk~ :S: ~::.;:;<~:ölelezettek bevallásuk hoz nlindazokat az 
lt>g a ,·ag~ronszaporulnli· dézs1núra, h::uH•n1i:·· · „, z;::·>a'dntokat kötelesek csntolnii an1Plyck a szapo-



rulati dézsma alapjának kiszámításához fel0;· f 
tétleniil szükségesek. 

adandó bevallás időpontjáig állandó lakó
helyét megváltoztatta volna. 

(6) A fizetésre kötelezett célszer[íen jár el, 24. §. 
ha az egyszeri vagyondézsmára, illetőleg >l· .• J (1 \ A vagyonszaporulati dézsma fizete'si 
vagyonszaporulati dézsmára vonatkozó h€ic' 1 · • . . kötelezettseg megállapításánál össtehasonli-
valláshoz becsatolja a szirkséges igazolások~t • 1 tási alapul szolgáló l\l39. évi vagyoni állapot 
mindazokra a lköriilményekre, amelyekr~,· i !llegállapí~ása céljára elsősorban az 1940. évi 
vonatkozólag - kélsé::: esetében - igazolásts; •. ( ·vagyonado bevallás adatait kell felhasználni. 
köteles szolgáltatni. ~~· (2) Ha ezek a kivetési iratok a háborús 

(9) Ha a fizetésre kötelezett az egysze~f'.% ese!llények következtében megsemmisültek 
vagyondézsma kivetésének céljára adott bg§ •J vagy haszná!hatatlanná váltak, rn szüksége> 
vallásában olyan vagyontárgyat is hevalla~a~;; • nda,tokat ~lső~.orbai; a fizetésre kötelezett tar-
amelyel. az 19'17. évi va•gyonadó bevallásábap:· tozlk ~ k1ve~o hatoságok rendelkezésére bo-
elhallgatott, vele szemben a Vr. 30-"-:ft>' csátani, ~; lel lehet használni az 1938 : XX. 
§-aiban foglalt rendelkezések alkalmazáS~f.. IC.; a~apJa~ kivetett egyszeri beruházási 
mellőzni kell, az elhallgatott vagyontárf5~:: ! l\ozzá_Já~ulasra vono.tkozó kivetési iratok 
figyelemhevételével járó vagyonadó különi:.' l. adatait is. 
bözetet azonban pótlólag elő kelt irni. : 

>••+ l• · .Ut. Az állami adóhivatal a vagyondézsma 
23. §. ::::_:,~1/_:; ~';'.:~,: -:és_:-:-a-~vagyo.~sznporulnti dézsn1a összegéről u 

Ut. (1) A kivetés foganatosítására az,\~~';{·•.': ·fi~elesre kotelezeltct legkésőbb 1947. évi no· 
állami adóhivatal illetékes, amely a fizetés[> ~~:Uher hó 1_5:ig fizetési !neghagyással érte-
kötelezett 1947. évi vagyonadóját kivet~\\. .'·· A fizetesi megha~yasban nemcsak az 
Ebből következik, hogy az az állami ad ·szeri ;agyondézsma, valamint u vagyon-
hivalal, amely a fizetésre kötelezett 1947! porulah dézsma összegét és az azok alap-
vagyonadóját kivetette az egyszeri vag nk megállapítására vonatkozó indokokat. 
dézsma kivetésére akkor is illetékes; h *.~m a fizetendő részletek összegeit is meg 
fizetésre kötelezett a jelen rendelet afa ~bhatározni. 

25. §. 
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nntely a fizetésre kötclezcllel önhibúján kívül 
"átolja a fellebbezés beadásában és ezt a gátló 
köriihnényt a kellő gondosság .ellenére sem 
tudja n1egelőzni vo.igy n1egszüntetní. Ilven el 
nel11 hárítható <tkaclály pl. a kötelezett -heteg
.5ége, külföldön tartózkodása, de t'-'i:lk ubban 
az c•sethen, ha ez alatt nz idő alatt nern volt 
olyan helyettese, alkalmazottja \'Ugy 1neg
l1i.1otlja, aki vagyoni ügyeit lebonyolíl1Jlta. 

(6) Az igazolási lu'relem nélkül elkésetten 
beadott fellebbezést az úllami ndóhivntnl 
i1:den1i tárgyalás nélkül vis15zautasitja. ~.\ 
víssznutasító hatúrozn.t ellen 1'elfolYan1odás-
11ak vnn helye, iln n kötelezett a;·t vitatja, 
hogy fellehhezését szahúl~·st.Prii idiíhen adta 
be. 

'21. ~. 

i. t) .\ pénzügyig~tzgatósúgnak az pgyszeri 
vagyondézs1na. \'Ula1nint a vagyonszaporulati 
dézs1na jogossúga (~s nit'~rrc túrgyúhnn hozott 
ííiásoclfokú hatúrozala Pllen annak kézbe~ 

, sítésl' napját küvl:'t<í naptól szán1Holt 15 nap 
:~latl a közigazgntúsi hírúsághoz pnnasznak 
yan hel~'<'. 

·:.-' í2) A panasznak hnlnsztú hatálya nincs. 
':;~\,;; __ l!.~~· (.1') :\ pana'lz irúnyulhal ;1~ n1úso<lfokli 
>:·:~.h,~tµ_~'.9~ntnak egésze vag~· -bárn1cly része ellen. 



(2) A panaszt a pénziigyigazgatóságnál k;U 
benyujtani. ·.. j' 

(3) A pénzügyigazgatósáig véghatároza:la 
ellen van csak panasznak helye. A közheesö · ·l. 
határozat ellen esetleg beadott panas7.t tár-: 
gyalás mellőzésével a kivetési iratokhoz kéll· 
csatolni. · l 

( 4) A fellebbezést PI késé" miatt l'isszautac 
slt6 határozat ellen a közigazgatási bíróSB.·gy~_· 
hoz felfolyamodással, az igazolási kérelmet. J 

elutasító határozat ellen pedig panasszal !éhet 
élni. 

28. §. 

tus hó 1-töl kczdődőlcg egyenlő havi részle· 
tekben oly módon kell fizetni, hogy 1947 .. évi 
augusztus hó 1. napjától 19·18. évi július hó 
;ll. napjáig terjedő időszakban annalt 30%-át, 
1948. évi augusztus hó 1. napjától 1949. évi 
július hó 31. napj1íig terjedő időszakban 
33%-ál s végül az 194\l. évi auuusztus hó 
te ~ia~}á~ó~. 1950. évi július hó 3i. napjáig 
teriedo 1doszakban annak 37%-át kell meg
fizetni. 

(2) A havi részlet az egyes hónapok !. nap· 
jón esedekes s azt az illetö hónap 1~. napjÍíi" 
lehet kan1ahncntescn fizetni. " 

(4) Késedelmes fizetés esetében havi 1 %-os 
késedelmi kamatot kell fizetni. A késedelmi 
Jú1niat az esedékesség napjától annak a 11ó
napnak végéig jár, amelyben a fizetést telje
sítik. 

35. ~-

(1) ~.\.ki az egyszeri yagyondéz3n1n 1 vala
mint a vagyonszaporulnti dézsn1a 111egállapÍ~ ·--: 
lása céljára bevallását a megszabott lurlár'' 
időben be nem adja, a terhére me.gállotpított 
egyszeri vagyondézsma, valamint vagyon:. 
szaporulati déz.sma 10%-át, ha peclig a beé. 
vallás beadására vagy a bevallás hiánvánalf' Minclacldig, amíg az egyszeri vagyondézs· 
pótlására hozzá intézett felhívásnak· a ki-' j. mát, valamint az egyszeri vagyomzaporulali 

dézs1nál ki nen1 vetik, a fiZt'lé'lrc kötelezett 
t(lzött határidőn belül sem tesz eleget, a meg··· .. ·.·.• .. ··.·.·.•,·.·. ,i nlind a vagyondézsn1a, n1ind a vagyonszapo-
állapított dézsmának 25%-út fizeti bírság) 1 l · l" ·· ·1 k„ J l · · · · · fejében. b:\:, ru ah e czs1na~ osszcge '·otc cs {1sza1111tan1 cs 

· annak a 34. ~ ( 1) bekezdésében meghatáro· 
,_r iól_t havi részletét előlegként befizetni. 

(1) Az egyszeri vagyondézsmát, valamintíl'~iJ Ut. (!) Az 1. § 1. pontjában említett fize-
vagyonszaporulati déz5mút J 94 7. évi augtif' · lésre kötelezettek a vagyondézsmát az 194 7. 

3!. §. 
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,„,,„,·onadó kivetésére szolgúló hev3.11ás· 
C\ n. . d" "t d" adatai, a vagyonszaporulah .. czsn1a _pe lg úz:. 
19-10. évi vagyonadóalap,Janak negyszere:-; 
szorzatában jelentkező forintérték és az 1947·,\ 
·~vi vaftvonadóalapjának összehasonlítása út.:' 
e b. . • ·1 l•t tt r· t. ján, az 1. B 2--!. pontJai 1an cn1 l e .. izc ~re: 
l·ötclezettek a n1érlegrendclcl ulup.ian kcszt~. 
l~.lt n1errnvitó forinhnérleg, illelö1eg a 12.370/ 
J \l45. Ú. E. számú rendelettel előírt 1 \Hő. év! 
január hó 1-i iizleti leltár és az 1940. évi tár~ 
~ulali a'dó alapjául szolgáló 1nérleg adatnr 
alapján az 1. {\ 5. pontjá1ian c~nlíle.ll _fizetésre . 
kötelezettek pedig a renddkezesre allo adatok 
alapján kötelesek a havi e~ölegel l~iszá1~1íta~i 
és beHzetni. .\ hclizctclt elolcg az allanu ado· 
hivatal által kivetett va.gyon<lézsn1áLa, illet?:· 
Irg vagyonszaporulali dézs1núha heszán1ít. __ <'.' 

(2) ,\z 19-17. évi auguszlus 11únaprn jár? 
előlerret a !izcté~re kütelczclt az 10;~7. évt 
szept~n1ber-deccn1hcr hónapjaiban núgy 
l''':vcnlil r(•s1Jcthen. az l'IHlílclt idiibl'n cscdé~ 
k~~sé vúlú folyó haYi clülcgc11 ft>\ül, ka1na,t;:, 

1nenlcscn lizclhcli 111Pg. 

~11. §. 
.-\ lizl'lésrc kiill'lczclt últal 111cglizl'tett ég);_34\~,;; 

szeri vngyondézs111a és vagyonszaporula_t~_,_: 
dl·zs1na aZ l'gvüttcs kereseti és jövcdelen1adó{{: 
a jüvedelcn1iöhhletadú, ,·alu1nint a tf\rsulati,J; 
ad{; alap.láhúl nl'lll vnnhatú le. 

.u. s 
A jelen rendelet kihirdetésének nap.1a11 iCp 

}latályhn; végrchnjtúsúrúl ;1 pénZÜfrl'Ininiszter 
~011doskodi'k. I-Intúl~·halépésévrl az enylittes 
i..cresc>ti és jövedelc1naclórúl, a t(1rsnGiti és 
tnnlie1nadóról: valan1int ;1 vagsontöhhlcladú
ról "óló 5.sgo/19·lö. :-I. E. szúmü rendelet· 
ní'k C~v!agyar J{özlöny 1 lH. szán1·) a vagyon
többlctndóra vonatkozó ren<lelkezés<'Í hatú
lyuk_at vesztik. 

l:-t. :\ jelen végrl'hajtúsi ulasitús a rCílclelel 
1947. t.":Yi nuguszlus hó 18-ún törtéí1t"kthir
dct(~sl'-nek napj{Ú1 lép ugvanesnk hntúlyba. 

P,u<lapest. lH-17. f\·i <.;Zrplen1hPr hó R-ún. 

:\ nli1ii:-.zlt'r ht:lj't>t\: 

dr. Anlns István s. k. 
úlla1nlitkúr. 

t8:l.84!1/Hl47. P. M. sámú 1·entlclcl 
uz e~~·szt•1•i \'ai:;~·onllfrls1na é~ vagyonszupo
tnlati dézsma cliíleg fizetésének hat:il'i<lci<' 

lál'g~· :1111111. 

Az t•g\'~Z:L'ri v1q.~~·01Hll•zs1na. \'f1\a1nint uz 
,-c~gyszrri 'v:q.~~·on..,zapnrulnti dl•zs1na fizclúsl~rr. 
Jdílclezclh"k az 10~·7. t~vi augu:-.ztus húr:1 júrú 
cllilegnek az l H:i 7. (•vi szeptcn1hcr hónapban 

'-éScclékess6· vúlú rl•szll'tl•t. vahuni11t uz 1~).~7. 
évL szcplPn1lH·I' Iion~tpl'a júró eHílegct 1~l,l7 



úllnmlitkár. 

A i•énziigymlniszle1· 
tó5.000/1!1411. VII. P. M. számú rendelete 
u báznilóról szóló 8.790/19411. M. E. számú 

rendelet végrehajtásáról. 

2. §. 
( 1) Házadó alá esik a lakóház továbbá 

minden állandó jellegű épület h 'f 1 t 
f
„ldb f„ld„ , a a aza a a 
,° „1 ~f vagy tf o on nyugszik, valamint az 
~P?.let 1ez deselt et.~ tar!ozó házikert, végül az 
epu e ren e e esszeru használatáh „k . 
gcs udvar. ' oz szu se~ 

7. §. 

8. §. 

KlVONAT ·- 1 · d' „~ ... iaza o alapja az adóévre járó nyers 
!. §. bcr,1ovedelemnek vagy az évi haszonértélmek 

, b az adóalanyt terhelö egyes közüzemű költsé-
A jelen n•ndclet alkalmazús,i an gek ( 13. §) levonása után fennmaradó része. 
l. épület alall falazat és lelő álla'. hat:n·olt 

zárt egységet alkotó épilményl kell ertem; 9. §. 
7. alapbér az J\li\\). ("•i szeptember hó l. ; . (1) Bérheadotl épületeknél (épülelrészek-

napján fennállott hérleménynél az rn:m, évi, !lél) az adóévre járó nyers bérjövedelmet ál-
szeptember hó 1, napján pengő értékben 'ér' lrilában oly módon kell meghatározni ho:zy 
vénvben voll bér, a kiilön díjak és mellék-} uz épület és az esetleg hozzátartozó hÓ.zik;rt 
szoi"áltatúsok nélkül, a jelzt>tl idöpontba_ti, __ után az adóévet 111egelöző év novcnibcr ha~ 
bérbe nen1 adott vagy az azután épiill bér!t;Y·-:; __ 
mény\ek)nél pedig az 193\l. évi szeptembet;;·1·ll'·'.·.·· .. ·. két hónapra kell átszámítani. 
hó i. nnpján az illető helyen ( városrészhent~ , Ut. (8) A házadó alapjának kiszómítása 
a, hasonló bérleményért pengőértékben általá;,;, c"',c,:hérheadott épületeknél a következőképen tör
ban fizetett bér. · i•,.ténik: Ha az 1947. év utolsó évnegyedéhen 
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cscdék<'s 1u·g~edévi_ hazhér 60~ Ft, ~z. 1?48. ''lf. · (2) Ha '.' .tén):Ieges birtokos a kiwl.és alap
{~vi h.·í.zado kivelcscnel az 194H. napt.1r1 evre. ··"<~i· ját1l ~zolgalo .h.?na_ph~n kisebh összcgü bért 
(adóévre júró nyers _hél)övcdelcm !i~OX4 ,) '•·j szed cs azt kcsobh1 honaphan felemeli, a Mz· 

9 400 
forint. lla a hazberl havonta hzet1k cs f;_l ndó alapju ll'kinlelében az ilYen inóclon utóhh 

19.1 j. évi nove1nber havúru a hér 100 forint~'.:~· .~:d· };;fh·t•l<'Il 'hér uz irányadó. " 
annak a tizenkétszerese tehúl !.200 forint, lm_ .;j (5.) Az épület bármely n'szének hirdetés 
pedig a házbért hetenként fizetik, a heti bér:· ;p céJ.iaira vo.1gy egyéb célra törlénő hérheadú-

~9 „,. s "Z ·1dó incgúllapílúsúnrl;··c · 1 'l 'J l' · összeg :>--sz.., e. e ..... , • ,,,. q ~ ' ~ábO, avagy a ;;apua .J cs udvartér bérhcadá-
alapjául szolgúló évi nyers hérjövcdelt~.~:::;:/'' · s'ából szúr1nnzú Il.'"l'rs ·bérjövcdrlcn1 a házadó 
lJgyanígy kell eljárni, ha a hér ncn1 nl~gha::_ riJnpjához szá1nít. 
lá1·ozotl forint összegben, hnne111 lern1eszel~:; 10. §. 
!Jeni (ler1nény. úru) szolgáltatásban, lT1u11kJ.l:: .. 
teljcsílésben vagy az üzleti íorgnlon1ban valff _·:·1 (t) ;\ nyers bérjövedehnet inindannak az 
részesedéshcn van n1egállapílva. ··:· ellenszolgáltatásnak eg.'1 littes értékössze(1e al-

Ul. (9) A (8) bekezdés sz<'l·inl kiszámitotl\_J kotja, amelyet a bérlő a hérlettúrgy h~szná-
i"·i nyers bérjövedelem a házadó alapja akkor,.{' Jata fejében bér címén pénzben vagv tenné-
ha Úz épiilel (épületrész) közmühc hcknpcsol{ szetben (terményben, áruban), esetleg mun-
\·ízvezetékkcl és csatornúval ellátva nincs kateljesíh11ényben leróni kölcles. 
vanv J1a eze'knck a k·özn1üveknck a használa.: \:': (2) Ncn1 szánlílhalt'>k a nyers hérjövedc-

t{1Ó1:·l júró közü:r.c1ni díj a bér1öl terheli, azt a:' Je'ihhPz: 
béren. J'cllil köz\'ctleniiL avagy a bérbeadó úlc,,, · • L " hérliit lci helii ·;íz- vízmériihaszn!tluti, 

l 
„ l n l . (l!l 0 (?'". _, cs~ .. ·,·to1·11°.l1°.sz11,'1!.·1[1', cl1'.1' \',"-.")' .1'a'rt1le'l, e's n11'11-

jún tarlozik a .;.özuzen1nc.;. 1zc 111 • 'S ~J?c:· ·; - '-' "- - "·· ~ ht~kezdés 1. pont). „ .'·.:,; ·\'_ dcn cgyéh a hérlöl lerhclö olyan közszolgúl· . -. t t:ihis, a1nelyct a ki)zség (vúros) a bérlötöl a 
t~t. ( i 0) I·Ia azon hun a k()züze1ni díj a h __ :~.?:-!::·~·i> F: llérll_cadó útján szed be: 

birtokost terheli. ezen a cín1en a nyers h6-l'.:i:h,:;· _\'.~-' .'.,:·.2';.::a· hérle1nény fiítésl·ért. \·ilágílűsúért_, a 
jüvedelcnihill a 13. ~ ( 1) hekeztlésébcn n1~g:;}I\~~f ff <111elegvízszolgáltatúsért s az ily·en bcrcnclezé" 
hatúrozoll kules szerint kisz{unított üss1'.eW~< ,l ·':üzen1hcn tartásáért szedett a ténvlegcs ki
levonása után fcnn1narnclú (tiszta) nyers. hé,,rT;~:_- ·(J f~-~~~o,kal 1neg nen1 ho.Indó összeg: · 
jövedele1n a húzadó nlapju. ··0:;;~<·a·felvonó és porszívó haszn~latúért, azok 



r-----.... >~{11~~~··
üzembentartásáért, redőny és üvegbiztosítá- ' terhelik, az alábbiak szerint megállapított r~1, 

1 l 
! \ 

sáért szedett, a tényleges kiadásokat meg nen~ ·mérvben csökkenteni kell: 
haladó összeg, továbbá a bérlemény takaritá.• L. az ~lapbér. 100/o·á~al, „ ha az· ingatlan 
,{!ért szedett összeg; (épulet, _epulet~esz) a kozmuvekhe bekapcsolt 

4. a házfelügyelői, segédházfelügyelői dí]'(. 'i · · vízvezetekkel es csatornázással van ellátva 
a szemétpénz, a kapupénz és hasonló mellék~ ! 2. az alapbér 6%-ával, ha az ingatlan 
szolgáltatások; t (épület: épületrész) csak közmüvekbe bekap· 

, csalt v1vezetékkel van ellátva, végül 
5. bútorozott lakásnál a bútorhasználat~a'. :+ · . 3:. az ~laJ>bér. 5%'-ával, ha az ingaltan 

cső bérösszeg, amely címen a nyers házli&. ·l (épulel, epuletresz) csak közmüvekbe bekap-
jö,·edelemnck legfeljebb 300/o·a számithatól&i csalt csatornával van ellátva. 

6. a berendezéssel együtt bérbeadott helyi'. (3) Az ~dóalap megállapítása során . az 
ségcknél a leltár melleit átadott berendezési épiUetnek Jelzálogos és más köz- vaay mrugán-
lárgyak használatára aránylagosan eső ösú.· jogi terhe figyelmen kíviil marad. n. 

14. §. szeg; 
i. a bérlő állal a bérbeadó l ·.'~(1) Az. adó kulcsa az adóalapnak (8, §)ama 

·1. része .utan, amely az alapbér 40%-át nem helyreállítási pótlék. 
12. §. . hnladJa meg, 61J%, az adóalap további része 

(11 A bérbe nem adott épületek (épüJCto;' i: ,után pedig 80%. 
részek) adóalapja a tényleg bérbeadoUak F UI. ( 1) Az adókulcs független attól ho"Y 
bérével történt összehasonlítás útján meg- „" I" az épület városban, községben fekszik:e. ~-
becsült haszonérték. í; (Pl. a) Valamely házingatlan alapbére 

13. §. 10.000 Ft, a fizetendő bér a bérkorlátozó ren-
l l) A megállapított nyers bérjövedel del~ezés ered.ményeként végösszegben 5.450 

(haszonértéket) a közüzemi (vízszolgáltaf !opnt. .A h~zmgatlan olyan helyen fekszik, 
csatornázási\ költségek (díjak) címén. \~~?l k~z~m~e bekapcsolt vízszolgáltatás és 
olyan helyen, ahol azok jogszabály alap •0,C$~lornazas IS van és a közüzemi díj a bér· 
illetőleg az erre vonatkozó kiilön megáll :;l(dóJ terheli. Ebben az esetben a házadó! az 
dás szerint nem a bérlőt, hanem a bérbe .biak szerint kell kiszámítani: 
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az alapbér l 0.000 FL lize· 
tendő hér · ' f1.i!50 Fl 

k'.özüzemi díj cín1én 1evo-
nnncló az ah1phér lOi~fo-a. 
,-ag1yis 

marad tiszta adóalap 
ezután adó a 10.000 Fl alap

bér ,lQ0/0-a l'rejéig. vagyis 
utún 60°/o 
az ·adóalapnak l 1 Zl 1neghn-

ladó résZ<' 
ulún 80% = 
p}l)irnndó évi ltúzndó \rhúl 

t.000 .. 
1L4ófl Ft 

1.000 " 

-150 „ 

2.400 Ft 

egvütl . 
b). ugvancsnk !0.000 FI alnphérl és kiiz. 

iizeí
1
1he ··bekapcsolt vizvezelékel é:; csntorn'{il 

(eltélelezw, a lizctcndií h{•r csak -l.200 "Ft, 

Ez esetben: 
a nzetendö bérhöl 
h·,·onandó közüzen1i díj cí-

1nén az alnpl1t."r 10 1Vo-~t. 
vagyis . 

marad t ti sz lai ndúalap 
\1inthO"\' a1~ a<lúalnp a 
. !0.000 Ft alapbér 40%-út, 

-l.2ll0 Ft-liiil 

!.OOO Ft 
:uno Ft 

vngvis ·l.000 l~'t-o\ nen1 
haÚLdja . 1neg, az ndú a 
il.200 Ft bér utún . . . no% = 1 

l~hbe11. az psetben tehút uz ndóalapbóL 
adúku\<'S n\ú esö rész nincs(~n)'. 

á"ifi 

\2) .-\ nH"g l-1._• n«n1 júrl ideiglenes lr'tzadú~ 
jnentcsséggcl biró épiilclt•knél abhun u;. -~- •l
}Jen, ha a fennálló ideiglenes házndó1nen;~s~ 
~ég csak a házad óra terjedt ki, az ( 1) hekez~ 
désl~~n mcgJrnlározott adókulcsok helyett 36, 
il~:~to.le~ 4~ Vo-~s. . ha i~edi~ a 1n·entesség a 
kozscg1 po~adorn is kilerJedt 28, illetöleg 
36'/o-os adokulcsol 'kell alkalmazni.. 

· (4) Az adóalapot ideiglenes adómentessé" 
r.sclúhcn is ugyanúgy kell kiszún1ítani niint~ 
lin az épiill•I adúkü!c·lc•s IPnll('. .-\z ich:i"lent's 
:1dótn·c1.1tess~~ _cs~~k n húzn<ló kulcsa tel\.inle
'tébcn Jlll lufeJezesre. (Pl. egy húz alaphérc 
J0.000 P = 30.000 Ft, a lizclcndil hér: 16 OOO 
Ft. Az épületet a községi púladóra is kÚl•r
.jedCí ideiglenes ad(nnentessl~g illPli 111 err --\.z 
adó kiszán1ítúsa a következö: Fizc.•lcndÖ. J;í~i: 

16.000 Fl, cbhiíl az alaphér 40%-a 
12.000 Ft utún az adó lnPm GO%. 
hanem) 28%, vagyis . . :i.iltiO Ft 

, ,,, -W%-ot meglwl:ulr"i -1.01111 1:1 
utún (nPn1 80°/o. lia11e1ni il(itYu, 

1 ''· 8. 

. 1.4-lO Ft 
•. J 800 Fl 

lén:vleges 1.Jirtokosn kiitell's n1in-
·•(',;'f.ú'lll'n év noven1ber haváhan a ház nvers bc'.·r

(illetöleg bérbeadás h.iúnyáhun 
hnszonértékéröl) a ház fekvé"ie szerin! 
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j\\etékes községi e\öljarósághoz (Yárosi UQ Cll a pénziigyigazna[Ósá<>Ji . 
hivatalhoz'\ bevallási henyujlani. ;._{7iJh~n ]lelye. '· ·b • " nz fellebbezésnek 

UI. (3) Ha a háznak több tényleges birl~i: 1'3(2) A fellebbezés\ " fizclési 
kosa van, azok egyetemlegesen fe\elősc\{ifi~í' •· etőleg a hatúrozal J·ézl.>c···i· " ~n.cghagyás. 
bevallás headásúérl. A tényleges birtok<)~(\~·,· ,~_elő naptól sziuni~:itl 1 ~

1 

,.,„, wz,·etleniil lt~ziil b:írm~lyik beadh~t.i~ a beva~lást: éli~~. ·z~égi elöljúrósúgnúl 1 vúr~sinap ~l~ll kell a 
teny\eges hir\o\rnsok kozos hevallasánal"c%\~f' ·~yújtani. .H.lolmalalnál) 
kintendö. · . !\':·~·;· J4i. A kellö időben h'.a;J,;ll . , , . 

(3) A bevallús hcadúsúra az úllami.;ll'gr,, lfflban halnszló lial·íl,:. .. tdlcl>l•ezesnck 
· l 1 · ' 1 ll 1 t• \' 11 ··· b 1 · ' '

1 

'.m hon ·1 \uvala ovetc cs ese 1Cn cg e JC ll ·• en csa < a menclőzö ·, , . , 
1 
. .'. ,y 1 ycn 

ha\asztúsl adhat. , elelő össze"et" 1·11e.lo··ic\ICI \.l\Cletl ndónak • t'l ' . ,l'.'J 1'1 ·1 l ll 

(fi) 1\ bevallást az erre a célra szo fellebbezé5hen f~~I· lt 1
· •e;a áshan 

hivatalos nvomlatYúny fp\haszná\ásúvaí adása esetében kive'i:'"['·· a '_
1

. valtozatlan 

\

' ·1·,'1\\ít•,111i. l· rzt 'lZ ·· · 

1 

, 

0 

ni 

0 

ennél n 
. ." „ . 1' 1' osszogct lel.wt a fellebb . . a-

22. §. asa1g ie rnjlani. '"'" cl-

11) Ha hérhcadús útjún hasznosítol(• 
1ne\Y épület 1épii\etrész, I>érleménv') .rf· 
szege a húzndó kivl'tésének alapjául \'ett' 
jövedelemmel szc·mben idiíközben emel~ 
'rngv csökkent. a húz tényleges hirloR , 
tele~ a hérjövedelemhen I>eú\lott •v{' 
mújus hó Jó. napjúig a kii15égi eliíÍj 
núl Í.városi udó'hivata\núl) írá,sba11 ,·1 
leni. ,\ kivele\l hú1.adút a hcúHotf: ,. 
:i\apjún az év n1úsoc1\k j'p\{•re 

he\yesbíleni kell. 
2fl. ~

l 1 ') ;\ kivetett húzadó jogossúga-;é'' 
s az udútörlés lúrgyáhan hnzott 
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~i. §. 
pénzi.igyigazgatósánnat· . 

ssniza és lllérve l<>\':ibll. :-.. ' \. a hazudó " · ' ., az · d · f. 1 · 
n hozott másodfol·ú '1 t: a o or cs tár-

z
" t •. • b' , . " la arozata ell" . 

.
0
a asi tros•trrhoz cn ,1 

törvénvcil'l") '? ·
1 

panasznak 11896: 
. \ \ 1an 1elye. · 

panasznak halasztú h·tt: l .. . • •1 ) d nincsen. 

~8. ~-

-\~i lwvallúsút az előírt h·it' .· 1 .. 1 
JU 'l J· i\'c{ · , ~ <il lC 0 lCtl ]H' 

JJ~:it,· h:
1 

pe~ri,;'Hn:an ~1:eg{~llapítoll adú
bev·1lF1s 1

1
· · 0 • " hc,allas headására 

• • 1anvanak 3 • U. . 
íelhívásnal· ·, 1 ·1 „ .. po asara hozzú 

• • \. t · \.I uzott határidőn be-
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1iil ncn1 lesz elcgel. a 1ncgállapíloll 
1 o 0/o~úl fizeti hirsúg fejében. 

( 1 i A jrlen rrndckt 194G. i'vi augusztu~ 
l. m1pj'111 lép hatúlyha. ;;0. 

BudapcsL 1 \l-lG. l•vi szcplen1ber hó 2i_~~',:~, 

15H.ll00/194fi. VII. !'. ~I. sz:ímú 1·endelc 
az illclményudóról szóló 8.720;1946. M,;, 

sz.ímú rendelet végrehu.itásn tál'gy:íbonl' 

- KlV07"AT -

Allúkötclczettség. 

l. ;;. 

I\lcln1ényadó alú tartozik az orszúg te 
lén sznlgú1ati jogviszonyon alapuló tevék' 
:'il·~ért lielfiHdi 111u11kúllalútól Yagy kül 
n1unkúltató helfülcli úllandú 1ncghizofiJ~ 
júrú illctn1ény. -·:J>-

Ut. ( l) Illet mi'"'" alatt i·rteni kelt mt~ 
juttalúst. n1nelyel szolgúlali jogviszonY·-J1 
ján a 1nunkúllnlú a 111u11kaYúllalónnk ---tj 
vagy n>·ujtani köteles. __ 

1;1) Ni:·n1 bcfol~·úsolja az adókötrilez~lt,
ho~y az illehnényt nt•n1 fizctlék ki,)U~_ 
1u·n1 ~zolgúlt:.itlúk ki, inert nc1ncsak: _~l_;:_:S. 
leg kilizcll'll. illetőleg kiszolgúlb1lol~,; 
inény tartozik illeltnényadó alú, ltál: 
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·unkavállalónak járó illeln1ény is. Nincsen 
)~ihatással az adókötcl~zettségr~ az illetn1ény 
'.::'_{i~szeg:e ~cn1, n1?rl .. az 1lleln1ény annak összc
,-_:'iléi·e tck1ntcl nclkul adóköteles. 
';'! 

Nc1n tartozik illet111én~·~ulú ahl: 

2. §. 
_'1. a n1eghatározott szolgálati kiadússal 

"'~ybekö.tött. ill~tn:én)~.nek ~z a része, ainely 
szolgalati li1adas osszcgcvcl aránvhan áll. 
(2) A képviseletre jogosult vc.~etőállást 

él't;llő 1nunkavúllalónak azt a reprezentációs 
iiJt~égét, amel)' harnnkint a havi illetntény 

i_00/0-ánál nen1 töhh. a szolgálati kiadás ösZ
$ifg1~rel arányban úllú, 1ncghatározott szol~ 
-~l~H k~adással egybekötött illct1nénynck kell 

inteni. 

Mentesek az il!Plménymló alól: 

3. §. 
L: a inunkaYúllalók esaládlagjai után .1m·o 
Jádi pótlékok {gyermeknevelési pótlékok); 
•_a 1nu111iaYúllalóknak vagy családtagjaik

·- orvosi kezelésre, betegség esetéhen élel
'ésre és a te1netkezésre nyujtott segélyek. 

:at)kölelezetiség kezdete és n1egszíinésc. 

4. §. 
_kinc:stár kö,·etelési joga az illetmény· 
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~dóra a 
nupjávnl 

szolgálati jogviszony 
nyílik n1eg. 

.-\z ~uló l'5cclékcsségc és befiz(~tése. 

\l. §. 

f>. §. 

Az adókötelezettség azzal 

1ncg, an1elyen a szolgúlati 

:':>{::;\:.·: f;\: (ll 1\z illetn1ényadónál az adófizetési idő-

" nappal szlini~.•.·.·.·.··.··!········· ... : sznk. két naptári hét. A naptári hetet ebből " 
. · · f .. •.· .. ·sze111pontból hétfővel kezdődönek kell tekin
JOgv1szony n1eg:::o:>->' · '"<>tcí1i. Az adófizetési idöszakra júró illetmé-

szünt. 

Az adó nlap,\a, n1é1•vc és alan~'a. 

• ·y
1
yek alapján fizetendő illetményadó a máso

>dik naptári helel követő hét első napján ese 
.\;··:~ ~'..f} :· dékcs s, n~ .csedékességt~l szún1ítolt 15 nap 

6. §. ;;• 1 ··· ;ilnlt adopollekmentesen hzelhetü. 
( 1) Az illelményadó alapja mindaz az ál{·•. 1,. (2) Első adóflzetés•Í időszaknak kivételesen 

landó és változó természetü. juttatás, an1el~é~~~:: :~ .. t< ~z · 1~)46. éYi nuguszlus hó 1. napjától 11. 
a 

111
unkavállaló az adóévben a szolgálati jo.M~';::·.:\ :ilílpjáig terjt'dő időt kell vrnni, illetülen a 

Yiszonyból kifolyólag pénzben Yagy tern\é;::i" ·f' ;rolvtntólagos idiiszakol 1 \Wi. évi augus~lus 
~zelbC'n élvez. :::>·:j.'.';.· .f :,W'.1.12. napjúttil kczdiídéicn kell szún1ítani. 

(2) A természetbeni jullutús pénzértékét.~)• l. '.: ;•13\ Amennyiben az illetménvadú fizetési 
helyi viszonyoknak mcgfcleliien kell kiszá' ''cf;', kötelezettség " jelen renddel htttúlyhalépését 
niítani. követlí iclöhen keletkl•zik. az clsö (csonka) 

··;:.·ildófizctési idöszakol oly niúdon kell tneir~ 
·t\Ílapítani, hog~; a l'olytatólag következő idŐ~ 
,,·'ukok a (2) hckczdéshcn n1cghatározolt iclli~ 

7. §. 
. .\z i\l('tn1ényadó kulcsa 10°10. 
Ul. Az adóév cgy~cgy adófizetési „, 

kúra járú adóköteles illeln1ény összegére va.1-.: 
tek·i111lel nélkül. egységes. adó'kulcs a.lá esi~:s;J0'.~:'; 

8 ~· 
Az i!letményadó a munkáltatót 

azt a n1unkavúllalóra áthárítani se1n1ni(; 
l'orniúhan ne1n szabad. 

akknl azonosak lcgyenPk. 
• .'lJ[. ( 1) A jelen §-ban foglall nmdelk,czés 
1\.~111-lcsz 111cgkíilünbiizlC'lést havi vagy, cnn·éI 
'.i'ü\•idehli idiíszakra júrc'> illel1nénv k'f1zötl. 
· rt az adófizetési idösznk tnindci1 escther~ 
Ct.·napt{1ri h(~t. Ennek kli\·ctkeztébcn n havi 
.~Zegben 111cgállapított illctn1énynek ·két 
i'é{t.e. csü részl·l úgy kell kiszátnítani, hogy a 
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!;ad illetményt cl k<'ll os~lani az _illető .. h 
nap napjaina'k sz{unávul es az ekkenl k1sz4i ... 
inílott cirv napra júrú illetn1ényt meg1 kelt~;; 
szorozni .-ii 4-gyel, illetve az adókivetési i~(Ht. ,l 
szakot alkotó napok számával. Ha valamel\c"i· • 
tidófizetési időszak az egyik hónaphól a kti'i:-;;;·-' 
vetkezőbc terjed át, az egy napra járó illeJ.c;\ 
ménvl annak a hónapnak az alapulvételével · 
kell ~,kiszátnítani, amelyre az adófizetési idő~_;;'; j -
szak keJ<deti napja esik. 

10. §. 

d) a n1un'kavállaló lakáscín1e 
_ e) a n1unkavállalói n1inöség kŐzelebhi rneg
jclölése (pl. könyveli), pénztárnok gépész 
fiitő, raktárnok, sth.), ' ' 

f) u munkábalépés napja, 
!f) a kikölütt pénzbeli illcttnény 1két hétre 

júrb ilsszegL', . . . . . 
Ji) a 11en1 pcnzheh .iarandosúg fclsorolúsa, 
i) a 1nnnkúhól kilépés napja. 
(2) Az előző bekezdésben említett nyilván

tarl'.~st a munkavállaló _áll?mló munkahelyén, 
illetoleg olt. kell vezetni cs tartani, ahol az 

Az illetn1ényadót annál a községnél (vá7:. >i' iUetn1én;' kifizetése tiirténik. ;\ nvilvántar
rosnúl) kell befizetni, amelynek területén· a '! fásba a munkáltató 1;linden munlui.vállalóját 
tnnnkavállaló állandó inunkahelye van:, .:h~í: ,.i t:.ötclc~ hcvezet111, tPk1ntel nt~l.kül arra, hogy 
pedig a n1Hnkuvúl_Ialó fc.~gln,lko;-úsn, ninc~e~ {.J :f'.foglnlkoztutásu iillandú vagy ideiglenes-e. 
helyhez kölYL'. unnal a kozsegnel (varosnálh fTövid ideig (egy \·agy löhh napirr) foglal
an1Ctvhen a n1unkáltalú szék.helye, illetőleg .'i'] koztatoll közönséges napszán1osnk~1 t is hn 
ü

7
1eÜ trlepe van. ._„'.J 4

kell vezetni a nyilrúnl.arlúsba a részü1k 1~e ki-

11. §. 
T''t fizetett illeln1ény összegének feltüntetése n1cl
:'f: ·,lé!. „Az illet1nényodó cél]áro vt~:elcndő e: n 

il) . .\.z illetrnényadól a munkáltató kő.teles. l. nyi/!líínlartás egybefoulalhrtM a mnnkrwálla-
kis7án1ítani. ~\:;:;:E::;'· r' . .>ti1král a trírsadalo111bi:tosilrí intézet rés:érc 

Ut. (1) A munkáltató köteles a mm1ka,;iil·~ ;1.vezetelt nyi/vríntartdssrr/. 
Jalóiról iillandó nyilvántartást vezetni. .. ;;',\~; .

1
j3) Minden munkavúllaló, akinek a szol

nyi1vánlartásnak legalább a következő .atliI:~>„.:-' -.;gálali jogviszonyból kifolyólag adókö!elcs 
l~kal kell tartuln1aznia: · „ett11énynek n1ini)siiliJ olyan jövcdeln1c van, 

n) sorszán1. e-lyet ncn1 a 1nunkúltató fizet, erről a jö-
1>) a munkavállaló neve, delméről köteles feljegyzést vezetni és 
e) u munlrnvállaló születési éve, éD.nek összegét adófizetési időszakonként az 
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ndófizclési idösza•k utolsó napját __ kö_vctő na,} 
pon a 111nnkáltatójúna~( írásban ~.e.JelenlenJf:: _" __ 

1 Az .1 n1unkavállaló, akt ennek a kotclezett_s_é_~_i:~- i 
:,é'n~k ne111 lesz eleget, a közadók kezclésér~J\\~-:i 
~zóló 600/1927. P. M. számú hivata!os ÜSSZé·2;7. 
állítás 119. §·úban foglaltak szermt bii!(iéc: 

tetendö. >,' 
( 4) .-\ munkúliató köteles az. adó h_elizet.ésé-y,;,: 

vcl egyidejűleg az illelmén)1·k~muta_\a)s bmmd,~, két példányúl a községnél _varosna_ eniu_~'i-;; 
tatni illetöJeu an1cn1\yibcn az adut postay:::' 
vagy' postata1t:'aré!'-Pénzt~ri ú~on, fi~_cli be~ .. a~~;:[ 
illet111énykiinulalas egyik peldatrj at a ko_z~;_:-· 1 
séghez (városhoz) beküldeni. ... A, n~unl~á}~á_lp?, l f 
az illetn1énvkin1utalásnak a koiisc:~1 clolJaro~<< f 

ság- {\·úrosi ~adóhivatal) ál~al 1:clül·~'izsgált é~{ __ -
visszaaclolt 111úsodpéldányal, tlleto!eg_ pos_taf--' 
vagy postalaknrékp~nzlár~ út~n telJ~s1te~t 1Jei __ -"í 
fizetés esetl•hen az 1llct1nenykunulnh~~ .v1s.sza~-: i 
tartott n1úsodpéldúnyúl köteles n1cgor1zn1. L 

(2) ~ pénz_lihry_igazga_tóságnak az iltehnény
·a_dó merve es .iogossaga kérdésében hozott 
11 ntár~z~l~ ellen a 1nunkúl_tató a közigazga
fási h1r?sagh_oz pai:assznl elhet. . .\ panasznak 
halnsr.to hatalya nincs. 

lÍh•tbelcpés. 

1 \). §. 

( l) .-\ jelen rendelet 1946. évi augusztus hó 
1. napjún lép hatúlyha: \'L~gr,ehajlúsúról a 
·pénziigyn~iniszter gondoskodi1k. 

(2) .-\ Jelen rendelrt hatálybalépésével a 
!iZOlgálati illctn1én~'ek adóztatására eddig ér
érrényben Yolt jogszahál.\'Ok hatályukat 
\'esztik. 

Budupesl, 1H-H>. {•vi szcplt·1nber hú 12. 

:\ 111iniszlt>r hel.\'·l'll: 
r/r .. 1 ntos István s. k. 

:'1\la111Ji!kúr 

.Jogo::os~atok. ;~} \. 

( 1) Az illcl1nl~nyadö inérve. és .i.ogos.~~g,~:<; ú szolgiilali 
kérdésében 3, 111unkáltaló a:-. 1llcln1.~nyl~.1n1J~j;;_:~:- {:_Jntos cg)·cs 
tatús beadásának napját kozvctlc!1ul„ k~v7tg;r;;:-

A. pénziig~·1uiniszh•1· 
151.721/1946. VU. P. M. sziínuí 

kih•1•cnc1cletc 
illctn1énrek ndóztat:istÍ\'Hl kapcso
vihís kél'dések szaluíl''oz:ísu f:í1•-

naptúl szá1níloll 15 nap alatt a penz~1t,ry1g~~,i·:._:t.i L:---------

"Hlósá•thoz élhet fellcbhczéssel. A lcllcbhe~:--: t-c>i}'tilll111e1111yi pén::iiyyiya:.yHlrísáynak és ál/01111· 
;,ésl a; úlhin1i adóhivatalnúl írúsbun kell 'l 'ddóhivr1lrtl11ak ( Í."<'riilt'li rut6feliiyyelfiséy11ekJ 

g)·~'ihun. · 

nyujlani. S::ékhel~7eikl'I1. 
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Tudomásomra jutott, hogy a sz»lgáluli illet~'? 2. A kolleldív (tarifális) szerződés hatálva 

1
nényck adóztatása terén a pénzügyi hat6sá~--:-:, :úiá \ta~·,tozó 1nunkavú}lnló igényjogosult c;n-
gok eltérő gyakorlatot folytatnak az ipa'rO~<:;'. j{tdtngJanak n1cghatarozott kalúriainennvi.-
1 kC'rC!:kt'di-í) tanonc mun kúJa cllenértékénék':\ 5'ég.h~n járó élei n;is~crell_átás értéke ( tncgy{ti-
továbbá a kollektív (tarifális) szerződés hat~Z'(l 1iis1 ara) nem szam1thato az adóki.ileles szol
Jya alá tartozó munkavállaló igényjogosit1F,; ! iiolati illetményekhez. A 7.ii20iln4ií. M. E. 
családtagjának n1egl1atúrozott kalúrian1ennyf;_:_::- t '~i{unú rcnd~lel (Jvlngyar I\özlöny l 18. szún1) 

ségben járó élehniszcrcllátús értékének. és_(('__ .37. §-t'l szcr111l ug~·anis a 111unkuvúllalilknak a 
munkáltató által a munkavállaló helyett fiz&5; Csn!áclpt•1;zt~rtúl bizlosil:'1si jogalapon járó 
tett üjjúépítési közmunkaváltságnak adó alá_ csa~ú~lt .11ott:lu1. ~ll•nt:•-; az, úll~uni, törvényha-
vonásu kérdésében, valarnint a kollektív (tarii: tósaf.(I es kozseg1 adok alul. 1ndokolatlan te-
fúlis) szerződés hatálya alá tartozó 1nun~a~ " Ji{!I, hogy a családlagokal 1neghalúrozolt ku
Yállalót meghatározott kalórian1ennyiségbe_~ 1 !úria1n(•nnyisl·ghP11 n1l'gilletü éleln1iszeik•llú-
111egillctö élelmiszerellútás é>rtl~kelés(' tekiti~-- 1 fás. a1nel:v a csnlácli pótlékkal azonos teriné-
tctében. .l 1. sn•tii júrandóságnnk n1inl5-;iil. adó nlú vonas-

1 1 
„ t t' ']! Ö ,i;ék, csupúu aztrl, inert azt a 1nunkavállalo'-

,\z eltérő gya \.ül' at n1egsz11n P esc, 1 el leg 
az egyöntetű eljárús biztosítása érdekébeli -:a iink nenl hizlo-;ítú-;i jogal~ipon1 hnne1n közyf'f-
kövelkezöket -közlön1: Ieniil szPlgúljúk ki. ; :L J nH111/,·av<Í/1<1lú helyei! r1 111unkdlir1Jrí <Í/-

1 .. -\z iparos (kereskedő'\ tanonc n1unkájá-, fl~ /izel<~ll lÍ~júépi~ési k~i:1n1111kuuúltsáy udú-
nak ellenértéke nem tartozik. illehnényadü: kolefes szofu(lfnll 1!lct111enrr. tekinft'l nélkiil 
nlú. a 1 U\20iJ945. M. E. szúmú rendelet (Ma, ~'.'.';', J~ofl!J ".:111111kmJfil'."ló." Jietucttc /í:ctcll 
µyar l{özlöny 195. szám) 1. ~-a szerirl{ 1111aep1tes1 ko::n1t111knunfls(l(J fejéfJ<•n <t 11111 n~ 
ugyanis csak a szolgú!ali (n1u11kabé-r) yi~, káltnf<í r1'.s:t~l'l' l1íl1nnnkál f<·ljt'Sifell-t' l'fl!J!J 

:-.zonvból szúr1nazó jüvedelen1 tarlozik illé_t_l,: sem. 
n1én)radó alú. n tanonc pl'dig n1unkt~1tntójáV~f- ,, 4. :\ kollektív (larifúlis:1 szerzücll'.•s halúlva 
szC'n1hcn ne1n szolgúlali (.n1unkabér). han-~~:1\ 1

: _fl __ lá lartozó n1unkavúllalút 1r11•ghalúrozotl IZa
lanviszonybun :íll, júrandósúgút nen1 szo_I_«~:~_:_ :i''._"l_órhunennyiség'lien n1egilletlJ t''.lelmiszcrek 
lati (1nunkabér) szerződés. hanc1n tanszerf.Ő_~: '_<_;;:'.értékét abba!l az esethen is a Gazdasági Fö
dés szabúlyozza. , :<tanács által heten kin l 1negúllapítolt 1negvál-

589 
588 



tá~:d árral kell az adóköteles sz~lgálat.i illel~~~(.t
n1ények összegének n1egállapításánál szátní2;>:J 
túsha venni, ha a n1unkáltató az élcln1iszcrsi.':·· [ 
ket egészben vaf,'}' részhl'n ter1nészctbcn adfa;;,.:f 
ki a 111unkuvállalóknak. Ebben az esetben .;;;)'{ 
a 136.300/11146. VII. számú rendeletem (Ma: · 
µyar l~özlöny 121. szún1) 1. ~-(11Jan roglaf(' 
rendelk

1
e:és .n!ka1hnazús{~l;an -: ~~ n1cgv~tl1trís_i~ .• 1 ... 

úrat a tózzetelc> e napJara ervenyes JC ztiI : 
szán1111al kell adőpengöre útszá111ítani. • 

BudapPst. 1H4·6. évi június hó 24-(~n. 
,;\ :1ninisz!er hely.el!: 

Dr. Antos Istudn s, k. 
úllan1!i+kúr. 

Széke sf 6Pcírnsi pénz iirn1iga::gatósáff. 
:io.:l78/!\H7. I. szúm. 

'f'ár(ly: (~yúgyszerl~szgya kornokok n: 
lctn1én.\·ének illetn1ényadó kött~Iezett; 
ségP. 

,":. 

1\(•reln1ért· u pénzügy111iniszlér.iun1 154.4i)/.:; 
1 U-~ü. \' l l. sz. rendel cl érc értc>siti a széke~~:-
t'övúrosi pl•nzügyigazgntósúg, hogy az ill.~_t~:< 
inl•nybdú szc1npontjúhúl gyúg~·szerészgyn~.~!y::,:·· 
11okok szolgúlnti il1Plniényc 11L'n1 vonh~.t~/: .. · 
azonos elhírúlús ulú az iparos~ (kereskcdQJ{'., 
tanoncok :-;zolgúlati illetményével. merf'ii~!~'.:::· 

ú.90 

közegészségügyi rendelkezésről sz ·1 · 18"6· 
•JV l' [ 'JS g ·· . , O O I ' 

X · ·· , e .. :: · ."'-.a ~zerint, a gyófTvszerlárak 
~öz~ge~zscBu.~}' 1 . ~1:~~~ctek s. 1ninl i'íyenck az 
ip_all, 1IletoleM kc1 cskcdeinu iizlct<>]· . .·1. 

! t 1 • . 1 ' sor" Ja 
nctn ar _ozn~ ": r

1
a.1u.;: llL'n1 nyernek alkahna-

ziisl az 1par1 cs \cresk,edchni törvénvck. 
Budapest, 1947. janu:ir hú 13. ·· 

Dr. Breznnu s. k. 
pn, lnn{lcsos. 

15!.000/!94~: VII. P: M. sziímú rendelet 
nz 11let~en_ytobbletallo1•ól •zóló s. 75011946. 
~I. E. sznmu rendelet végrehui"t:ís·i f•"irnva'Ji 

• • • :o-i,T• au. 
- KIVONAT. -

Adókötelezettség, adöuicntesség. 

1. §. 
11) l!letménytöhhlctad<it tartozik fizetni az 

a n111nkavállaló, 
~· ~ki csak e~y 1nunkúllatóval áll szolgú

lal! viszonyban es kollcklív szcrz6dés hutúlva 
afú nc1n ~artozó illcttnényénc.k havi összcWt~ 
fneghalad.1a a koll~ktí~· ~zerzödés szerint júrú 
legtnngasabb szolgalal1 1llPl111énv lHl\'Í össze
gét; 

2. akinek tühh n1unkúllatc'1túl (~lveZl'lt IH1,·i 
iHelinényci együttesen 1ncghaladjúk a kollck
!ív- szerzödés szerint járt'> lcg111Ugasahh szol
gálati illehnény havi összrgéf. 

iiHl 



(2) A jelen rendelet alkahnazúsában · koíli%. 
Icktiv szerződés szerint járó lcgn1i1gasaliii'i/-· 
szolgúlali illetn1ény havi összegúnck tekiTI~< 
tcndö ös~zcg 1000 forint. .·.'/';' .. ] 

(5) A mu~1kavállaló a felmondási időre járd ! 
il_\elmény~ é~ vé.g~ielégílése utún illetm~n.~ .··.l .. ;·.··.·.~ ... í

1 
lobbletado f!zctescre csak abban az eselber1' ·· 
kiilclcs, ha az a rendszeres havi illcllnénye;~· 
a111elynek alapulvételével a t'chnondási időt~ . 
júró illetn1ényét és végkielégítését n1egálhf;..' i 
pítoltfrk, ön111agáhan is iilelI11énytöbbletadÓ ; 
alá esnék. 

2. ~-
.-\ jelen rcnc~elcl alkaln1azúsúban szolgáIUt'i. 

illetmény alall csak az olyan szolgálaLi illet. 
tnénvt kell érteni, an1cly utún uz illchnénV~ 
a dór.Ól szúlú 8. 720/l H-lü .. ~I. E. sziitnú rend~· 
lel szt~ri11t a 1nunkúltalú illcl1nén:·:adú nzcté~'· 
sl·rc köt L'les . 

.-\z adó ala1>.la és nH~l'Yl'. 

~.H'! 



i\z adö befizetése, esellékessége •. G .. ~. 

5. §. ::_:::zJ~:r··. Az adóév egy-egy hónapjában élvezett szol-
.. „á]ati illetménv után júró illetmén\1öbblet-

(1) Az illctménytöbhletadót a m.unkaváll~l§"' 1 ~dó az illetmény kifizetését követő hó J. 
tnrtozik kiszán1ítani és 111egfizctnt. _.··.·'.:H::ti--· .011pjún esed!ékes és az esedékességtől számí-

.-\ inunkavúllaló U'.t; illetn1ényjcgyzéknek.~„·.fr:.}J tOH 15 nap alatt ndópóllé"ktnentesen fizethetö. 
l<özsé 0 (város) által felülvizsgált és vissza?:::\ Ut. Az illetménytöbblctadó e!sőízben az 
adott "másodpéldányát, illetőleg postai vagy:; · . •1g46. évi augusztus havi illetmények után 
postnlakarékpénztúri úton teljesített. befiz~t~s> t\146. évi szeptember hó !. napján esedekes 
esetéhen az illetinényjegyzék \'isszatart?.t(~· és ·ki,vétclesen 1946. évi szeptember hó 21. 
másodpéldányát köteles öt éven út meg;? íiapjáig adópó!lékmentcsen fizethetií. 
örizni. /\z illetn1ényjegyzék n1egörzésére nléSli· 
úllapítolt öt évet attól a naptól kell számi"., i. §. 
tani. :unelv napon az illehnényjegyzékbeú.: ;\ n1unkavúllaló az illetn1énvtöbblctadót 
kiszúmílott. adó esedékessé vúlt. . :.. annúl a községnél (vúrosnúl) tai·tozik befi-

(2) Az illctménytöbhlcladó n munkavállaió' {)etni, amelynek területén az állandó lakú-
lerhc és azt a n1un1káltató abban az esetbe·tl"· ''hCiyc van. 
sem vhelheti. ha szerződés mg)' alapszabfic Ut. (1) .\ munkavállaló állandó lakóhclyé
lydk szerint vagy tnús alapokon a 1nunkay:ü't. ·: :Wck azt a község,ct (várost) kell tekinteni, 
lalót tPrhrlü adókat egyébként Yisclni tartoZ~~· Uhol az illctn1ényjcgyzék henyujtúsárn tneg
nélc . )?,•;, 

1 
~Unpítoll hatúridöhen állandó lakúsa van. 

lJl. I·Ia a 111unkáltatú az illct1nénvtöbhlCt2:·. 1 ·1·fa n 1nunkavúllalúnnk nincsen állandónak 

adlit sznlnílycllc1u•sen 1négis 1nagúra ~vállalú'µ:;''.. ' .. ··•··· •.•. · •.. \· .• ·······.'.•:.:. lekinthctö lnkóhel~'C az adó befizetését annál azt n<lókölelcs szolgálati illctn1én)·nek ~:éif: '. 'tt községnél (városnúl) 'kell teljesíteni, ahol 

t l · t · "Zt1t;1 1111'11<! ·1z 1'llet111•"11v•td·o·j!,. ' •.. 1.·z .. ·.1'lletn1énv.1'c!.!}·ze"k "en·ut1.1'ta·s·.·11",1 nle!! • .-1ll·,1p1'-e tin en1 s ''. • n ' - - ' ".::Y<: ,; L' u ,; " 
mind az illelménvtöbbletadót le kell. ró~ii, · n toti hatúridöben tartózkodott. 
Ilyen esetben a 11: s (2) bekezdésében m~g':· 1 1;;:!2) A Budapest leriile!én lakó minden 
hatúrozoll büntetü rendelkezést is alkat~<+' .i)l!.1Í1.i,nkavállaló az \~/u. kerületi udószámviteli 

· ]·el! 0.:.•.osítáh.•nál köte.le• az illettne'n}'!Öhbletadórn n1azn1 \. . .. .., 



Yonatkozó illel1nényjegyzékel henyujtan.i, 
letöleg az adót befizetni. 

(5) Minden munkáltató köteles az adófize
tési idösz.ak évét követő év január havának 
végéig - a név, n1unkavá1Iulói 
tartózkodási (lakó)-hely és nz illetmény iisz- .. 
szegének 1ncgjelölésévcl - egyénenként ki-.·· 
mutatni aznkat a n1unkuvállalókal. akiknek 
az adófizetési idöszak évének valan1elyik hl~.~·· 
napjúra 1000 forintot meghalaclc'> i1IPtn1Cn)~ 
jár!. A kimulalásl;an azt is fel kell . liinletni, 
hogv a munknvallalónak mely hunnpokra 
járt. !OOO forintot meghaladó illetmény.· A 
itimutatásl a n1unkavállaló tartózkodási 
(lakó-)helye szerint illetékes állami adóhiya
talnak kell n1egkiildeni. Ugyanilyen rnódo.n 
tnrtozik a n1unkúltalú azokat a n1unka\•á1J:l. 
lókut is kin1utatni. akiknt>k nen1 júrt ugyan 
havi 1000 forintot n1eghnladú illetinény, de 
akik - tudon1úsa szerint -- n1{t:; n1unkáltá·· 
tóval is szolgálati jogviszonybnn úllotlak'..á 
munkáltalónúl teljesített szolgálatuk idején. 

\). [i. 
( 1) :\z illeltnénytöbbletaclú jogossúga .é.~ 

u1rrv(' kérdésében a n1unkavállaló az adó_ .k__t~!·, 
sz{unításának részletez(~sérc szolgúló illék. 
111é11yjegyzék headúsúnak 11npjút közvetleriilL 
kül'etií naplói szúmitoll 15 nap alatt a pénz;' 
Ugyigazgatósághoz élhet fellebbezéssel. A f.él~;~-:; 
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IcbbCZésl az {tllami adúhivalalnál kell be-
fiitujtani. : 
• (2) A pénzügyigazgatóságnak az illetmény

többletadó jogossúga és 1nérve kérdésében 
hozott határozata ellen a munkavitllaló a 
i:.özigazgntási bírósúghoz panasszal élhet. :\ 
panasznak halasztú hatúlya nincs. 

H. [i. 
Jelen rendelet rn46. évi augusztus hó J. 

uapjún lép hatályba; végrehajtásáról a pénz
ügyminiszter gondoskodik. 

Budapest, 194(). évi sz.eptc•mber hó J ~-én. 

:\ n1iniszter helyett: 
dr. :lnlos István s. k. 

ftlla1nlitkár. 

93.000/1947. VIT. P. "1. szlimú rendelet 
az illetménytilbhletmló módosíh\sáról szóló 
:i.750/1947. M. E. sz:ímú rendelet vég1•eha,i

h\sa tái•gyában. 

-- Kl\'0:<A'f -

-1. s. 
A !54.00íl/J\l4t>. VII. P. ~!. sz. rendelet 7. 

§-úhoz fíízölt utasítás (2) bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép: 

„(2) A Budapest területi>n ilklnH'nytöbb
. Ietadó fizetésére kötelezett munkavállalók 
H947. évi április hú l-től kezdödőleg - az 
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v /A. kcriileti ·adószám viteli oszt~ly helyefö, 
_ a Vlll/D. kerületi adószámv1teli (illeíc:· 
ménytöbhletud61 osztálynál \Budapest, VII!ii 
Baross-u. 63/67. szám) kötelesek az illet' 
ménvtöbbletadóra Yonatkozó illetményjeg~. 
zéke.t henyujlani, illetőleg az adót befizetni.· 
Postatnkarékpénztári befizetés esetében:,,~ 
8-G.4os. szún1ú .,Budapest székcsföv:rro~ 
VJll/B. kerületi adópénztára (illetménytöbr,". 
!eladó) „ l'lnevezésü csekkszámlára kel! lli 
illetmén)'töhhletadót befizetni.'· 

5. §. 
.\ Ifl~.000/1\H6. VII. P. ill. sz. rendelet 8. 

§-i1hoz fiízöt! utasit:is, (5). be>l;ezdl>sét ar. 
alúbhi renclelkezés egcsz1ti k1: 

Budapesten n 111unkúllató é\·entt~ kétszer 
éspc•dig az t~v jnnu:ír és július ha~·úban 'köt:~ 
les a n1egelözö fél évre vonatkozo. ndatokruJ 
kinrntatást összeállítani és azt a Vlll/B .. ke. 
riileti adószámvi!cli (illetménytöbbleladó) 
oszlúlvnúl henyujtani. Az 1947. év januf1r 
Ju~ vúhftn a keriileti adófcl íigyelüségekhez 
1núr bt• nyujtolt kitnutnlúsokat az adófeliH 
gy('lÖsége.k 'összcgyiijlve k~t .1~éld{:ny~1 jeg)'T 
zl~k kíséretében kötelesek apr1lls ho la. nap 
júig a Vlll/B .. kcrül~!i adószánn:iteli . (illet; 
1.nén~·tühbll'tadfi) oszfal~·nnk n1e-.gkulden1. -< 

ü. §. 
. \ jelen rendelet az 194.i. évi 1nárcius 
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nopjáva!, lep hat~lyba, az ezen időponttól 
](ezdve k1hzetetl illetményekre ke]] alka!· 
n1n1ni. 

Budapest, 194·i. évi tnúr<:ius hó 21~én. 

IJr. Rác= ./ enő s. k. 
penziigyn1inisztr;r 

t8L900f1947. VII. P. ~I. számú rendelet 
az illetménytöbbletadó alól mentes szolgúlnli 

· illetmény összegének újbóli meghatározása 
t:ír1,,>y:\bnn. 

1. ~-
A 154.ll00/ 19-!6. V l l. P. ill. szá'm ú rcndclc! 

l. §-ánnk (2) bekezdéséhez fiizö!I utasítás (1) 
bekezdése helyébe a kövelkez() rcndclkezé..; 
lép: 

„( l) Az illctménytöbblcladó alól mentes 
szolgálati illctrnényck leg1nagasubb összege 
- további rendelkezésig - 1.500 forint." 

~. ~. 

JelPn rl'ndclkezés 194-i. évi szeplc1nbcr hú 
1-ei ér,·énn:\'cl. 'kihirdetése napján lép ha
iályha. 

Budapesl, 1H-i7. é\·i augusztus hó 22-én. 

A miuiszlei- lwlyelt: 

dr. Antos Jstván s. k. 
á~latnlilkúr . 



--------- ---·--

154.880•19-16. VIJ. P. M. számú rendel~t:. 't ·hall, vágy forgalmi adóban hátralék 'i.ll feún 
KIVONAT _ '. 1 :1dót

1
art.ozt1sát az .c

1
•
1
gyé,hként járó havi' 1 % ké'. 

. sede m1 '.am.at, 1 et?le_g havi 3% adópótlék 
1 Jielyefltt n;e~~ekelt adEopollék felszámilása mel-

A családi póllékkal kapcsolatos járuléka, _
1
1 Jelt „ 1zet ie 1 .m~g. ·.hhc~ képes.t a szabály-

kat az illetménykimulatásnak a társadalom' szeruen felszanuthato kesedclm1 kamat ille-
biztosítási járulékok feltüntetésére szolgálil, 

1 
töleg adópótlék. · 

1. §. 

hasábjaiban, azo'kkal egyiiltcsen kell kimu: j a) 25%-a fizetendő, amennyiben a hátra-
tatni, j · Jékos az adó (adóelőleg) tartozását - ide· 

2. §. 1 értve a kedvezményes késedelmi kamatnak 
A jelen rendelet. kihirdetésének napján (:Hli•p'itléknak) és az arlóhrhajt:ísi illetéknek 

t~l46. évi szcpte111her hó 2;1-i érvénnyel Ié1: n1cgJelelö összeget is --·az 19-i7. évi uuvcui-
ltatúlybu. Iier hó 30. napjáig teljesen kiegyenlíti 5 az 

Budapest, !94li. é\-i október hó 19-én. 1947. évi november hónapban esedékessé 

A miniszter helye.ti: 

dr . .-\11tos lsl1Ján s. k. 1 
{1l:an1titkár. 

váló folyó adót (adóelőleget) az esedékesség 
id1~jéhe-n n1egfiz.eti: 

b) ó0%-a fizetendő, amennyiben a hátralé
kos az adó (adóelőleg) tartozásút s n kedvez-

240.400/1!14i. VII. P. M. számú remlelct mény l:trlama alatt esedékessé \'Úlú lolnj 
a J1öztartozások kiegyenlítésére vonatkozó adóját (adóelőleget), valamint a kedvez,;é. 

fizetési kedvezmények tárg~·iíban. nyes késedelmi kamat (adópótlék) és az adó-
-- KIVONAT. behajtási illeték hátralékának megfelelő ösz-

1. §, d''.~dg,;t az l ~4dí. évi november hónaptól kez-
- __ o oen n11n e11 hú 15. napjáia három 

(1) A.z a ter111észetes és jogi szetnély -_,lll> egyenlő havi részletben ineufizeti· 1""I 

következőkben: hátralékos), akinek, illetőleg' . ' , 
amelynek a tcrhé!l 194i. év október hó 31: e) 75%-a fizetendő, amennyiben a hátra-
napj~n tennálló úllapol szerint földadóban; !ékos az adó (adóelőleg) tarto~ásúl s a ked· 
együttesen kezelt közadóban, illehnénya·dfr(,- ~_:rez_mény tartania alatt esedékessé vá]ó folyó 
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adóját (adóelőlegét), 'ahunint u k~dveZf11~~.f~~;1:J~t~·ztartozások összegét elérö vagy n1eghaladó 
nyes késedelmi kamat 1adópcitlék) és az adó~•4 nHami (helyhatósági) követelése, 
behajtási illeték hátralékána'k mcg-t'elelö ösi::<I b) a kedvezmén~· tarlama alat! esedék, . , 

n4 ·· 1 l' 1'1 '"" ·1 · d' '' ·d·1· ess<. szeget az 1,,, 'i. ev1 novcn1 Jer 1onap o kez:;;· j váiéi fo yo n onattt (a oe ólegnck) menfelelő 
dc'.idöen 111inden hó 15. napjáig hnl egyenlii'- 1 ö~szegct az esl'dékesség idejében hefiz~ti 
ha,·i részletben megfizeti. .· ... •.·.• .. •. 1 ('J) ;\.mennvihen •tz elözii hel·ezd • b . • • • ·<:: 1 • • •. ~ • , "' es en eiu-

(2) Az ( l) bekezdcsben meghatarozol[ i li'tett úllami (helyhatósági) követelés o'" , 
· · 1 . " 11· l · k · : . . . . ' sszegc kedYezn1enyt. erte en1szer1~cn 

1
a, "'? n1azt.~1 ~el~: .. ;j·· az 1947. evi oktober ho 31. napján a köztar-

- a vi~szterhcs Y~gyonatru lazas , u an lk~:~> fozúsok összegét nem_ éri el, a közlarlozást 
szabott visszterhes ingatlan vag~·on•:truházás_i késcdeln1i kan1al- (adópó!Iék-i nlente 1 
illeték kivételével az 1lletektartozái csak az 19+i. évi október hó :i1. napján fe~~'. 
sokra is. _-: :ílló .kövc~clés összege erejéig lehet 111,eg-

(:l) „\z Plüzö hekczdésekhcn szabúlyozÜú fizetni, n11g az ezt n1cghaladó köztartozást' 
kt.•clvezn1(•11v szc111pontjábúl közö1nbös -tl7„ nz (1) bekezdésben szabályozott kedvezniénv 
hogy nzl a· hútralékos a felsorolt köztartozU~ ;dénvbcvétclévcl lehet kicgyenlíleni -
sainak inindcgyi.kérP vag~: csak egy részéré ·:- ((i) .\ ( 4) bekezdés ah~ .. tartozó .követclés
igényeli. 1 nck kt•ll tekinteni az állan1i alapokkal és 

(~1-) ~\ hútrnlékoS a·z ( i) l•s (2) hekczclésbe·n üzen1ckkcl, a J\I:~gyar Alla111i Erdőhirtokok-
tncghatúrozolt köztartozúsait az 19-lj, évt kn.l. a IV!agyar Alla1ni Szénbúnya Részvény· 
noven1ber hó 3(). napjúig késedehni kanlat !ársnsúggal és a kezelésbe tartozó vúllalatok
fndópútl(•k) nlentcst•n fizetheti 1ncg, ha knl. vuhunint a Nehézipari 1\özpont kezelé~ 

<1_) igazolja azl, hog~v köztartozásút aZé~l 1\sé·l·H· tartozó. vállalalokkaJ szetnhen l'cnnúlló 
ne111 tudta 1ncgílzPlni, n1crl azok kt.>letkc:z§.~·é kiivrteléseket is. 
idejéhen nz lH·tG. évi július hó :·~1. nai>j~~~ (7\ .-\ pénzügy111iniszler olyan cseteklJeu 
követö idöhül sz{trtnazú, a közlartozúS'{fk-- án1ikor az adóalany önhibáján ki\·iil fclsza
egylittcs összegét kilcvö vaf(\' azt n1eghah1df!- uDrodolt kiiztartozúsúnak rendezés~ 1núskCnt 
úllan1i vag~· helyhatósági követelése volt s:a~ ~en1 biztosítható, az adópótl&kot Jcgfeljehh 
1947. évi október hó 3t;· napján is ·van:·:~ ;i késedcltni kn111at 111értékéig 1nérsökelheti. 
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(1) ,\mennyiben a hátralékos az 1. §-b~jj,! 
n1cghalározotl kedveztnén~·e:k valan1elyili:6[·

0 

igénybe k lvánja venni, köteles azt az 19-íf:.:· i 
(ovi október hó 31. napjúig a köztartozá~i:~' 
cgyénenkt~nl nyilvántartó 11atósághoz (köti~' 
ségi elöljárósághoz, vúrosi adóhivatalhOz:·<· 
úllanii vagy forgalmi adóhh·alalhoz), illelől· 
Jcg az 1. § (-1) és (;>) bekezdése csetébcu "á'', 
pénzilgyigazgatósághoz intézett illctékkötclC..~':i 1 
beadványban bejelenteni. A bejelentés alap-,;

1
1 

ján a pénzügyigazgatóság az 1. R (·1) és .(5F 
bekezdése alapján járó késedelmi kamat: • 
(adópótlék-) mentes !lzelési kedvezmény lcco ! 
kintetében soronkívül halúroz. tnig az 1. ''.§,·1' 
hatálya alá tartozó többi kedvezmények' • 
igénybcvétcléne1t bejelentését - a ~köztartOJ· I 
zúst egyénenként nyilvántartó hatóság - ha·-:.} 
tározatho1.atal nélkül Ludon1úsul ,·eszi. ·-: f 

l :i. ~- : 
<i 

U 1. Az 1. s-ban megbatározoll kedvcz-1· 
ményt kiterjesztem az ille!ménytöi.Ji.Jletad?· 
hun és épiilct,iavítási hozzájárulásban 194i;; í 
évi október hó 31. napján fennálló tarto7}i\r.:;· 1 

sokra. Ezekre vonal1kozólag az 1. és 2. §-b~h 
foglalt rendelkezések az irányadók. · 

rlot 

A jelen rendelet 
hatályba. 

{. §. 
kihirdetésének napján lép 

Budapest, rn.i 7. évi oktúher hó 25~én. 

:\ ininiszler helyei'!: 

dr. A1_1los István s. 
·11 k. a a1nlilk:ir. 

• 
9 

A ~énziigyn1iniszlel' 
a~.100/1!146. X. b. P. M. s .- _ 
a szesz- és e«véb e'"elell zamu l'Cndclele 

• ~ 0 - l'U"l' étl 'I t 
szcszes1lalforgalom ellen'" _ '·" es1 e l • - . - or:z,,senek kiler-

.1esztese targ~·iíban. 

- l\IYONAT. __ 

1. ~. 

• ( l) ?l!indazok, akik bármelv ; . . . 
clrezelre nlkalinas szesz! . "' ccl!a c111her1 '· · -- · 1parsze -'I 1 
núlnak fel. kötelesek oly·11 f i :1 u eg, iasz-
zelni amelyből az általu·i( 1 fel\~ Jeg~zesl ve-
11ll'tlllYisé"P inen:tllai "ti . 1. ldSZnnll szc•sz 

•· t"I n• • )1 1.1 0. 

. 12) Az ( t) bekezdésben fclsoroll·tl· 1 . , 
hlcrt incghnladó 111cnnyisé"Ü 1 - . .1 '.. '"• la ,) 
! ·~· 1,1··1- .. · .., HH1111 lPn szesz, 
,esz<.: ll" van kolelnsci· a 1 .. ·. • '. .... \ )cszerzcsl szá1n~ 
lakkal vngv inas elfo'."tcll1atr· - l '„ ne • J nint on igazolni. 

11) .-\ 
pénzügyőri 

3. 8. 
y{~~lalalok ellenörzésl>sc hivatott 
kozegek kötelesek a feljegyzések 
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,lf agyar Pénz iigyn1inis::lériu1n 

2JS.115/194i. X. a. 

Valamennyi pénzügyigazga tóságnak. 

Utulássnl a cukrot iparilag feldolgozó üze
n1ck cukorellálásúnak szabályozúsa tárgyában 
folvó évi október hó J:icán kiadott 2li.802/ 
1947. X. a. számú rendeletcmben foglaltakra. 
a Cín1 területéhez tarlozó gyógvsz'ertárak név
jegyzékét szabályszerü eljárás végett csatol
tan leadom. 

:\ névjegyzékhl'll egyenkint 111egjelölt havi 
eukorkereteket naptári negyedévenként 3 
hónapra előre, egy ipari cukorvásárlási 
engedélyen kell kiutalni. Jelen rendeletem' 
kézhezvétele ut:ín teh:í.t az októhcr--deccnl
hcr havi kereteket 111agúban foglaló ipari cu-
korvúsárlási engedélyt az igényjogosultak ré
szére haladéktalanul kiildje meg. Onként· 

llOG 

FELH 1 VÁS! 
Igen tisztelt h'.:artársaim! 
Em!éke

0
ztetni kivánom OnV~et, hogy mindenféle gennye>i 

se~ekr~, fi' )lUMK~,L~SOKRA kivü!ó hnt:ísü a FOTlTl 'l'APASZ 
SBJó.t erdeki:ben_ 8J~nl10; yevőinek, ld!t h:'1hisak lesznek érte' 
eBJben_ forgalma~ n_ovel! es n legnagyohb hnsznnt biztosítja' 
BEKEBELI '.\lfNOSEG~ . 

li:nrt:irsi Ud\'fö:lcttel · 
ERf:N't'I LASZLÜ gy;íay::;zerész, Di;na gyúgyszert:ir 

. Budapest, \ !I., Somogyi Béla-út 5. 
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, • t"
1
rf.uöri köiegekel, vulan1int az első. ipari 

penz "' l 'l 1 '] "ld' 1 • ' cükorvásárlúsi en?ec e y ~1 tu , ese tor ~lz er~ 
dckelt gyógyszertarakat ertesitse. . 

Egyebekben a 21 i.802/194}', X. ~· számú 
rcndeleten1'ben foglalla;k az tranyaduk. · 'r érriil felhívon1 az Igazgatóság figyelnlét 
•irra n hÜrrv n jövöhen minden ipari cukor\1Ú~ 
~úrl{~si e~~gedélyt az esedékességi hónap első 
napjának keletével kell kiúllítani. 

Budapest, !94i október hó 25. 

A. 1ninisztcr rcndelctébfi\: 
dr. Prénl l4óránd s. k .. 
nüniszlcni osztúlyfönük. 

niryoszlályvezet ti. 

2.13211947. X. ''· P. 1\1, számú rendelet 
kilzfogyasztás1"1 szánt. mcste1·séges • é~esítií. 

szel'ek (saeclutrin, 1lnlc111, stb.) ál'us1tasának 
szabályoz1\sa hli•gy;\hun. 

- KIVONAT. -
SACCHARIN 

--,-,-o-m_o_b_'_cc ol ,-i s'---\,-egyediiru~ \ nagybani 1 fograsztól 
---'=~:....==-[ sógi ára Ft, ára Ft óra Ft 

jele tartalma 

rr 1 
T2 
Kl 
K 2 

50 tabi. 
100 • 

10 gc 
25 " 

1.30 
2.60 

25.-
62.50 

1.43 
2.85 

27.50 
67.25 

1.76 
3.52 

31.25 
75.-

1' 1-2 crvócrvszertárak útján orvosi-vény 
ellenében k

0érül- forgalomba. Ptngasztott tasuk-
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ban zárjeggyel. (Forgalomba kerül 100 tasak 
1 kartondohozhan.) 

J{ 1-2 csak gyógyszertárak részére !!Vógv~ 
szer készítéséhez. Ragasztott tasakba~, 

0

nietVe 
kartondohozban, zárjeggyel. 

~!agyar Pénziigyn1inisztérium 
1!iU.84:l/Hl47. VII. szúm1í körrende!ete 

Tárgy: A ;·isszatartúsi jog gyakor· 
lása a gyogyszerészeknek OTBA 
szán1la követeléseik kifizetésénél. 

Valamennyi Pénzüguigazgatóságnak, 
Székhe/yeilcen. 

Az 1946. évi augusztus hó 14-én kelt 
!52.700/1946. VII. P. M. számú rendeletem· 
bcn akként intézkedtem, lwgy az 1000 forin· 
tol meghaladó •szállítási !vállalati) összegeket 
a szállítónak ( vúllalkozónak) csakis abban 
az esetben fizessék ki, ha a szállító (vállal· 
kozó) az illetékes községi elöljáróság (városi 
adóhivatal) bizonyitvúnyával igazolja, hogy 
köztartozással hátralékban nincs. 

A gyógyszerszámlakövetelések kifizetésének 
egyszerűsítése végett - kivételesen megenge
dem, 11ogy a gyógyszerészeknek az OTBA.-val 
szemben fennálló :gyógyszerszámla követelé
seik kifizetésénél a visszatartási jogot csak 
abban az esetben kell alkalmazni, illetőleg az 
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OOH 



adóhátrnléki bizonyítványt bekövetelni, ha 'a 
~yógyszcrész . gyóg~yszerszán:la követelése .. -& 
havi 1000 forintot meghalad.Ja. . 

.-\ gyógyszerészeknek az OTB,.\-val szenlb'eii !j 
havi 1000 forintot 1neg nen1 l1aladó g:yóg"Y~ t · 
szerszán1la követeléseik kifizetésénél tehát-:a -
vis-szntartási jogot gyakorolni, illetőleg-_ ·a-z· 
adótartozúsl igazoló bizonyítványt követelni 
nem kell. 

_;\zoknak a gyógyszerészeknrk a köztarto
zásúl, - akiknek az ()TB.A-val szen1ben fenn
k1lló g)'ógyszerszún1la követelésük a havi 1000 
forintot nen1 éri el, - a közadók ke:-:elésér'öl 
szóló 1927. évi 600/P. lll. ·számú hivatalos 
összeállítás 53. !'l-únak 1. pontjában szabályo
zott. n1údon, vagyis a gyügyszerszátnla köve
tPlés esetenkénti letiltása útján kell behajtani. 

:
1\'Icghagyon1 a pénzügyigazgatc'isúgnalt, hogy 

u gyógyszerészek l'erhén fcnnúlló ki)ztartozá
sok befizetését állandóan ellenőriztessék, 
ennek n1egfelelően rendszeresen kí,sérjék 
figyelen1el a visszatartási jog gyakorlását, 
illeti.Heg a letiltások szahályszerü foganatosí
_1:ísát. 

Rudapest. 194 7. évi június hú 26-ún. 
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:\ n1iniszler rendeletéből: 

dr. l{eresz/cssy Ern6 s. k~ 
mlniszli:ri osz!i:'llyfiínök. 

Szám: 

Központi l'ámigaz~atóság. 

39."10"1/1947. v. 

Tárgy: A szahadkézből vásárolt 
gyógyszerek után esedékes ván1- és 
más köztartozásoknak az egyszerií
sített vámeljárás igénybevételével 
való lerovása. 

A Budapesti Gyógyszerész Testületnek 

Budapest, 
\TIII., ~·\ggtclcki-u. 8. sz. 

I!:rtesíti a központi ván1igazgatóság, hogy 
n pénzügyminiszter úr 1947. évi nov. 17-én 
kelt 236.077/1947. XII. sz. rendeletével meg
engedte, hogy a gyógyúrunagJ1kcreskedők és 
gyógyszcrtárosok inindaddig, amíg a gyógy
;zerek szabadkézből való felvásárlására a 
közellátási, illetve a népjóléti minisztériu111~ 
tól engedélyük van, a n1egvásárolt külföldi 
szcretetado1nány eredetű, vala1nint a 1\'lagyar
országba áttelepült gyógyszertárnsok által 
behozott gyógJrszereketi an1enn:v"ihen azok 
,)ételára az 500 Ft-ot ne1n haladja n1eg, uz 
1947 május 16-ún kell: 155.471/1947. P. M. 
XII. sz. (megjelent a Magyar Közlöny Rende
letek Tára 1947 május 18-i 111. számában), 
illetve az 1947. évi november 10-én kelt 
235.770/1947. XII. P. M. számn rendeletem· 
ben (Magyar Közlöny Rendeletek Tára 257. 
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száin \ ~znbályozott e~ryszeríísítctt ván1eljárás 
igénybevételével vá1noltat11assák el. 
• A szóbanlévő gyógyszerek az egyszerűsí

tett vámeljii:rásban azonban csak akkor kezel
hetők, ha azok az Országos Közegészségügyi 
Intézet által összeállított „a Magyarországon 
forgalombahozatalra engedélyezett, törzs
könyvezett gyógyszer készítményeik IV. hiva- e 

talos, jegyzéké"-hen fel vannak tiintetve, ezek
ben az esetekben a zárszalag alkalmazásától 
el lehet tekinteni. 

Budapest, 194 7 nove:mber 29. 
Dr. Horváth s. k. 
közp. vámigazgató. 

pénzügyi fötnnácsos, 

* A fenti engedély alapján a gyógyszertárak 11: 

500 Ft vételárat meg nem haladó és szerelel
adontán!J eredetű gyógyszerek után kedvezményes 
lJámeljárást vehetnek igénybe. 

Ez azt jelenti, hogy az árut nem kell a ván1-
hivntalnál eloámoltatni, hanem a vásárlás után a 
gyógyszertárban leliet leróni a vámot és a far· 
galmi adót egyösszegben vámjegy alkalmazásá
val. Az eng_edély lehetővé teszi azt is, hogy a~ 
elvámolás behozatali engedély beszerzése nélkUJ 
történhessen meg. 

A lerovandó vám és forg. adó együttes összeiJ( 
a vásár.olt gyógyszer vételárának 500/o-a. A vé~/ 
felár azonban nem lehet kevesebb - az alkalma:.: 
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, zandó vámjegy értékének m"gál/ •1 • 1· 'b ·1 · " apr asa szem-
r0~11a 0 ' -. mrnt a gyógyszer fogyasztói árának 
:JÜ ~o-a,. vagyis a:: alkalmaza d · · · · . 
a fogyasztói ár 250/0-ánál ke~e:eb~am1egyl lerteke 

V • · • nem e 1ct. 
am1egy gyanant a forgalomb 1 · •. 1 . 

bélyegek szolgálnak · ,, _ an eva 1[ etek-
- \ nvam felulnyomással: 1.-

Ft-os, o.- Ft-os, 10.- Ft-os és 50 Ft 
címletekben. .- -os 

E vámjegyeket Budapesten a 2 3 .; • 62 7 
72, 8, 9, 10, 112 és 114 S"'ámu-' p'ost'h": t '1 k' 
• 't''/, \r·a· - a 1va a o · arusr JU e z eken a vámjegyigény/ · 1 hivatal intézi. es a posta-

- A.,. vámjegg~el _leróba_~ó köztartozás legkisebb 
oss-egc 1.- Ft, e ... t az oss::eget J·e// r·· t · J·J· · ] • • f . l l-e nr a l lor 
~? ~~a ~am .es. ?rg .• lado együttes összege ennél 
·1sc . 

11 
szamt

1
t
1
asn_a n: 50 fillérnél ki~ebb ösz

szeg e ianyago tata, az 50 fillért va ·1 
bb 

_ gy enne 
nagyo osszeget 1.- forintra kell kiegCs::itcni. 

:4z 
1 
egyszer~sített vámeljárásnál a ;,étel alkal

mavc: ~ YY~.gyszer burkolatára ragasztott meg
fe,lelo. c1mletu 1. vagy _több vámjeggyel kell a 
vam es forg. ado tartozast leróni. 

(1 ~ámjegyet az áru burkolatára úgy kell alkal
z;iaznt, hoau. _annak. megrongálása vagy a vám
J~Y!l l~szalntasa nelkiil az árut a burkolatból 
kivenni ne lehessen. 

A vámjegyet a gyógyszerész aláírásával és a 
véle! na.pjának tintával vagy tintairónnal való 
feltuntete~e mellett értékteleniteni köteles. Az 
alga~ gyog~szerelcet, amelyekre a vámjegyet nem 
szabalyszeruen alkalmazták, úgy kell tekinteni, 
mintha vámjeggyel nem volnának ellátva. 
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A. oevöknek való beniulatás céljára· 
niintacsoniag nyitva tartható. <<_L;-;f fr-'. -

A vásárló gyógYs:erésznek a vételnél Jcöfe_iJ~~ 1 
kereskcd6i gondossággal kell eljárnia és csar:: t: 
olyan gyógyszert s:abad megvásárolnia, allJ.flY' ;II. 
a.:: eladó nyilatkozata szerint szereteladornány_b_ó} :.•.:.\.t~
s::ármazik. Csempés::etböl eredő áru megvét_f{~ i.·.·I' 
/i/osl .: 

.4 pénztárkönyv mellékletCül szolgáló jegy;,,é~,~~ 
ken a gógyszer nevén, mennyiségén és vételdr~4:!; 
kívül, fel Jcell tüntetni az eladó nevét és lakc~S 
inét f,'i. 

Vallás- és közoktatásügyi 
miniszteri rendeletek 

9.310/1944. V. lL 11!. sz:ímú 1·endelet 
. az egyetemi gyógysze!'észképz(is rendjének 

iítmcneti módosíhlsa tárgyában. 

A n1. kir. vallás~ és közoktatásügyi n1inisz· 
íer az 1939 : II. tc. 168. ~-úbnn foglalt fel
'li'Ufnhnazús alnpján a kövplkezfiket rendeli: 

1. :;. 

Azok a gyúgyszerl·~zhallgalúk, akik a 
32.900'1940. V. K. M. számú rendelettel ki
ádott Szabúlyzal (1negjelent a 111. kir. vallús
és: közoktalúsügyi n1ini>Sztériun1 fliv~talo~ 
]{özliinyc 1940. évf. 3Ja. oldalán; a további
ukhnn: Szabályzat) rendelkezései szerint szer· 
vezett eg~·ete1ni gyógyszerészi tanf'0Ivan1 n1ú

évfolyamál n jelen rendelet iiatúlyba
előtt elvégezt~k, egyc

lanulmányaikt1t a jelen 
n1egállapíl.utt rüvidítcH tanulmá

·.;;· 11• nv1 rend szerint fejezik be, ha: 
a) a megszabott kötelező kollokviumokat, 

10:.;;.·· ••. 
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valamint az első szigorlatot legkésőbb 19 :továbbiakban: régi Szabályzat) rendelkezései 
évi nov.ember hó 15. napjáig sikerrel lete'S ·(:'Siéfint tartandó egycten1i .gyógyszerészeti 
és .. \>: ·zfönfolyam má<sodik évfolyamára való felvéte-

b) a 12 havi gyógyszerészgya_kornoki gyJl:i: l Jét kérheti. 
korlatot a Szabályzat ö. §-a szermt elvégeztg/;,d! , (2) Azt a hallgatót, aki a gyógyszerész
és az 1944. évi nyári szünetben gyógyszer~s~,~:~ f· ~ákornoki ':i~sg~;1 nen1 felel meg vagy a 
oyaltornoki gyakorlatot teljesítettek, illetől~:iii ,

1
f;: .. :· ·~;zs~á1: nen1 .JC en1· t r~1cg, .az ~gyetemi gyógy

~g~teten1i gyógyszerészi tanuln1ányuik sor~fi::\~ :s.zereszl tanfolyan1 n1asod1k evfolyan1ára fel
a 9.120/1943. V. K. M. számú rendelet (ru~©'7 j{ iételesen fe~ __ lehe_t venni._ Az i~yen hallgató 
jelent a nl. kir. vallás- és . közoktatásügy\·.1 azonban koteles a gyogyszercszgyakornoki 
rninisztéiium Hivatalos Közlönye 1943. évf.· yizsgát november hó l fi. napjáirr letenni 
258. oldalán) alapján az 1943. és 1944. évi 1 é!lenkezö _esetben az előadásokat t;vábh neUC: 
nyári és az 1943. évi karácsonyi szünetben lálogathatJa, megkezdett félévét pedig beszá-
gyógyszerészgyakornoki gyakorlatot teljest· )rtílani nem lehet. 
tettek. l \ (3) Az, (1) és (2) bekezdés rendelkezéseit 

2
. §. . .... :.;~egfel.elően_.~Ikaln1n~.ni l.tcll azokra a hallga-

... , .. , . , _. . ~ . „ „ ,• --·.~t: .. J:::Jpkra 1s, al\.11 .... az. elso szigorlatot a gyógyszeM 

(1) A rov1d1!ell k1kcpzes1 e, Jdent;,czo g~_og.·'·l·····.·.' .•.. :.·.·· ..• 1·.··· ... ··.·.íes···. zg_r~l<0rn_ok1 vizsgára való jelcntkezé~ idöszereszhallgato . az 1944/~0.: tanev __ cle]cn .•.• a ... •pontjáig meg nem tették le, dc azt 1944 · · 
,;gyógyszerészet'" tár(.0'korehol ~1 10::>.::>9B./l9.~:2:. :·.~ovember hó 15. napjáig leteszik. · evi 
\'. l{. i\l. szá1nú rendelet (111egJelent a 1n. liH<" 
vallás- és k.özo1~tatásügyi n1inisztériun1 fli.v~;~; b::{;.;::· 3 .. §. 

~~-0§.1~i~:;~n~:a1!~1~
2

~z~;;r. g~~~~s
0

;:;~~~~~a .. ·t·.k····.·f· ... ·o·.·· .. -.• ··.• •.• • •. ·.·f_ .• ·.· .. ·.·.'·····.· •. ••·.· ...• · .. ··.·.· .•. ·.··.·ll. .. •··.·.·· ... ·· ... •· .. · .. l· •. ··.1 .... ·.··.·· .. a •. • .• 'Í.L0.~~~i.~ít~~~i<i~~~~:~~'~:t~~~tta g;;,"ágfc~i~;é:~: noki• vizsgát köteles ~enni. A., gyógyszeré~~· --- -}oiya~ra n1eg~llapitot_t kötelező tantárgyakat, 
gya'kori;oki vi~s~a s1ker~s !t1a~lá~a. u~án;-.~~;>- -~~~1.am1nt a gyo~yszeres~et (receptura és gale
hallgato a 112.140)191~. \. 1'. Ill. ;zmnu ryn- :~1ku?J), a gy_ogy~zer~szetre vonatkozó jog
dclettel kiud?tl s.zahaly;'":~ !.mcgJ_cl~nt .~f.J!lf'.*stab~lyok, a_ lrnzeg~szsegtan, .a gyógyszerészi 
kir. vallás- es kozoktatasUg)l ~n11n1szte;f;gi;t,;:,;:: ,:- _1~ és gyogyszeri.smeret targyköréhöl tar
Hivatalos Közlönye 1914. évf. 401. oidala!l'íx8' ~do megfelelő kiegészítő előadásokat két 
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lllllllllllll„„„„„„„„ ... „~~~~-..~"0v~-
•;;; ?~d!' 

féléven át hallgatja, ezt követően pedig :a\Yt 
most elősorolt összes tantárgyakból a régt\.:1 
Szabályzat rn-31. §-aiban i;ieghatározolt j 

0. c!o11 ,,,rakorlati és eln1életi szigorlatot te'iz .. ;~.·· ! 
1ll D.' ''l\' t' • l''j f -' J·ét szi,{rorlal sikere.s kla asa u an a Je o. t·· 
•' ' D J \ '] ... 
:ryógyszerészn1esteri oklevelet tap. [ ~ 1 ~·~.: .. :·". 
~i_ódon képesílelt gyógyszerészn;e~ter ?'Kleve~.· 
lének kelte után eltöltött két ev1 ?yogysz~:·'.:· 
részserrédi gyakorlat alapján a _gyogy~zer}á~:

1

.· 
vezeté~ére feljogosító (approbal1ós) v1zsgara:· 

jelentkezhetik. 

Ez rendelet 

4. §. 
kihirdetése napján lép• 

hatályba. 
Budapest, t 9-!·L évi nubrt1szlus hó 1 ~én. 

Dr. Antal István s. k. 
a nt. kir. vnllús· és közokit.a~ásiig~ri tni.nisztefi·: 

\ecnrlök ideiglenes elt!1átúsrn:ai~ n1cglnzolt ·<< 
111 . kir. ig·a,7..súgiigyn11n1sz\t'r. 

11•555 ; l!l45. v. K. llf. számú. rc~ul~let 
. .s,'ú"vszet•észképzés egyes kcrdese1nek · •• ,.,, ,.,, • \l 

sznbál~'OZ~l!'in lu1·gy;. 1an. 

A vallás- é-s közoklatúsii.g) i 
ki)Yelkezöket rendeli: 

ininisztcr :t 

,,-3_: 

Azok a személyek~.a~:ik az 1945: évi sz;"i~, 
tcmber hó 1. napja után lépnek gyogyszer~, 

{)18 

,. pályára, i_lle~őleg i~·alkoznak be az egyetemi 
gyógyszeresz1 la:ulolynn1ra, lanultnánaikat 
csak n 32.901}./1940. V. K. lll. számú rendelet
tel (111egjelent a vallú"- és közoktntásürrvi 
ulinisztériun1 I-Iivnlalos l\.özlönye 19"!0 é;,i 
folynn~.(urnk 31~. !.) kiadot,t szabályzat (a kö
\'etkezokhen: U.J rendszer) szerint végezhetik. 

2. §. 
f\ tudon1únycgycte1neiken nz 1045/1t>. tanév 

I. félévében kezdődi) utol-sú régi rendszerü 
;,yógyszerészi lanfolynn1ra felvehető és tanul
~1{Jnyait a 112.i45i!D14. V. E. M. számú ren
·clelettcl (Inegjelent a vallás- és közoktatásügyi 
111inisztériun1 · I-Tivatnlo~ I\.iizlünye 1914. évi 
folyamának 451. !.) kiadott szabályzat (a kö
\·etkezőkben: régi rendszer) szerint fejezheti 
'be az, aki 

a) a jelen rendelet 1negjeh~nése előtl bocsút
iatolt a gyógyszerészi púlyára 1 a 1negúllnpítolt 
gyógyszerészgyakornoki idöl lcljesítette és a 
$J'.Ógys:cr~s.zgyal~ornoki (tirocinúlis) vizsgát 
az 19.J:a. ev1 ok·toher hó 15. napjáig sikerese11 
Iéle~zi; 

b) hitelt érde111Iöen igazolja, hogy az 1940. 
évi augusztus hó 1 ;), napja elölt a gyógysze
:részi pályára kívánt lépni, dc erre engedélyt 
ríén1 kapott, az cngcdtHy nélkül eltöltött 
g):ógyszertúri idejét szahúlyszcrü gyúgysze-

ül !I 



' a alwrnoki időként beszámították és:~ 
resz~y ó . l or k' . 

l. alap]· án a gy gyszereszgya \. no J v1 
ne' l · 15 .„ · · gát az 1945; évi október 10 . napiaig s1k 
resen leteszi. 

közok!atásfogyi minisztérium Hivatalos 
j{özlönye 1943. évi folyamának 258. L) alap-

3. §. 

•i'ján végzik kötelező gyógyszerészgyakornoki 
. gynkorlal1'.lrnt, e}'ben ~ kedvezményben ta

nulmányaik soran tovabbra is részesülnek. 
· · .'A 9.120/1943. V. K. M. számú rendeletber. 

Az t 94ö/4 7. iskolai év végével gy?gyszer<\{~~3\\j·) -jhegál1<0pított kcd,·ezményt más gyóayszerész-
tanulmányokat a régi rendszer szennt végeí,:j~~d Jiallgató nem élvezheti. n 

nem lehet. ··,;;i. j 
4. §. <':! 6. §. 

Azok az 19H/4f>. tanévbe_n vol!t harma1dév~.f• •/'.-Ez a rendelet kihirdetése napján lép ha
gyógyszerészhaUgatók, aluk .a 9.310.,191~::: !aiyba. Hatálybalépésével a 9.80()/1944. v. K. 
v. K. M. számu r-endelet (megjelent a \all~.j1 <~!.számú rendelet (megjelent a Budapesti 
és közoktatfu;ügyi miniszte

1
r 

3
r
3
1i
3
va

1
ta)los

1 
R?Jii;• ·K,~zlöny 254. számában) 2. §-a és a Gyógy-

lönye 1944. évi folynmána < • • • a apJ'!ll; 'zs,z~részgyakornoki ]{ijelölő Bizottság szerve-
tartotl . röv~ditett . kikéf'éscn r ve_ttek ré~~~F ''.letérő! szóló . 20.031./1932. V. K. M. számú 
tanulmanya1kat a \l.310-, l\lH. \ · h~ M._ sz~m~, ;rendelet (megjelent a vallás- és közoktatás
rendelet alapján fejezik he. Az ~9h'4G; fan~l'i o:Jfgyi minisztérium Hivatalos Közlönye 1932. 
folvan1án n1étT rövidített kiképzesben resz_~_.í~.~:·:, \ifüf folya111ána'k 183. 1.), vala1nint az ugyan· 
hetÖk azok ; gyógyszerészhallgatók is, a!tjK::l .erről szóló 22.110/1932. V. K. M. számú ren
a 9.310,/1944. V. K. M. sz.~u:1í; rendelet L;§';~\ ! >í!elet (megjelent a vallás- és közoktatásfürvi 
alapján tanulmányaikat roVlditett tanulman~:. ! illinisztérium Hivatalos Közlönye 1932. Ó~i 
rend szerint fejezhették v::lna .b~'. azonb~~;\;l', i_, f_o ___ I_ya_ mának 225. !.) hatályát veszti. 
l .0··,,1·,11·tctt kiképzésen saiat lnbajukon ln\'UL' . '> . 

····· · · ;:Budapest, 1945. évi szeptember hó l-én. nrn1 vehettek részt. >~;",i'..·.·< 

Azok az 1944/45~· t;~é.vben volt II.g~~? 
gyóayszerészhallgatók, aluk ~ 9.120/19 
V. K. M. számú rendelet (megjelent a v_al. 
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Teleki Géza s. k. 
vallús~ és közoklatúsüg)'ii 

miniszter. 
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Anyag- és Árhivataltól. 1~.oáti1M7. szám. 

A ouágyszetlárak !947. éui cégváltoztatCÍst<:, Támy: A 10±.083/1947. Ip. M. sz. 
kereln

1
e. ·:<;yjf:;f' rendelet alapján az egységes gyógy-

--------"' szerárszán1ítá1si n1inta n1egküldésc. 
Az érdekelt felekkel való közlés végett.·.·~,: •. ·.;;···· 

t 
·1 t e· t l · • · · Budapesti Gyógyszerész Testület, 

es1 en1 . u11e , logy a gyogyszerlarak ~~-4'_..;:;-,:i: 
f~lm'.ú'.· 1:-2~. közölt l.1enyujtott cégváltozf~~ Budapest, 
tas 1ranlt kerdmctt ftgyclembe veszem Ji•" VIII., Aggtcleki-u. S. 
azt az illetékes nag'··rkcreskcdö záradAko' I " • Hivatkozással a 104.083/194 7. Ip. M. sz. 
mel;r szerint ... !!'.1Óg'. •szcrlá1· ell•,'tt·.·1.s•,'tt \','1l1a·IJa;.·• § 1 

- ~ ,., ·" .·.: .•. ··.,.\• .. · .•.•.• rendelet 9 -áhan foglalla ua, a Népjóléti Egy gyógyszertár legfeljebb 2 gyógyátű'~ )Ifriiszter urral egyetértésben 1111ellékelte11 
nagykereskedő cégl1ez és 1 kon1priinatá ktl:, >iílegkiildön1 az egységes gyógyszcrúrszán1í-
~zítőhöz kérheti a bcosztűsúl. i:·· 1a·Si n1intúknt azzal, hogy 1. Cítn haladék-

.-\ gyógyszertár február l1ónap folyarll:lk ·~;j',· :!lilnnul közölje nz abban Plőírotlukat az 
csn'k egyszer élhet ezzel a jogúval és ezt .\'.iSi~· ~·t~ /~,fHekvédeln1i körébe tartozó helföldi gyógy
szavonni nen1 lehet. <' ·H j;,L~ie.rve~v1~i:;zeti gyárakkal. lahoratóril1n1okkal 

I-Iiúnyosan, vagy késcclel1ncsen elöterj~ti :-] :.l~'"·gyógyszcrtárakkal. 
tett kérchnt1~ket ne1n vcszen1 figycle1nbé ·;.'(!S·· Í· :·:·'felhívon1 t. Cím ílgychnél a fent idézett 
aY.c·kal úgy tekintc1n, n1inlha nen1 is terj~.sf~ '·\.„. iétld.elet 1. §-ára, n1elynek értcln1ébcn a 
tették volna be, lchúl a gyúgyszPrlúrakat:..,>a ::l";; i}'évezctt vúllalalok kötelesek gyógyszerkészít· 
régi céghez osztottu1n be. · ·'· tf~: niénveik árkiszán1itásait a 1nüszaki leírás 

..-\ nyilntkozattétel nc1n kötelező .. Ainélfi~! \\\' 'teÜiiiltetésével az .t\nyng- és ,-\rl1ivatnl Gyógy-
g~·úgy~zertúr nt'lll lerjcszl he kérch11ct, az„át't '.··.I·t··.'..~: ·~zerúrn1egúllapító osztályához 19-l7 novc111-
jelenti, hogy rl~gi cllútúinúl kí\'Ún n1·arádfti'.. Í ber hó 10-ig henyujtani. 

Budapest. HH7. januúr 11. ..,él;. Egyben utalok a fent idézett rendelet 4. 
Az elnök rendeletéből: ;:t;s'l; §-ánnk (2) bekezdésére. 

S. 1 1 · 1. ;i.•.·.•.,'•.'.•,• .. ···.·.·•.·.•> Mindazok a belföldi laboratóriumok, amc-. is m ,asz o . • 3 / 9 B 
inunkaii!;yi flílan:iros .. ,,;:::·.:;:·:.:~'.:.:(s.I)·e,k. a 24n. '· 00 1 38. . i\I. sz. rendelet ha-• :'•> ;.:tálya alá tartozó és az emherorvosláshan 

(\'..!'..! 6'..!:I 



h'isználutos bukteriológiai természetü · védiÍ-!•~ 173.945/194 7. szám. 
oltó·, gyógyító· és kórjelző kés~ítmények. „ Tárgy: A 172.051119±7. sz. leiratban 
előállításával és forgalombahozatalaval .fog,.; . foglalt rendelkezések kiegészítése. 
Jalkoznak - a Phylaxia Széru.mterme!ő Rt.;, 
kivételével - tartoznak kész!lménye1k ár: . Budapesti Guógyszerész Testület, 
számításait a rendeletben megszabott hatáí-2.·; Budapest, 
időn belül az egységes gyógyszerárszámítíiSt·' \TJII., . .\ggteleki-u. s. 
minta szerint a fenti időpontig szintén be-. • 

Ó 
• • • · · A 172.051/1947. sz. alatt kiadott rendelete· 

nyujlani. Az egységes gy gyszerar~z.~mt1á5l 
mintától eltérően azonban hozzaJarulok, rnet az alábbiak szerint egészítem ki: 
hony nevezett vállalatok a ténylegesen fel- Az egyes törzskönyvezett gyógyszerkészit· 
m;rlilt gyártási regie·!<öltsé~ei~e~ csa~ .• ~; n1ények :írvetésének hátsó oldalán fe!tün· 
produktív munka~ér. ''.tan ~zanuts~k .. ltote- lelendő a szóbanforgó készítménynek az 
lesek azonban .gyartas1 reg1c-l~olt.~;gc1ke~ }!~;, országos l{özegészségügyi Intézet által enge-
árszámitás benyujlásával egy1deJuleg hitelt:. délyezett összetétele. Ezt az összetételt egy 
érden1lően igazolní. adagra vonatkoztatva (·pl. tablettánként, 

A kiilföldi eredetű törzskönyvezett gyóg~': ampu!ló<nként, stb.) és minden részletre ld' 
··zerkészítinénvek ár1ncgállapításáról a gyógy~: t~rjedően - teh{Jl nen1csak a hatóanyagokra, 
~runagyl\:eresi~edői haszonkulcs ~zabályo;iá: hane111 a vivőanyagokra is kell n1egadni 
sával egyidejüleg fogok intézkedni. )::'; 'és a részletezést külön cégszerűen aláírni. 

.-\ tagvállalatokkal való k~zlés flvége
1
tt ~~~, \,. Az egyes gyógyszeralapanyagokra és törzs-

inatékosan fell1ívon1 l. C1n1 igye met;::-J \ könyvezett gyógyszerkészítn1ényekre, vala-
8.800/1946. M. E. sz. rendelet büntető ielh mint u 104.083/1947. lp. M. sz. rendeletben 

''"'< -f, felsorolt összes anyagokra vonaUi.ozó egyes 

· 1·.·.·.·.·· .. ··j árvetések mindkét példányát a Hivatalom-
hoz kell benyujtani, abból az egyik példányt 
az illetékes osztály a feHilhirálás után Hiva-

á 11 a n1l il kár, , ;;:~~::(!;,_ 
nz Anyag- és Arhivn:_tJIF>: falból fogja n1egküldeni az Országos l{öz-

elnöke. egészségügyi Intézetnek. 

dclkezéseire. 
Budapest, 1947. évi október hó 8-án. 

Varga s. k. 
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Felhívom Címet. hogy fenti rendelkezései ,orsz. Közegészségügyi Intézettől. 
met tagjaival megfelelően közölje. • .•. :. Ch t.iiii4/1947. szám. 

Budapest, 1947 október 29. .:,z:·1" . Tárgy: Gyógyszerkészitménvekkd 
:l kapcsolatos szabálytalanságok~ 

Elnük rendeletéből: ;~H T. Cím! 
dr. Furdek Mátyás s. k.' ·.·.·•.· .. ·.· .. ·.-.·! :--~:\. gyógyszerkészíh11ények forgalmát sza-

niin. lnn. líó.lyozó rendeletek értelmében i\Iagyarorszá-
~;:: :gon csak olyan kiszerelt gyógyszerek és 

'Z ÍROLT Gl'ÓGYSZEIWK KIUTALÁSA,. gyógyszeres készítmények tarthatók forga· 
10rohan. ::u11elyekct az Országos l{özcgész-

Ors:tÍfJOS Gyógyszerés: Egyesiilet, ... ségiigyi Intézet (továbbiakban: Intézet) törzs· 
Értesite111, hogy azok n. t,7yógyszertár~lfi'.,"''.} könyvezctt és forgalornha11ozatalra engedé-

an1elyek. a zároll anyagból készült comp_r,i;i;::! Iyezett. .A. n1ár en1gcdélyezett gyógyszerkészíl-
matakal 11úzilag akarjúk. előállítani, az ellátó> J _. üiények n1indennemíí n1egváltozlalásához 
gyógyáru nagykcresk·edöiktöl a 11avonta 'ki'.};:{~ ~ >}név, gyógyszerforma. összetétel, csomagolás, 
szolgúltatancló zárolt co1nprin1atak hcl:Ycifv>J: •}l··.···.·.· .. ;-i-_~r, clüállílú:-.i vagy forgalon1bnhozatali jog 
annak 1ncgfclelö n1ennyiségü anyagot f0_rre_-';._~'.l_;:\·. ·'átUdáiSa stb.) szintén az Intézet elüzetes 

ll t 1 
' . t. 'll' . 1 • • . engedélye szükséges. 

nye lC ne'\.. ""- inu1 u anpo asi ne lezse_g __ e_k_._· .. ·.·.·.·.· •. · .... l··.···•······.· .. •.· .~z Intézel a vonatkozó 1·endeletelc]1on b1"·z· n1iatl előfordulhat azonban, hogy egyes cik~~-, „ .... kckből csak comprimatakat lehet hcszcrcznF : tosított jogánál fogva a jövőben l"okozoltabb 

Ezen t
"elt""1l 1,,··110··11 \c1'11lal-'tsl>a11 J'elenleg e''r/;J~I :._'._~,.--:.·•_.··.· .. --· ínértékháen lflog.i~; . a h'"YÓg)nszerkészítn1éilyck 

. • • · ' or : ... JorgaJm. l e enonzni mind az cllíállíWknál. 
gyógyszertárat scn1 részesíthelek. 'J-+;J_:. >-t-inind_ a gyógyárunag)~kercskedöknél és n 

Budapest, 1\l47. február 6. gyógyszerlúrakhan és az észlelt szahálylalan· 
:i,'?;',> 'Súgok n1iatt az cljárúsl 1nindcn esetben n1cg 

Az elnök rendeletéből;{'.~'.;.,_ ;:'.fogja indítani. -

{}26 

Siskn László s. k';f_i:{t- ·,, __ Felhívo1n t. Cín1et, hogy a1nennyibcn 
<:ol_yan törzs'könyvczés~köteles gyógyszerkészít~ 

"1ényt tart forgalomban, amelyet az Intézel 



,,, 

' 
nlég nem eng,edélyezett, azt a forgalomb·ó ,., flivaN\.ozással július 8-~n érkezett n1eg-
nzonnal vonja vi,ssza. .-\mennyiben · pedI ?:·keresésére, érle.-;íten1 t. Cunet, 11ogy a 1\fa-
tnár törzskönyvezett és forgalon1bahozataíf· ·::;· ·rarország:on forgalon1hahozatalra erugedé· 
en1aedélyezetU gyógyszerkészítn1ényeivel ka:'.·. ·J?rezeilt, rtörzskönyvezctt g:vógyszcrké.:;zítn1é-
csOlatban vezetett volna be hárn1inemü vá_li:::'. -·~yek I\r. szán1ú hivatalos jegyzékében ne111 
tozást, an1elyet az Intézet n1ég ne1n ·enged€7~? .: ..• 11~: :: .nzereplő L.axoplin 2. jelzésií gyógyszerkészít
lyezett, . ann~k ~ngedél'yezé.sét nyolc ruip'i 5 <ny aJapárára vonatkozólag a 203.200/1946. 

alatt saját erdekeben szabalyszeruen kérj.~'i 'i\··.·.·.· •.. ·· ...• ··· ~e M. számú rendelet értelmében, az említett 
az Intézettől. ,,•J • 1; ·gyzék Ill. számú kiadá>sában feltiintetett 

Felhívon1 t .. Cín1 figyeln1ét arra, hogy··.ái~1~'.~ ~upárak van11ak érvényben: figyelen1bevéve 
esetleges szabálytalanságok következtnény~;:~~ 

1

. rernlészelesen a vonatkozo rendeletek.hen 
nen1csak a szóbanforgó készítn1énynek <W'.é:: !:; ~lőírt szorzószá111ot és százalékos úrcsökkené-
forgalomhól egyszersmindekorra történő kiz•; • 
tiltása és a készletek elkobzása lehet, de·J5) seket. 
3.220/1947. M. E. számú rendelet e szabály,.j ]>{eajegyezni kívánjuk. hogy az 1947-rc 
talanságokat bizonyos esetekben vétségg_~.'.( .. , ;folyt;lólagosan nen1 törzskönyvezett gyógy· 
n1inősíti, arnely két évig terjedhető foghá_z;2('.'. :1'.• ( 5·zerkészítn1ényck lo,·ábbi forgalon1bahoza-
zal is büntct11ető. Ezen t.úln1,enöen az 1922;.5-'. ··iala csak akkor lesz jogos~uk tekinthetö, l1a 
évi XII. tc„ továbbá az 1926 : XII. tc. érteÍf<'. \ eít a Népjóléti Miniszter Ur, az Intézet eg~ 
n1ében a n1egtorló intézkedés az iparjogoSítb·.'.:· 'korúbbi felterjesztése alapján. engedélyezni 
vány 111egvonásáig n1ehet. , ·rogja. Az erre vonatkozó rendelet - érte-

Budapest, 194 7 május 6. Í sii\ésiink szerint - megfontolús alatt áll. 
A.z Intézel vezetője:,.· :"·J , UzOnban a nlai napig nen1 jelent 1ncg. 

Ch. t.78H/1947. 
Budapesti 

t)'l8 

dr. Gnrtvuy Gyfügy s.•k.i.Jl·· 94" ·T !'> 
egy<•le1ni rk. tanúr, l"üigazgatli/ Budapest, 1. · ' .Jll tus .... 

·' ,\z Intézet vezetője helyett: 
szá1n. 
Gyórms:erész Testület, 

Budapest, 
\!Ill., A.ggtelcki-u. 

Vastauh Gábor s. k. 
oszlúlyvezetö. 

tt!\} 



Ch. 437•1;1947. sz. 
Tágry: Isn1eretle11 összetétell1 
hajtó tablcllrík forgulmrr. 

:~iall a jövőben nc1nc.:sak az elöállító cégek, 
Iiri~E· ':'.! Sbnnem a ·kiszolgáltató gyógyszerlárak ellen 

<'.5:_::~::,:l :'-'is 1ncg fogja. trnni a 111cgtorló lépést. ~.\ 
1 :1220/í\147. M. E. számú rendelet súlyos kö

" .
1 
.... vetkezrnényeitől mentesül tehát az a felelős 

Szíves lt1don1úsulvétel és az érdekcltekk-ei}: ye_zctő, ~.vki az ilyen kétes érlékü készítn1é-

Országos Guóf!uszcrész Ern,1esiilet 

valú közlés végett értcsítcn1 a t. IgazgatóSá-~:~-:, "'·nyek forg~ln1át. gyógyszertárában haladék.la· 
gol, hogy az Országos l\_özegészségiigyi Inú'!-;_'. lunul hesznnteti. 
zel szakközegei gyógyszertár cllenörzése'k a~-''. 
kalmárnl több helyen találnak kiilönféle;.fa_' 
n1eretlcn ös.szctételü l1. n. hashajlú tnblella:-
kat és dra1geékal, a111clyeket gyf)gyszertárák 
részére egyes gyógyszer\·cgyészeti gyárak 
vagy gyógyúrunagykercskcdök kintérvc száf: 
lílanak. 

Az Intézel wzetője helyett: 
Faslayh Gábor 

oszlúlyvezetö 

Fn~ykcnőcsök, fa,.,,yhalzsan1ok ellenől'zése 

Ch. 11.00811047. szám. 

A. vonatkozó rendeletek érlehn~·hcn isn1c- · 
rctlen összetélelü gyógyszer úrusílúsa nhLi :{TfJfs:<ÍfJOS Gyöuus:erész E9yesiilel lyuzyutósúyrt, 
gyarországon tilos és a gyógyszerész naHY.'.·1 ·· \ ··:.- 'Szíves tudo1núsnlvélel és az é1idckcltekkel 
fokú lelkiis1nl1Tetlcnségére vall az, ha _ilyC_1~ 1

1 ·~·aló közlés végett értesítc1n 1.. Ciiuct, h<•gy 
kl·szünény(~ket - anélkül, hogy iisszctételCt 1 az' Országos l{özegészségügyi 'l'anács 1525-
isinerné -- a- közönség részére kiszolgáÍÚiL l"· to47. 01\:T szún1ú és a Népjóléti 1,finiszter 
;\ gyúgy!:>z.crkészítn1ények forgahn{!t szabrl'~;. t:: úrhoz felterjesztelit Yéle111énye, továbbá a 
lyozó rendeletek értelmében az ilyen készít~' \Y Népjóléti Miniszter Ür 187.:l18/1\l4í. N. ill. 
n1ények egyébként is törzskönyvczéskötele'.Sek;·; ·: í.? 'ÍI: szún1 alatt hozzúnk érkezett lcin1la értcl-

1\z Orszúgos h~.özegészségügyi [ntézet a jÖ_f ... -v;1;1ében a tesl egyes részeinek az alacsony hö
vöben fokozottnht figyelcrntnel fogja kísériii;.<. · 1f:;,1úérséklet oko1Jn kóros elvúltozúsa kifejezcl
nz efféle isn1cretlen összetétclíí hnshajfó>:: .':·Jen beteg állapot és n fagyús 'gyógykezelést, 
lahlettúk és e::tréh készíln1ények :írusitú~:át:~L.:: t·:l1~n1 pedig kozn1eli

1
kai kezelést igényel. I~zek 

l·s az c~.etleg lapasztalf szab{dyla1nnság(j~i': ... „ ;::;.tthipjún a liürápolók, hörfino1nító-szcrek fagy
nao c:;:p,1:~ !ienőcs elnevezéssel nem illethetők, viszont a 

{j:\t 



fagyás gyógyitására alkaln1as fugykenöc~~ irata alapjá
1
n értesiten1 t" Chnel, hogy a 

és fagybalzsamok ellenőrzést igénylő gy,5 ;t00/1947. (orm. számú rendelet 432. §·a 
szerek. . '·;>··:• 56. pontja, valamint 433. §-a (l) bekez-

Fentiek alapján a fngykenőcsök és f~----/~;::,r_· ése értelmében a ti'.irzskönyvezett gyógyszer-
L~lz;am;i'k tör~skönyvezés~<öteles ~yógysz~i::· készítmények 1948. évi folytatólagos lörzs
kesztlme~~ye~<. e;s '.nmt ilyenek, e készíl!n.f~:;·:. <)önyve7és6vel kapcsolatos kiadvúnyok első 
nyek elo<tlhtasat cs forgalo111bahozását ~;''<:'.>_; :·>;::Jvén 250.- Ft, n1ásodik és többi ívén 15.
Lályozó rendeletek hatálya alá tartozu '·\l3-·'.' ::.:wu illetéket kell leróni. Minden folytatólagos 
:\zok elöá\ltúsával és forgalombahozatalá~'{: ·,;:·1örzskönyvezés irúnti beadvúnyhoz mellékelni 
csak gyógyszertárak és olyan személyek (~\·\ · ·.)cll tehát kiadványi illeték céljára 250.- Ft 
gek) foglalkozhatnak, akik gyógyszerkész'Í<:: :>S:és - a1nennyibcn a beadvány egy ívnél 
mények gyártására, illetve forgalombaho ~# <•.többre terjed - még annyiszor 15.- Ft ér-
talára iparjogosílvánnyal rendelkeznek. z~~; :::Jéldi bélyeget, nnicnnyi a beadv[tny 111ásodi1( 

' f k " ·· 1 • f , :,_::_,:_és többi íve együttesen. Egyebekben u-talunk 
'.' a~.Y ·.e. nocso < es agybalzsamok forgal:.·. · mat ~ ,1ov.oben fdkoz.ottabb mértékben fo"J'tik • :Jolyó évi szeptember 4-én kelt Ch. 1957/1947. 

elle o z l lt 
1 

•
1 

„ 0:;;:':Szúmí1 értesítésünkre . 
. n n:m. s ~z. ~s~ e „ s;-a '" yt~lanságok.' ·· A folytatólagos törzskönyvezés iránti beacl

~11\almav~l. a k1hagasi_ elJaTas 111eg1ndításáfá----' ,. fogtmk lepeseket tenm. i \ánv rovatait szíveskedjék gondosan kitöl· 
} teni~ különös tekintettel a cson1ngolúsokru 

Az Int'ézet vezetője helyett: t .Js. :-/em elegendő megadni pl. tablettánál, 
Vastagh Gábor 1 hogy 10 darabos; injekeiónál, hogy 6 ampul-

osztúlyvezetö. -:~,.·.~· .. •:. Iás cso1n
1
agolás, hanen1 fel kell tüntetni az 

-:cgy,es fi( agot is, pl~ lOX0.5 g, vagy 6X2 

Az 1948. évi folytatólagos törzskönyvezéssel: kcm stb. 
kapcsolatos kiadványok illetéke •. Ismételten és nyomatékosan felhívjuk t, 

(Az OKI Ch. 11.26á/19-!7. sz. átirnta.) ;'<Címet, hogy az 1948. évi folyalólagos törzs-
... •!c.könyvczéssel kapcsolatos beadványait f. évi 

A Pénzügyminiszler Or 175.632/1947. xt> §:,;;november hó 30-ig feltéllcniil ny;1jtsa be az 
a. szám alatti elvi állástoglalása és a Népj~é'' :;.Intézethez. mert ellu'selt headvánvokat a 
!éli Miniszter Úr 188.755/!U47. VI. szán:iuC .. .'?~épjóléti Miniszter Úr szigorli utasÍtásainak 
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megfelelően nem. fog::idnnk . el; A készít . 
folvtatólagos törzsko1:yveze~cn~1~ . e!mUI~~.). 
lása. annak forgalomhol valo k1hllasat voríjá"'' 
n1nfia után. 

J~'rtesilés pepsin iigyében. ..··(:::;ii :::"~{~;V' 

Ch. 11.467/1940. számú határozat. , t'· 

Budapest Székesfőváros 
Polgármesterétől. 

Tárgy: Gyógyszertári ellenőrök ja
vndoln1azása. A 4 7()/1943. M. E. sz. rendelet 1. §·ába1t ·· 

bi;,tositotl jogomnúl fogva a. IV. kiadású ~[~; $)[sJ..22eiJ 946. X. sz. 
cyar Gyógyszerkönyvhen h1valalos pepsmre lfatárowt. 

~onatko1ólag úgy rendelkezen;, „ hogy •.~ .;+,A forint-illetmények rendezésével és az 11.1 
Gyógyszerkönyv szöveg~től , clteroen °1.Y.~,lt<'. '.«~9Uektív ~ze~zödé~ h[;tálybalép,ésév~~ !tapcso
készíln1ény is ft•lhasznalhn.to, anlelynek. ha,·.·· é~.:Ja.tb.an .szuksegessr valt a szekesJovarosban 
rl1tltartnlma 20/0-núl nen1 magasabb." . .. . , .. 1 1 · l . --.. ·,ryJ~~ö hatosag1 iezc es ic vel:t gyógyszerlára'k 

A.z intézet vezetöj'ét'-_-<_:_:·:_,__ ki:Ratósúgi kezelői, vala111int a gyógyszertárak 
dr. Gol'tuau Györrnr s.:-k,_. 1 J~;~!fe_nörei járandóságainak újabb n1egáll.apí-

l'gyetc1ni rk. lnnúr, füigazg~1\/t l,_~,s,~. . 
;:.:l~\íit Magyar Magánalkalmazottak Szabad 

:_;:'.§'Z~kszcrvezetének Gyógyszerész Szakosztálya 
+~j~vaslala alapján a hatósági kezelésbe vett 

„,.,„, _,-~?~?ro•szerlárak halú..,ági kezellHnek javadal
·•>t ':;~~zását a hatósági kezelő :íltal kezelt gyógy

·• :·;'ig1eilár brulto forgalmának 10%-ában, de 
· 'eljcl:>b havi 1.300 forintban állapítom 

hatósági kezelő részére kifizetendő ösz-



szeg alsó határát a jelenleg érvényes kollek- nem kerülhetnek. A kollektív szerződ' 1 _ 
lív szerződésben a felelős vezető részére merr- pulvételét teszi szi'tl· · · . es a a o , t. "bl,. \.segesse az is, hogy a 
állapított javaduln1azás összegé'hen, ezidö- . g?rogyszer ar to JI alkalmazottai, mint ma-
szerint 8í0 forintban állapítom meg. ~unalkalmazottak feltétlenül a 1 ll 1 .. v "d' h .

1 
to e,t1v 

A hatósági •kezelésbe vett gyógyszertárak - sr.erzo es ata ya alá tartoznak és í, , , 
ellenőreinek javadalmazását a hatósági keze- gyó.1g.~·sz_ertár v:zetését, felügyeletét ellát~' é~ 
lésbe vett gyógyszertárak brutto forgalmá- fele osseget viselő a személyzeti b t t t knál illet . · d , eosz o -
nak 11/2 %-áhan állapitom meg, mely összeg.' .", 1, •1 ;·~ sege szem?lyzetnél alacsonyabb 
hől azonban egy-egy gyógyszertári elleÜör Jll' ne a nlaz s an nen1 reszesítl1etö. 
részére legfcl.iehb u felelős vezető részére ·a Erről a polgármesteri YI. és X „ , , . n •t r r „ • . • ugy osz-
kollek tív szerzölésben n1egállapított javadal~ f~) : a .~:st·z iugy~szsegct és a tisztifőorvost, 
n1azás másfél5zeres összcrrét lehet kifizetn· 1·. .oszainvevo • a szamvevőséget a h•to' · · 1 n , b , , ' ~\ SUgl {C-
;\z illetméuyeket a kollektív szerződésben zeles. evett gyogyszertarak hatósági kezelőit 
megállapított fizetési határnapokon kell ki.;. -~ g~rog~r:zertár-ell~nör<iket, a iviagyar ftlagán~ 
fizetni. A. fenti i.llet1nényeken felül sCinrnifélé rJk~In1a1ottak Szabad Szakszervezet· el· 
címen további illetményt kifizetni nem lehet. 1 'Gyogyszer~sz S~ak?.sztály~t és a Buda~~stl 

Az illetményeket a hatósági kezelésbe vet! 1 Gyógyszere~z '. ;s'.uletet ertesitem, a határo
nrngángyógyszertárak jövedelméből kell fe- z~to_i;i _ pedi_g. Jovah~gyás végett a magyar 
dezni, a kifizetett illetmények kizárólag .. '\ ·~epJOlelt mnuszter urhoz egyidejüleg felter-
gyógyszertárak jöwdelmét terhelik és a szé5 ueszt<m. 
kesfőváros községi háztartása terhére sem, \; Budapest, 1946. augusztus hó 26-án. 
miféle javadalmazás ki nem fizethető. . L A polgármester rendeletéből: 

A hatúsági kezelők és gyógyszertár-ellen- j őrök javadalmazását a kollektív szerződé~ L Ha/mau s. k. 
fib'Yelembevételével kellett megállapítani, f főjegyzö. 
mert a hatósági kezelők rendszerint a keze·. J:'; 
lésbevett gyógyszertárak régi alkalmazoftiíií. l 
:tkik a hatósági kezelésbevétel során javadá!I' ~\ . 
maiás tekiutetében hátrányosabb helyz"tbt, ,%{ 

636 ;ffA>< .. '·~*'··. '~;; 11· 
··~e:;; .:;;gp> 
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ODOL SZÁJVÍZ 
A vi\:ig ·minden rCszCn lcgc!On~·ös.ebben isme1:L száiá110\(f: 
szer. llllisos s.ze-r a foAbcteg.segck, y:llnm1nl a ·mtg-· 
hr~:es meRclózésére i~. Nemcsak desin!iciá1, hane111' 

üdit .is. 

ODOL FOGPÉP: 
A nt:li tudományos kuli:ti!ások si.erlnt ·lC'~ki."álóbb és 
ezCn lc:.;cLb!rjcd'lebb Cs ~eAkU1.vetlenchb fogapoló sze:'.i 

SOLVOLITH FOGPÉP: 
Az Odo\-gyiLr álll\lja e\ü a Solvolith foAPC11eL is. A SD!~ 
volilh az c~ye~!cn f-O>!:PC!>. amely lermés.zetcs karhbadi 
forrás-só'l 1t.a.;tn.lmaz. A Solvo\-ith e'..\:ivolltja a Iog:.epedé
ket. mc~~;\tolja ~1 fogkő lerakódásL Cs a már meglc,·ö·· 
fo>tkövc~ oldja. · 

PITRALON: 
Pi1U•amisol~al, bőrtisz\:.lta:·.ansáJ!Okn t elmubsztja. 
,·álkozás ulin üdll. fertö'tlc.n!t. 

KÖLNIVIZEINK: 
Chat Noir, Hussc. Black & \Vhile, Ext.rJ, Old ~ilndat 
\Vater, Old L:l\'endcr \\'alr:r ki.iz.kctLo,·cll ü!atokbarí:
kt:rü'.nck fo.r~-alumha. , 

CHAT NOIR 
pudcr-cink kcrcscll múrkadkkek. 

THIOSEPT 
(fcrtól.leniló) o\íljat •li3rkll111az& ctkh.-cink: Thioscpt sz:ap:~ 
DU.U, hintőpor, .bahao\aj, babakrém - ·a kgkcdve!lcl1h:: 
csecsemő é;; blirfmolöszc.rck. , 

ROUGEOK: 
Florcl.\c, Valcry. 16 kűlönft'.!lc süttbcn. K1ál!ilásban CS 
minöséghcn ;-elckszik :L f1ancin és amc-rikai mú.rk:ikka1t~ 
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1 Kollektív szerződés, 

l mely egyrészt a Budapesti Gyóf,ryszerész 
-

0

' Tesliilet, illetve az Országos Gyú:.ryszerész 
l Egyesület mint a n1unkáltatói érdckképvise-

1
·.·. Jc~k, n1úsrészt a ~1agyar i-tiagánulkalmazottak 

Szabad Szakszervezet" mint a munkavállaló r érdekképviselet között az eddig érvényben 

! 
volt kollektív szerződés rendelkezéseinek 

.hatályon kívül helyezésével alulírott napon 
L~ következőkben jött létre: 

. , ...•. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy 
a kollektív szerződésben lefektetett nabályo

L-k~t ~Iáírjá~k, azo;\:al magukra nézve l~ötelezü
·1.nek. 1smer1k el es gondoskodnak arrol, hogy 

_- - nz_ érdekeltek ezeket bctar~sák. j\'finden e:-,ryéh, 
· · ·\:-ri:, munkáltatók és. n1unkavállalók között eset

t -}~_g fennálló eg:-;csség olyan intézkedései, 
:> l;i!!lelyek a jelen kollektív szerződés határoz
-{-"'-:-:\-:Jliányaitól c_ltér:nck, hatály,ukat \:esztik és 

\:>llyen egyesseget vagy 1nega1lapodasl a kol-

J~' ~~~::\ö:~~r~~~~s sz,g,~~'.iyességének tarta:~~ 
',f,'<<>'" 



1 
Vitás kérdések elintézésének mó<l.ia. ••:::x3.szú!11itoU h~l napon belül köteles határozn-

• " .. :e: .. "': ·.· .. to.t. ]Jozm es ezt az érdekellek!<>! J· ·· ··1 · 
"d. . t 1 . . . • ·•1 · ... 1 e ,ozo m. 

,\n
1
ennyiben t: sze:·zu cs .~r e n1e~er~c .. vabfJ'..': : .. '·.: csak o, Y~~1. pana.~zl lehel tárgyalni, anlely n 

nlluilnlazúsa tekinteteben ki~~bl~ 11C:lJ1 Je.l_e~1~;/_t:._bizotlsag ulcsc el<:>_lt 3 nnppnl írá1shan a biz.ott
tliségü vitás . ké;·désel~ n1,e1::1lnenel~ f_el.' U{.,~.-~.:::.•.•1··.·.· .. ··.'.~g _valan1~l~' clnokéhcz írfrsban. hcnyujtatott. 
n•o]·at szóheh targvalas 1ttJan a Sz:al"szcrve-"-- {l.ivetclt l"epeznek azok a sür•1o"s e. ,t 1. 
u#- \~ , '„ t'l . 1 . .•\'< --· l . f\ se e\, 
oet (fvócry,szerészeti szakosz a yann_ ~ 1ntézö.··.1· ... :·JiH~lyc \el a Jele11 k-ollcktív szerződést "· 
„ "· "· .. n l t G . "' . . .. .. . d k !'· . 1 meb 
hizol.lsúgn l\.lizvct:enul a uc .~P.?S l. 1 ).~~.~~.· .•.. : ..• •.·.··.·.·i.·.· ..• :· .. '.-:.·k·ö ... t?.' er e ·e ~s~.gc i: va;an1elyikéne·k kíván-
szerész Tcstlilel, illetve .. az. ~1::.z.1gos -~yogy~„·:·.··ságara soronk1vul kell targyalni. 

Szel 
. .&s:z Ecrvesiilet e1nokscgeve1 egyuttesen.-. ··· .. ·.· B·. e~rkérdéseikben az err"eztct" 1 · . 

- · · .._._ · - n. \- •· •f ;v. - ' • :-..1 O Jizottsan 
intézik el. Séreln1ek vagy panaszo ... ugye 1 ~]_i.._ · fiiésein hozott határozatol~~1ál a munl·alJ · ? 
háron1 napon llcliil .. h~~tú~·ozatot kell hozhi> .kifizelése n1inden kor a kifizclé~ időpo~t · .e1r: ... 

· d J lt J·l·el J·ozoln1 ·· · · b 1 · " l · · Ja i.m ós az cr ei:e e...... ... · · ··:.'<e· érrenY cn cvo )ertetelck alap1'án r· ·t< ·i· 
·· k'·l'el·c1·11t''''•··h· l ·11· · · oie111, . . Anlennyiben a \'tlas ·c1ces ... l ezt;_s~.· A ataroza 1111nc i:et félre kötelező er „. ~-
·1 ··1 ' •a"" a k' d" ·.···. d'l t 1 l · l · e.1u es fenti niódon ncn1 s1 i:eru _1H;, ' ' r..~ • „ er .. ~.„; -:_.:h,.ala e i: a anu . vcgrc 1a.itandó. _,\ tárgvalá-

átalánns érclck.ü vagy .elvi JC1~~1 t~scgu len~el> .:.;:;_spkba ?e.vonh~1l~k. az érdekelt üzeinek iizenli 
ú·gy ezeket. n l\.ol~ckt1v . szerzo.?es.t _ n1e~k_?}-~~::'' ::yJ1Y~o~tsaig1 tag.J~l. illetve bizahnijai, valaniinl 
érdekképv>.elelek tar~'alason dont1".el. ~ ~~k, .4~z erdckell vallalatok megbízottai. Akár a 
tiól egycztclő Jiizottsúgokal k.ell ielálhl.~).~i.!.:„ ·~:s:z_erzödé~ al!;;:allnazás~1, akúr annak l·rteline
uz egycztctö hizottsúgbn f~lercszhen a ~W}L:· :}&s.r t~!i:1.;itet~b:n nz, crdekképviseletek között 
kúltatú érdekkéµvisclc~ k;1.ld . :a,go;.mt, f.~l~\;;.:&'t1!1:~rufo . v1~as kerdé.sekhcn„ melyeket az 
részben a munkavállah~k e.1del~J,eµ,1s_ele!~z'~·i. e!ozo ~ckczdeshi;n .em_htctl modon folytatott 
pedig ('gy-egy alelnökol e~ .~rdekkcp\;~„~-el,~~,'.il ralasokon, ehnle;n1 i.1cn1 lehet, az Orszá-
tenként 3-3 tagot. Az elnokok h_a;onfa~~}<> , ~lunl~ab~rmegallaµ1tó Bizottság dönt. 
vállva vezetik. az ülé_se~~et, n1ely ulesek.-:~_lQ!l. erdekk1?pv1sele.te.k 1~.ötclczik magukat arra, 
képviselet által n1e~-t1eloll l1clyen t~~ta~_ . az 1}y~n v1tas ug;yeket a tárgyalások 

lv e'i·dek~\.épviselctl1ez a soros clnok t ~rtelensegenck n1cgallapítása után ler1-
me "d" f 1 1 "bb 18 • • b 1··1 O 

0 

zik.~ A szavazásban a szcrzo o. ·e ; \. .;.. ..?-·- , . arai; e ~.l ~z, . i\1. B. elé 1.erjesz-
' 

1
„. e'"renlő szún1ban vesznt:1\. reszt.- --A B1zottsn·g donteset az érdekképvisele-

\!SC 01 "' l •t• aa1] ' • k··11 " . 
t tő hizottsáa n panasz )CllVUJ n • nl \:rn nezvc ·o e ezonck ís1ncr1k el 

egyez e · · n - · · 



2. l\lunkaidő. 

A munkaidő heti 48 óra, illetve a halóságif,< 
lag szahályozolt üzen1idö. A.1nennyiben --~~~· 
48 óránál több, úgy a 48 órán felül teljesítet({ 
1nunka túln1unkának szún1ít. .A. 111unkaiq~f:;:'. 
lehetőleg osztatlan legyen. ~-\zokon a 1nun1nt~~;. 
helyeken, ahol a munkavállalók 30 per~··' 
étkezési szünetel tartanak, ez a n1unkaidöbe:>:; 

[ntnál vállalati bölcsödc van, olt a szoptatási 
i~Ö nyujtásának előfeltétele, hogy a csecsemő 
.n vállalati bölcsődében legyen. 

a. MunJmbérek. 
(e 1nunkahérekrc vonalkozó vállozúsok 
a kollektív szerződés után ktivctkezneli. !. 

nen1 számítható be. A napi n1unkaidö a me:'g;· < 
állapílolt kereten belül ettől eltérő beosztásíí„ 
is lehet, de a napi 9 és 1/2 órát csak az érd~:;_ 
kelt munkáltatói érdekképviselet és az érdé{ 
kelt szakn1ai szervezet hozzájárulásával lia-~
ladhatja 1ncg. 1\ inunkaidö hcosztá5át, illCtÖ~'; 
Ic1T k,ezdelénetk éis befejezésének idöpo1itjáf 
a n n1unkállató az üzen1i bizotlsággal és _;~~ 
érdekelt hizaln1iak hevonásúval cgyütteSeii_ 
úlapítja me~. Ha a mtmk~vúllaló. a ~1yi!~:: 
árusítási üzletekre vonalkozo kor111any1nt~z1: 
kedések folytán napi 8 óránál kevesebb.et 
dolgozik, úgy. ezen . mnn!<~idő~: belül illé!i. 
meg 30 perc hzetctt ern\ezes1 szunet. >:-:'.;::--, 

Feleiös gyógyszertárvewtö 

Gyógyszerészelk: 
1 éves gyakorlatig 
2-5 éves gyakorlatig 
5-10 éves gyakorlatig 
10-15 éves gyak.orlatig 
15-25 éves igyaQ\.orlatig 
25 éven felüli gyakorlattal 

Technika, laboráns: 
1-5 éves gyakorlatig 
5-10 éves gyakorlatig 
10-15 éves gyakorlatig 
15 éven felüli gyakorlattal Heti 1 napon túlmenő túlórázás c\;a,k 

akkor rendelhető el, ha a vállalat erre von~g <• 
kozólag az illetékes szakszervezettel, m_~g~:: -. \~_;:-'Labóratóriu1ni segédn1unkásnö: 
állapodott. 1-5 éves gyakorlatig 

Szoptatós anyáknak a vállalati vagy-s;iic; 5-10 éves gyakorlatig 

'. 

;fabi-orvosi véleményezés alapján megfelel§•; z;c; 10-15 éves :zyakorlatig 
szoptatási idő engedélyezendő. Amely váll~··'" ·. 15 éven felüli gyakorlattal 

644 

Havi fizetés 
forintban 

870 

280 
360 
450 
600 
700 
800 

210 
250 
320 
380 

200 
240 
280 
320 

615 



2. l\Iunkaidíi. 

A munkaidő heli 48 óra, illetve a hatású' 
h.l" szabályozott üzen1idö. .i\n1ennyibcri_:_;t?tf-;:'f: -
4S~ óránál tőhb, úgy a -!S órán feliil teljesif "v.· 
n1unka túlmunkának_ szán1it. A lllllnk_a.' 
lehctölerT osztatla11 legyen . .t\zok.on a n1u - · 
helyeke~. ahol a mun'kavállalók 30 !?. 
l~tkezési szünetet tartanak, ez a n1unkaidö 
nen1 számítl1ató be. A napi n111nk.aidö a 
úllapílolt kereten heliil ettől eltérő beoszt. „ 
is lehet de a napi 9 és 1/2 órát csak az érd§~;,;_: 
kelt m;mkáltatói érdekképviselet és az érd~~ 
kelt szakn1ai szervezet hozzájárulásával_·~~~:fr:,; 
\adhatja n1cg. i\ n1unkaidö hcosztá~át, ill~_, „ ·' 

le"' kezdeté11ek é1s befejezésének időponJ,. 
a n n

1
unkállaló az üzen1i bizottsággal é§,:-;-Y,~.:~.: 

érdekelt hizaln1iok. hcvonásával együt_t~-~~:~~: 
álapítja meg. Ha a munk~vúllaló. a ~i:(i[t~; 
árusítási üzletekre vonatkozo korn1anyi,nJ~_~:;_;>. 
kedések folytán napi S óránál kevese)j)iA\Y;< 
dolgozilt, ·úgy ezen n1un~;;.~idő~:1 belü~ J~fé~~.::c;:; 
meg 30 perc fizetett éUl<ezes1 szunet. . 

Heti 1 napon túlmenő túlórázás .. 
akkor rendelhető el, ha a vállalat crre.y9 
kozólag az illetékes szakszervezettel-:;· 

állapodott. 
Szoptatós anváknak a vállalati va 

Mabi-orvosi véleményezés alapján me 0 

szoptatási idő engedélyezendő. Amely·, 

BH 

tnál v~l~a~ali bök.söde van, ott a szoptatási 
ó nyuJt~sa~.rnk „el?fellétele, hogy a csecsemő 

3 
vállalati bolcsodeben legyen. 

'. ~ruoJuibérek. 
(e tnunkahérekrc vonutkozó vállozúsok 
a kollckth· szerződés után következnek). 

Felelős gyógyszertárvewtö 

1 éves gyakorlatig 
2-5 éves gyakorlatig 
5-10 éves gyakorlatig 

éves gyakorlatig 
éves ig}'a~\.Orlatig 

éven felüli gyakorlattal 

'.''technika, laboráns: 
1-5 éves gyakorlatig 
5-10 éves gyakorlatig 

cf0-15 éves gyakorlatig 
15 éven feliili gyakorlattal 

)QJóratóriu1ni segédn1unkásnö: 
,1-5 éves gyakorlatig 
.5~ 10 éves gyakorlatig 
·-10~15 éves eyakorlatig 
15 éven f.elüli gyakorlattal 

Havi fizetés 
forintban 

870 

280 
360 
450 
600 
700 
800 

210 
250 
320 
380 

200 
240 
280 
320 

615 



Pénztáros: 

Havi fiz{!tfs 
forinth;:in:· 

·napitott mun'kaidö 2·5'-50 %-a úay a 
• > M 

5 éves gyaltor1atig . 
5-10 éves gyakorlatig 
10-15 éves gya1torlatig 
15 éven felüli gyakorlattal 

175 
200 
250 
310· 

megallapított fizetés 65%-a, amennyi-
az így foglalkoztatott munknviillalÓk 
·aideje a n1egá1lapított 111unkaidönck 

)0%-a, úgy a megállapílntt lizetésnek 
, a jár. 

Hivatalsegéd, takarítónő: 
1 éves gyakorlatig . 115 ·1órapól!ék és vasárnapi munka dí.iaziísu. 

2-5 éves gyakorlati~ 
5-10 éves gyakorlati~ 
l0-15 éves gyakorlatig 

15 éven felüli gyakorlattal 

165 rendszeres heti munkaidőnek aznapra 
200' .1ányadán tüln1enö, vagy vasárnap és az 

Gyógyszerész-gyakornokok: 

220 · ~b. meghatározott ünnepnapokon telJ·esf-
260. "'munka, az alant felsornlt kh·ételektöl 

160 
intve, tüln1unkána1k számít és hérpót-
1 fizetendő. 

A egves mun1{.avállal61{. kategóriz,álás_fr_ná 
me:áll;pításába uz • érdekelt munkavállaló 
bizaln1ijai hevonandok. 

Teljes ellátásért: lakás, fűtés, vilii.g!tá'. 
élelm~zés fejében fenti illetmények 40%; 
csak lakásért a fenti illetmény?k 10%-a vo. 

l t • 1 'z e'lelmezés igénybevetele a munk 1a o e .. """\ · . 
vállaló szabad választására van b1zva. 

Rendszeresen nem teljes r:iunkaidő.~~~;, . 
lalkoztatott alkalmazottalmal, ame!l!l:Y;lí 
a foglalkoztatás tartama a megáUapl\q. 
munkaidő. 25'to-ánál kevesel.'b, a m~g~;lf 
tott fizetes 3a%-a, amei;ny1be!l az !~;< ... 
lalkoztatott munlrnvállalok ·munkmdeJei, 

'rapótlék a n1ai n1unkaidöt követö 
ét órára az eg}r órára eső ös,szkereset 

,- , az utána következő .két órára 50°/0 • 

:,túl pedig, valamint vasúr- és ünnep~ 
on 100%. Legalább 3 órai túlórázás 
újabb 1/:! órai étkezési időre van joga 
kavállalónak. 

szempontjából az állandó 
gyógyszertárak felelős- vezc

a gyóg:yszertúr kötelező üzemideje 
ljesítetl munkája kivételt képez. 
· ·sárnapi túlóra díjazásánál kh·é!el! 
k az ügyeletes szolgálat idején dol
unkavállalók, akiknek a rendszeres 
eosztása olyan, hogy a heti •18, illető-

(j.!j 

---.-~· 



leg n 111cgállapitotl heti n1unkaÓráiL 
vasúrnap és az aláhh n1eghatározoft::,:·; 
napokon is dolgozniok kell. A. ~·aSár·· 
rendszeresen dolgozó 1nunkavállalók,.··Jri'' 
ideje ligy osztandó he, hogy n1inderÍ·:::··fi···· 
han legalább két szabad vasárnapju1t>Ü{ 

Az ügyeletes szolgálatot végző alkali 
rendszeres n1unkaideje túlórapótlékm·e 
megállapítható akként, hogy az egyik J:l 

í.Hórapótlék kiszán1ítása: a megállapított 
letöleg 48 óra munkaidőnek megfelelően 
r·,etésiíeknél '14, illetöleg 48 óra, havi 
s~eknél 184, illetőleg 210 óra figye· 
-\rételével történik a heti, illetőleg havi 

'fizetést véve alapul. 
>:állandó ügyeletes szolgálatra kötelezett 
~ rszertárakban a rendes n1unkaidöt n1eg

Ó munl(a túlórának n1inösítése tekin· 
b.en az egyeztető bizottság álláspontja 

rtyadó. 

48 óránál kevesehbet dolgozik, azzal a 
szorítással, hogy a kél egymást kövétll 
t•gyiittes munkaideje a 96 órát nem h:iláif 
hatja meg. A kétheti 96 órának 1 napra: Ifit 
állapított rendszeres mun'kaidőhánya.da.•.·r· e·· 1··eg! .. ·.· ál t d" ·s észenléti szolg a 1.1aza ·a. 
teljesített idő túlmunkának számít, ha· aiJijfr·. . 
heti összmunkaidö a 96 órát meghaladta.•!<''' )jeli és vasárnapi inspekció: 

Félórán aluli túlóra 1/, órának, C ak a munkaadó vagy felelős megbizottja 
teljes órának számít. · ;r ~ma: elrendelt kés;:ei;:léti ~nmk~ . díjaza~dó; 
. .Január !.,. március 15„ április 4„ máJ'usoY•i· "•. unkahelycn eltoltott keszcnleti szolgalati 

U . 90 • l • . " .v\DI . 'd" t" 99 • „ 9•0f k 1 rnapJa, augusztus ..... es taracsony J#i,hH,:_ ·s:{i~,-a rendes üzemi o u a11 ...... ora1g .... n 10- ·a , 
két napja fizetett ünnepnek számít. Ezeki'!f. ,;~,'L_8 óra közöli 10%-kal pótlékolandó. 
a napokra a munkavállaló az alapbéréiíek ·· '~ 
8 órúra szán1ított összegét kap,ja .. -\--:fe''-·n-<t.,- ::-r:t+t{:; k d'" ·8 ünnepnapokon végzett n1un1\.a esetén a nitifi'~ . ~'&;',Kisegítő muu a 13aza a. 
kavúllalót megilleti az előhbi bekezdés•sze; '>T.\ kisc"Í!Ő munkavállaló bére a kollektív 
rint n1egállapított összegeken kívül az azriiipi :,tf't';rzödésben n1egállaplíott bér 50°/o-ával pót
munkaidejében számított keresete 100'/ofos' \/ikölandó, hat munkanap után 25yo·kal. 
pótlékkal. Pünkösd hétfőn, husvét hétfő!l;:éi iíHse"ítő munka alatt az a meghataiozott 
uove111ber l·én végzett n11u1ka után too'ó/d~öS:' ~~Ör~ szóló 111unka értendő, n1elyre a 1nunka-
pótlék jár. ·· · :Vállaló ilyen címen van alkalmazva. 



7. fükülclctések. • .. •.>_ .. · amely ledolgozandó _ vala . t „ · · , ! • „ l 'l ) ' mm nvngd1J-
A rendes munkah:lyen _kí,vül, .. ~!előleg'~ ~;}l'dei;zk ar·J~ru 

1
e' ~ i_irnnkállatót terheli de az 

rendes 111unkak.ercttol eltero korulménJitlk;';, ><:}:;;u o .csa \. o Y n1erlekhen, n1inth , ' _ 
között végzett munka (pl. az üzem te!~fiiJ" yJ'.'.vá!lalonak a szerződés alapján „a .. a mui;J,a-
helyének közigazgalfosi határán túl, BudiJ3i, · ····• fe!iil semmi más jövedelme nei~a~~l~~.etesen 
pesten, Nagy-Budapest területén kívül, vagy•i• "••• 
a munkavállaló megállapított müködési terü~ ·'>9, Szabmlságidő. 
]etén kívül végzett munka) kiklildelési póf,i·- .·'·;.:.•A szabadságidö végleges rend . „ 

Jókkal díjazandó. A kiküldetési pótlék mér~é~í .. _.i\;övetkezök alkalmazandÓJ·: 6 1 . ezese1g a 
két külön kell megállapítani környéki.:··~~~+ .<·'·· k t t. . "· 1onapos folT
vidéki kiklildetésekre vonatkozóan, amit·iF •pnl ·o.~ a as utan 

6 
munkanap fizetett szabad

sznkmai érdekképviseletek a szakma jeUegé:_·. ·_._.·_ ság 3ar, mely havonként az eltöltött · '1· 
l 1 • .• _"_._•_-.• •. _ .. u_._tlákn 1 n!~ppal_ en1elkedik, ÍH!\•]1ort_t• l e·~11.uf101_,,,a 

nek figyelembevételével szn mián <ént hátit' _ . „ „_, , -

1 E l 
.. 

1
. 

1 
t' - ,,_,.: __ .·_ .. ·_._I~.-·ozta as utan a szahadsá<ri'clo" J? 1.~ rozna \. meg. • n11e \. 111ax.nna 15 1a ara n.e.iíi'.?:.' /' . 1 , , , t"l - rnun \.a-

haladhatja n1eg a tényleges utazási, indö~"· -... ~_np. C\ utan a szahadsúgidö n1inden 
koll és igazolt lakúis- és ellátási költségékéri. 
felül, a kiküldetés tartamára járó munkabér 
:;5</0-kal n1cgnövclt összegét. 

A kiküldetési pótlék Nagy-Budapcstemfr 
vidék.en a l1elyiség közigazgatási határ~ir,:, 
belül 10°/o, an1i nen1 vonatkozik a rendszerek·~; 
kiküldetésben, illetőleg körzeten belül v~·g;.·: 
zclt n1nnkára. · 

·.: .. ::.::;::~:::;:·:':;:::':: 
A szerződés alapján kifizetésre kerülő. : , Y 

n1unkabérek lltán számított rnindennefütf~i'" 
közadó és járulék (OTI, MABI, kereseti': -~·-m·_--. agyar közegészségügy szolgálatában! I 
jövedelcn1adó és pótlékai, közn111nkavál . 



további év cltellévcl 1 nappal cmelkedi\Ct' Jndi pótlékot folyósítani ,1. • • 
2i\ nnmkanupig. 6 hónapnál rövidebb ideig":" fi iisszege és a kifizetés id" · ·l. csaladi pótlék 
tartú n1unkavállalás esetén 1ninclen betöltött : •. · .. 1· .. ··.'_.;_;:-.:. ;,-iegáÍlapított pótlék össozr~~~v·~~ ~ törvényesen 
hónap után 1 fizetett n111nkanap jár. ;\ sztif' idöpontjúval e{.,ryenlő. · n es a kifizetés 

hadságidö n1eghntározúsánúl a n1unkavállnl6f_. 
nak egy yagy töhh rnunkaadúnúl eltöilOtt-:. 11. A bizalmi eg~·éu jogköre. 
szolgálati ideje beszán1ítandó, ügyhogy, _h_._a.·_·.·. . 

l 1 
· 1 d'" '! 1 l'll 1 • · "A bizalmi a munl·av'illal' jc en egi. n1un ta O.Jana cga a)) eve :v~It ; -:::-. .1 . '- ' o n1errbíz lt' • 

1
1 1 , 1 al I·or a előzö n1unka d' , -, . nunt I yen tartozik n1efTvfdaszt, , , I"! o Ja es 

a ta n1azas Jan, , t" z . . 'a .o~ál::· fiitónáI, illetöle.z anna"1.' n' . ab~at a inunkál-
eltöltött szolgálati éveiből 3 év (tehát 3 nap) .···•· „ ' ' ieu 1zott" . 
beszámítandó; 3 év után 5 év, 4 éveú túl jelenteni._ ~.":k az a bizalmi i~nc~he1~

11

"i br 
pedig a teljes szolgálati idő hcszá1nítandó:·.:; ·~;.~zen 1 1:11

n?segét az iBetékes szal·sz e' a \.l 
. • 1gnzo vanyaval igazolla A biz . " .crvezet 

A fiatalkorúak (18 éven aluliak) szaha~lt~' 'ellen a munkáltató az Ú!etél· alm~ személye 
idejét a 3.680/1945. M. E. sz. rendelet szall~, .. ·'·_.né! indokolt esetben kifou'iss'~sl ?lzlalcszervezet-

l\
,0zz·.1. f<'.zt az. iclo"t a ~zol_.{rúlati év kisza'n11'ta·~ ·,,.lt t' 1 n' u e let A - ·· <~ll a o a iizalmil a l·ollel·t· · mun· 

Súnál figyeln1en kívül kell hagyni. 't:\'iitunkavállaló érdekei~e]· ", ~~ ~zerzödés és a 
A fizetéses szahadságot a n1unkállató J8~· . {:;:.féjtett szabálvszcrü te ~1 . 'e e. ine körül k.i

he.töleµ n1újus 15. és szcpten1her 15. közöff _;_•.•_.'_.'a_'h6l el ne1~1 Í)ocsa· tli·v11"1.a\et;ysege n1iatt állá-·>:. ' ' cs co-y 'l 11 . . 
adja ki, ha azonban az iizC'n1n1cnctbcn enri~~ :'.{~~ak ~z _illetékes szakszp~·vezet 1~ e, >1 .~ \'. )ü} 

15 

hátránya n1utatknznCk. úgy az időpont két~ ; •. • .. :._::_Y_·nl, k1vevc, ha nvercsérr1,,1.0 vli . 1°ZZci.J~1 rulasá-
I
. 'b 1 'll l' · „ • b' t · · ·1 "'·1 J • " ~ ' "" 

0 eredő l " c. csc cn a n1un \.a a o cs az uzcn11 1zo ts.~~i' ···;'.:~!ie e\.Incny, vagy a nlunl·áil t. lun-
szükég esetén a hizalmiak lwvonú-sával kő'lös ·:ii',vezelői valamelyike ellen \et~ 

0 

""fJ'. felelős 
n1egegyezé~ alapján dönt. · ·· ._,1~.:_~.ást követ el. Ebben ·tz cs~lbeges )antalma· 

::'bocsátható, azonban :
1 

· sz,nJ· cn azonnal el-
>· 1 · t • • · ·~1 \\Szervezet erről 

:: :;,á.:Zonna er cs1tendö. 
10. Csalálli pótlék. 

Olv vállaltlloknál alkalmazol! munká~frl· 
lalók~ részérc

1 
n1elyekrc a gyern1ckne,v~l.~t;' 

pótlékra vonatkozó törvény~s rendelkef:~~~··.:. 
nen1 terjednek ki, a n1unkáltató köteles·Sé'.~;::;~~'.· 

'. Egészségügyi berendezések, 

, · " n1 ar oz1 \. arrol · ... ~ .. • munkáltató gondosl·od . t l "! . 
gy a munkavállalók részére kellöci; fel: 



szcrell '\TC, tnosdó, öltö_zö, .ebédlőhelyisé;-- t; inennyiségél és 111inőségél. a n1unkáltaló 
1 · k l 1 · • ·· ···· ·szakszervezeti Tanács és a Mag"ar Magán-

úllJ·anak rendel <ezesre cs cze - ~- i.e y1seg .. e .•. li' .. ·.' J 

l t t 'zo!·nal a ·11 1 · aJnu1zottnk Szabad Szakszervezet,... kíván-
lisztán legyene < ar va. "· ' va···".·"··.:... ~ 

1 
'l ,.. ' ,_, _____ <>~-rtílrn közölni köteles. 

toknúl, ahol a n1un \.U vesze yes~ege v~-~'.::> :,>i;~-'.,n' 
szennyességc 111cgköveteli, n ~l~nkal~~tó.- ~-~t7~-----' :l::;~;-:\~Iindcn olyan üzeni, an1el~l 20-nál több 
tozik gondoskodni vé<lőkúszulekekrol, „ sz:~l~_t:y: ,:_~':[n'lúi.knvállnlót foglalkoztat. február hó 1-én, 
löző bcrcndezrseikről, hogy a munkuva}l~J-~_:; ,-::_'j'iilíjus hó l-én. nug11sztus hó l-én és noven1-
ci?:észségl' n1egóvlu1tó . lc~yen .. ~zenfel.?_lt~\*:L;: ;·::-íiet hó l-én és az alulírott szerződő felek. 
1;;unká1lató köteles t1sztutkodasi eszk~z~~-;>_:': :;ltúil közölt forn1ában n1Hnknbér- és illet
röl n lehetöséghez képes~ gont~oslt?dni, leki_fl:\: __ '.-:-[nénykimutatást köteles küldeni a pénzbeni 
tettel azonban a jelenlegi nehez viszonyok_~_a;:- _--és esetleges tern1észetheni szolgáltalá1sokról 
~zcrzödő felek. erre vonatkoztilag késfih1iJ :{:::éspedig 1--1 péld:ínyl n Szakszervezeti Ta
idöpontban intézkednek. Jiácsnak és a fvlagyar iVIagánalkaln1azottak 

,,szabad Szakszervezetének (az első kimuta· 
t3. Kullú1"\lis szükségletek. ·iást függelleniil a közlendő formáktól 1946 . 

. \ leaaláb11 50 munkavállalót foglalkoZHlt~-- \Űl'i ·augusztus havára vonatkozólag szepten1-
inunkáltaló tartozik alkaln1azot.tai réS~_~_r,~ ·::bér l-ig beltüldeni). 1\ kiinutatú1sokat az 
olvan helviségről gondoskodni, in~lyet_ :: .. ;~~ üzen1i bizottsúg ellenjegyzésével kell ellátni. 
n;,en1 alkain1azot.tai önképzés, szak1na1 to;·á~.„P:;:,_ 

1 • ·- t'ii·s·is ,··,ssze1"övelclek, munkavallal.·ó····i tepze~. " < · - • · , ··-,---., ~t szc1·zöllés eg)·cs tételeinek megváltoz
tatása. 

t-rtekezlcll'k stb. cóljaira hasznalhatn~k: E,3e,1l 
hclvist~ir l'enntartúsi és rendhcnlartas1 ko_It~ 
s(•g~·i ;.., 111unkúllalúl terhelik. Jelen szcrzödést kötö érdekképviseletek 

áíegegyeznck abban, hogy runcnnyiben a 
14. llél'ltin1ututás. __ „.k·;:::·_- :gazdasági helyzetben változás következik be, 

\lindcn ezen ltolldklív szerződés alUJ?i.5.~;: '.:Jl_gY:- ffig.getlenül jelen kollektív szerződés 
a · munkállató úllnl munlrn_vi'.llaló1'.ak rr~~lt.· !lejártától, a bértételeket 14 napos felmondás-

i tt l n1 t _-.:~:el megváltoztathat,ják. ,\ bértételek n1eg-pénzht•ni vngy lerrnészet )ent .JU n as ere·_.- +:---

n:d 



változtatása a Szakszervezeti 
bagyásától függ. 

16. A szerződés hatálya. 

Ezen szerződés hatálya kiterjed az 
ország :területére a jelen szerződést 
érdekképviseletek által megállapítandó 
leli százalékok alkalmazásával. Újabb 
állapílási,g a jelenleg érvényben lévő ter··· 

. 1 ·1 l . . 1 u szaza e \.O .;,_ cr\·enycse e 

17. A szerződés érvényessége. 

A koUektiv szerződés és annak eseti 
n1ódosítása csak a Szakszervezeti 'l'an'á 
a Budapesti Gyógyszerész Testület, illetv& 
()rszágos Gyógyszerész Egyesület által 
jóvál1agyás után váli1i: érvényessé. 

18. A szerzőclés érvényességének ide.ie. 

Ez a szerződés 19,16 július 29. napjál1,F 
fa·vénybe és érvényessége 194 7 augu 
:ll ·én jár le. 

Hl. A szerződés felmondása. 

A szerződés felmondási ideje 
a felek azt 1947 július 31-én 
ncn1 n1onda11ák fel, úgy a szerződés érV'é 
ségc további 1 évre kiterjed. 

Budanovits Tibor 
miniszteri biztos 

Bud1111e.s.li Gyó~yszcf'és"l 
'l\-stft'.ct ·rész.l:nil: 

[,öcberer Tamás 
·> elnök 

Kalán Gyula 
alelnök 

'~ 7'1i<l!:'~'1r Magán~!·kalma-zoltnk 
Si:ab~d Szakszervezete rész.&.rGJ; 

Somoaui Sándor 
gyögyszerész szakosztúlv 

intézöbizollsági tag · 

Császár István 
titkár 

dr. Molnár .4lfréd 
alelnök 

Te1•iileli százalék. 

. z ~lábh k~~ö!t táblázat mutatja, hogy a 
Uekt1v .szerzodes fizetési tételeinek hánv 
ázaléka fizetendő az egyes városokba~ 
etve községekben: 

1 

Helység (/.' 
i/J Helység " "' 

100 Barcs 100 

100 Bánréve 90 

95 Békéscsaba 95 

95 Berettyóújfalu 90 

90 Bicske 95 

95 Bonyhád 90 

100 Borsodi szénb. 100 

100 Biidszentmihály 90 
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"' Helység 
,, 

}// "' 
1-lelység ?6 HC1ység 90 Salgót~rj. bánya~ 

Cegléd 95 Igal 

Celdömölk 95 Isaszeg 
100 mcd. helys. 100 

Csömör 100 .T ászherén:v 
100 Sarkad 95 

Debrecen 100 Kaposvár· l{atrizsn 95 Sárospalnk 90 

Den1ecser 90 Karcag · tarcsn 100 Sárvúr 100 

Diósgyőr 100 1\upuvár 1ély 90 Sátoraljaújhely 90 

Dombóvár 95 Kecskemét gcsújfau 100 Selyp 95 

Dorog 100 Kerepes bogdá11y 90 Siófok 95 

Dunaföldvár 95 Keszthely regyháza \l5 Sin1onlornya 100 

Dunakeszi 100 l{istarcsa )háza 95 Scn11osköújfalu 100 

Ecsl'l" 100 Kiskunfélegyh. 
100 Sopron 100 

Eger 100 li.isújszállfrs 
95 Slittö \l5 

Esztergom 100 Kiskunhalas 
100 Szada 100 

Felsőgalla 100 Kisvárda 
100 Szarvas 90 

Fót 100 Komárom 
vidékL' 100 Szeged 100 

Füzesabony 90 I\.öszeg 
95 Székesfehérvár 100 

Fűzfő 100 Lábatlan 
100 Szekszárd 95 

Gödöllő 100 Maglód 
100 Szentendre 100 

Gyoma 95 Magyaróvár 
100 Szentes 95 

Gyöngyös 95 Makó 
95 Sze11tgotthárd 95 

Győr 
100 Mezőkövesd 

100 Szerenc~s 
9" 

Hajduszoboszló 115 
spalola 100 Szigetvúr 90 

Hatvan 100 li.1ezötítr ·egyi bnznllb. 95 Szolnok 100 

Hódmezővásárh. 95 Miskolc tarján 100 Szombathely 100 

li:JD 

ll58 



Helység ~ti Helység 

Sződ 
100 Tolna 

Szőny 
95 Torbágy 

Szőreg 
95 Vác 

Tata 100 Várpalota 

'fiszahoglár 90 \7 erescgyl1áza 

Tokod 100 \ 7 ecsés 

Tiszafüred 95 \'eszprém 

'falta] 95 Zalaegerszeg 

1""örökszentn1ik. \l5 Zagyvapálfalv~ 

;\z összes f e\ nen1 soroll helységek: 

1. sz. Függelék 11 kollektív sz1ei·zfülésttez,;1<. 

A Budapesti Gyógyszerész Testület 
Országos Gyógyszerész Egyesület, 
munkáltatói érdekképviseletek, s.z~~;~~i~~:~• 
'·[arrvar Ma11ánalka1n1azottak 
l' n.:r'" .., 
szcrvez,ete) n1int 1nunka vállalói 
selet között 1946. évi auf,'11Sztus 6-án. 
kollektív szerződés 3. „Munkabérek" po:: 
alatt felsorolt segédmunkaerök (techn 
laboráns, pénztáros, 11ivatalscgéd é~.-.. r 
rílónö) fizetésének. 111cgvúltoztatása .t~.t. 
han alulírott felelt 111egegyeznck ahhuil;· 
u f.cnti szerződés alanti kategóriáit ~<·k. 
kezökhen változtatják n1eg: 

liüO 

Technika, laboráns: 

gyakorlatig 210 Ft ·helyett 240 Ft 
gyakorlatig 250 Ft helyett 280 Ft 

éve~. !O'akorlatig 320 Ft helyell 360 Ft 
""··- • ..• „ feluh 'gyakorlat 380 Ft helyett 390 Ft 

Hivflta/segéd, takarítónő: 

éves gyakorlatig 115 Ft helyett 130 Ft 
éves gya'lrnrlatig 165 Ft helyett 195 Ft 
éves gyakorlatg 200 Ft helyett 230 Ft 
éves gyakorlatig 220 Ft helyeit 250 Ft 
felüli gyakorlat 260 Ft helyett 290 Ft 

Fenti új bértételek 1946. évi decm1ber 15-i 
· 'nnyel lépnek életbe. 

sz. Függelék a kollektív szerződéshez. 

Budapesti Gyógyszerész Testület és az 
ágos Gyógyszerész Egyesület, mint 
káltatói érdekképviseletek valamint a 
ar Magánalkalmazottak 'Szabad Szak

vez.~t~, mint mnnkavállalói érdekképvi
l kozott 1946. évi augusztus 6-ún kötött 
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kollektív szerződés 3. 1,n1unltahérek'f 
alatt felsorolt gyógyszerészi fizetés·: 
változtatása tárgyában a felek meif 
abban, hogy a fonti szerződés ala'·• 
góriái\ a követk.ezökhen váltoil~t]á 

194 7 március 

évhen1 
2- 5 évig 
5-10 

10-20 
20 évtől 
felelős vezető 

1 ctöl: 

360;-.· 
480.~; 
öOO,~·.;; 
770 . ..,-,:·• 
880.-: 
960.-i 

,\ k.ollektív szerzötlé.-; n1unltabéli'."Ct 
ben szercplil 15-25-ig és 25 éven 
korlattal bíró 2 kategória egy· új 
han lett Pgycsitve. 

A Gazdasági Fiilanács 6.051/1947.,fo 
rendeletének 

2. §-a szerint a kollektív szerzödés.Ck_:r 
nlá tartozó mu11kavállalóknak 1947.'é,~~ 
hó 31. napjának 24. órája után t~l· 
n1unkáiért a n1un'kállatók átn1eileti'.'··:_p 
kölelcselt fizetni, i11elynek 111érték.'e·::a:»< 
vállaló által ténylegesen n16gkereS 
pénzjárandó.ság 15°/o-a. 

lH\'2. 
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'túlórák díjazása hétköznapokon: az első 
,, két óra a rendes egy órára eső díjazás 
pl~tsz 25 1~1~; a következő két óra a rendes 
é~y órára esö díjazás pusz 50°/u; az ezen~ 
tt'Íli órák díjazása a rendes egy órára eső 

plusz 100%. Vasárnapok és 
iinne,prrn1Jok n1inden órájának díjazása a 

díjazás plusz 100%. 
inspekciók díjazása hétköznapokon: a 

gyógyszertár rendes zárási idején tí1l este 
22 óráig n1inden óra a rendes egy órára 
cső díjazá1s plusz 25°/o; este 22 órától a 
gyógyszertár nyitásáig n1inden óra n ren~ 
des egy órára eső díjazás plusz 10%. -
''asárnapokon és ünnepnapokon n1inden 
órána'.k díjazása a rendes e~ry órára eső 
díjazás plusz 100%, meg1s este 22 
órától a gyógyszertár nyitásáig csupán 

Fkise91it;·se.lc díjazása: az első 6 nap a ren
n1unknnapra esö díjazás plusz 

azontúli napokon pedig a rendes 
mtmlta11U1)ra eső díjazás plusz 25%. 

de nem teljes munkaidővel 
alkalmazottak díjazása, 

foglal 1küztatásuk a különben 
:,meg1il111pito:tt munkaidőnek 25%-ánál 

úgy a fizetés i3fi~'o-a, a 1nunka~ 
25%-ától 50%-áig a fizetés 65%-a és 

munkaideje a különben 
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n1egállapítolt 111unkaidö11ek 
úgy a fizeté5 85°/o-a jár. · 

Onnepnapok: januá~ 1., i;1árcius 15:tap 
,;„ május 1., Umap.1a, auguszt11~'"fJ 
karácsony inindkét napja. - :-_:,~t{~;;;;;-

1-lusvét és pünkösd hétföin a végzett>fütl 
100%-os külön díjazással jár. ···· 

Pest·Pilis-Sol!-Kisktín vál'megyi( 
lisztifííOl'VOSálól. . .. 

Országos Gyógyszerész Egyestil.~ 
Elnökségének! • 

,!\. folya111atbnn lévő gyógyszertar~_Vl 
tok ltapcsán igen sok 11elyen Uzf:lá" 
tnm. hogy a gyógyszertár felállitásii 
tulajdonjogával, továbhá ,személyzeté'I' 
csolatos o1\.n1ányok és khnutatáso1( 
nek kéznél dacúra annak, ho{.,ry _ ·C7;é.k 
a 1gyógyszertár vizsgálati jegyzőkö'Il:._ 
is fel kell tüntetni. A gyógyszertlíffüi' 
saját egyéni érdel{e és közérdekh-01_-_}~_:,: 
szíves közbelépését ez ügyben tnl.átt; 
formában, hogy srnkközlönyük útf 
sítsélt a· gyógyszerlárlulajdonqsoK~ 
hogy u gyógyszertárvizsgálati, Ji;ií 
1-ö. pontjiüg terjedő adatokat tjSC 
sokat, valamint az eze~hez·,}!l~. · 
okmányokat is állandóan a gy§ 
tartsák. Egy5zerűség kedvéé~t'C\~. 

e_ lem a gyógyszertárvizsgálati je „ 
e egy példányát, melyen a lre'rgd:l'.zo
• l "!'' eses k 1 iU on n1eg vannak jelölve. 
mészetesen az eredeti okmányok közül 

elpusztult, nehezen pótolható de 1 
k d t 

. ( . , eg-
,.~zo a a a1 szama, dátuma stb.) a 
atashan fel kell, hogy tüntetve legye-

sok helyen megállapítható volt 1 
t
• . d' , 1ogy 

gyszer an e enyzeten a keriesztes . d · · . ~ze ro os1 . es pro d1e adagjai nincsenek 
tetve. lvhután ezt is rendelete!· · "l-'l- . _ .. "- lfJU ~ 

- ~nn~"' igen fontos kozegészrséaü „ 
_ sége is van,, kérnén1 odahatni :"lh gyi 

-. 'n b • l agy _1s, ~nun s.za vanyos, az edényzetre 
tt s1gnnt1.1ras edények lesznek besze

, a. fenti adatok legalább ráragasz-
nettan legyenek ft'ltünletve. 
pest, 1947 május 21-én. 

Tíszliföorvos helyett: 

dr. Petróczy Miklós s. k. 
tisztiorvos. 

* yszertárvizsgálati jegyzőkönyv erre vo~ 
-6. pontjai a következők· 
OY?~yszertár. felcillitásának ·ideje, száma 

(real1oguaknal ezt a rovatot nem kell 

:~mélyjogos~lvriny mikor és milyen szám 
ztatott a 1elenlcgi tulajdonosra? 
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e) A reáljogo~i1tvá~1!1 áti.rásál a jelenlegi,-< 
donosra mikor es mily szam alatt vette a .ni 
iigl]miniszter tudomásul. 

d) A haszonélvezeti jog mikor és milyeri' 
alatt ismertetett el. . 

e) A gyógyszertár felel~s vezetését mik 
milyen szám alatt engedelyezte a m; ·be 
miniszter. _,, 

f) A gyógyszertár bérletét és felelős vezé. 
mikor és milyen szám alatt engedélyezte 
belügyminiszter. '-:<:~''. 

2. 
1
1 fiók-, Jzázi-, kézigyógyszertár létesít,~~--

kiadott engedély s~áma é~ kelte. „.. , .. _>;<:;·~ 
3. A gyágyszertar felelos vezeto1enek (tulaj 

nos kezelő) neve és akadémiai fokozala?,,_:~:::.,_ 
jesÍogú képesítést mikor és Jzol szerezte m·'". 

.'J.. A gyúgys=crtár oldeoeles alkalmazottá. 
neve

1 
főisl~olai képzetts~ge. . , ::. 

5. A gyógyszerész~jeloltek ( gyak,ornokok):;~'. „ -::>' 
6. A.z t-5. pont alatti okmanyok reng,~-~-#:_;,. 

vannak-e? Feljegyeztettek:e .az e .célra :-~_z<JJ[~(~:::··. 
könyvbe? A, felelős _ve::.et:; es egyeb alk~lll},_~~g:rr 
tali: bejelentese a t1szt1foorvosnal megtor_tH~-~:; 

A Budapesti Gyógyát•n Nagykercsl<C!I~ 
és Gyógyszergyártók Iparlcstületétöl; 

Budapesti Gyógyszerész Te8tüle{'.;5 
A magyar belügyminisztérium V._ ülif&~zp 

lya, mint a Kábítószereket Ellenor~o.,21, 
ponti Szerv, mult hó 11-én .kelt 7~?/t~ 
K. Sz. sz. leiratával felh1vta 1partestul~1 
figyelmét a 2.22_2/1934. M. E. sz. rend;ci.;~ 

üü8 

ó szakaszair~, mely szerint a ká'bítószere
~zabályszern keltezéssel, hélyegzövel és 
ógyszertár„ i:elelös wzetőjének aláírásá
ellátott ltulon rendelőjegyen kell meg
elni. 

~Iegbízotl útján eszközölt megrendelések. 
_rnemosak a fenti módon kiállított rendelö

·re van szükség, hanem a megrendelő
en fel _kell tüntetni a megbízott nevét is. 
.megb1zolt~a~< _szabályszeríí fényképes 
ely.azonossag1 igazolvánnyal kell ren-

ezn1c, amelyet erre a célra az elsöfol·ú 
gazgatá!si hatóság (Budapesteu a kerül~li 
róságok, a tisztiorvosi hivatal útján). 

_ sol~ban a polgármester, törvényhatósági 
í varos?kban a megbízott köziga21gatási 
', egyeb helyeken a járási főjegyző 
ki. t'J , 

osalád\agok nem képeznek kivételt. 
beadványra, melyben a llábítószerárnsí-

,,:L_jogosít?tt a _féi:,yképes személyazonos· 
. igazolva ny kmdao;át kéri, Budapesten 

LMOIPYRIN 
A~ acetylsalicylsav vizben oldható calciumsója 
o·o g-os tablettákban és poralakban. 
Láz- és fájdalomcsillapitó. 

RICHTER GEDEON vegyészeti gyár rt„ Budapest X. 
Cserkesz·utea 63. Telefon: 186-369 
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6 Ft állami és 6 Ft várnsi 
kell ragasztani. 

A headványhoz mellékelni kell 1 db f;; 
képet és 8 Ft állami okmánybélyeget.. 

Célszeríí az igazolvány beszerzését ai·<·-
lék.es hivatalnál a cég n1cghizoltjával sze 
lyrsen elintéztetni. „ ,;; 

A kábítószerek szállítására jogosítá' 
1néyazonossági igazolványt n1ás, (va-suf 
vaff)' közalkahnazotti) igazolvány nem póJ 
hatja és .~nnek hi~ny~ban a gyógyárutiagyJ'i 
kereskedok a kabJtoszert a megbízotttiáíl'; 
ltL'lll ndhaljúk ki, ha a 111egrcndelés sza 
szerü, postán küldik el a gyógysz 
chnére. · :</'·h:; 

iídapesli Helyifrdckű Vasútak Bele"SÍ'"Í 
Biztosító Intézetétől. ~ -~ 

Országos Gyúg!ls.cerész Egyesület 
/. Elnökségének 

.
A.· Budapesti Helyiérdekü Vasutak Beteusé<ri 

't' I t' t · " h " --:itos1 o n eze e ertesih a t. Elnöksé"et. 
i!V 19-17 január l-től újrcndszerü . 1'agsht1ci 
P , „ , R ·' ' ~" 
~zolvanyt es ~' cndelvényt" rendszeresít. 
_:~_ vúltozás a gyÓ(l!JS:erészeket annyiban 
~í1!ti, Jzno!~ e~ re.ndelvénucn kért auúrn1szCr ki
_rzsát c~azrasu ,~·kal ~1 ._. Tar!sríui igazolvrínu" 
g/e/elo. rovataban z(lazolm tartoznak. 

_Kéri: az Intézet, hogy a fen1tieket n, t. E1nök
r1 tagjaival közölni szíveskedjék. 
]ludapest, 1946 november 7, 

l\lenuouszku László 
iigyvezctö h. 

* 

A nem szabályszerüen kiállitott, vagyisC(a'I' 
fent közölt követelményeknek meg neiU3;; 
felelő megrendeléseket, sem postán, s~ín':f::: 
megbízott útján nem szabad a gyógyáf)lé> 
nagykereskedőknek foganatosítaniuk. --·s;:;~;;;: {t,'_ ~~dap~sli Ill'lyiérde.kií l'asulak Betegségi 

Tisztelettel kérjük 'f. Címet, hogy a TetÍtié0l ·::.::i!.--!Etos1lo Inte=elt~ e:cn lc1Jelhc: eoy noles:::forináiú 
ket a kebelébe tartozó gyógyszertárak·kíí\;,'. ; l;~.~~.sclyi könyoet .. is mt•llé!~·elt, amely uilríyus/i:~k 
mielőbb közölni szíveskedjék, hogy a kábii~ff ;, .. 4lf~2.~ta.n.ba 1J(

11.1 kotvc, a _fedo!(lf!On a IHfJ és a kijelöli 
szerek kiszolgálásánál a gyógyárunagyke!'.~~íi ;;,{{'1''"' adalmnrik felluntetesere s:o/gúló rovatok
kedök által a gyó.gyszertárak részéröl„taPiS'~~§ ".;:füil; a katf(ln bcfaő r.Jdalá11 ar: igényjogosult • a_Jrídtagjai11ak adfltflil'a vnnatko:ó · rotiatokkal, 

!alt hiányosságok rövidesen megszünjen ,-;.a u::;ct egyes lapjai a gyógys::er:-ende!ések 

Budapest, 1946 november 28. · é · / ·1 y: •se1re szo ga nak a kövelke:ö rovatokkal : 
Teljes li.szteletteh;: , rendelvény szám, a gyógyszer röidd 1neg-

H'arnik Lajos s.' ése, or1>os aláírása, gyógyszerész aláíi·ása. 
ipt. elnök. fü:ct nagysága cca 7X10 cm. 
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O\Iugánalkalmuzollak Biztosító lnlt\~~" 
Tárgy: Brtesités a .vénybélf 

cseréjéről. --" 

Eii. 902. szám. 
Orszáyos G!]ógyszerész Ermcsüle( 

t. Elnökséflének · · 

. A..z Intézet értesíti a l. Elnökséget~: ·" 
1 946 október 31-ével az eddig használ 
romszögletü vényhélycgzöltet bevonja··.s , 
írásra jogosult orvosait új vénybé1ye· 
lát,ia el. Az új vénybélyegző kerek at 
:'.\IABI ... számú orvosa felírást és .m 
címert viseli. 1946 november 1-töl azJ 
terl1ére csalt ezzel a hélyegzüvel ellfllQ.l 
nyelt ltészíll1etőlt el. A. vénybélyegző"··§i 
n·alt a vény perforúlt szúmí1val tovább. 
egyezni ltell.' Nyolc napnúl régibb kelef~i/ 
elkészítését a gyógyszertárult ne yá~f 
inert ennek. úrút az Intézet nem téri~\. 
Ezért a vénv elltészítésénelt, illetve.J\ ·· 
szer ltiszolg.áltatásánalt napját a. -véri 
kell tüntetni. Budapesten felírt vény 
az Intézel terhére nem készíthető eV 

!vlivel az Intézelne1t olyan ltöZSC'g~,, 
laknak biztositottai, amelyekben odi:\ 
ezek.nelt orvosi ellútúsát az OTI ol~Y.~ 
zik, akik rendeléseiket OTI vényen ~·~ 
feltüntetve, hogy a vény MA.Bl hiztp~í 

•.· .•.. Jratott; Ezeket a vénvekel el • 1• 
OT 

0 • szamo ·1s 
t .. az I-hez kell küldeni· N 'há" 

t
. k · . e nv 

)'szer ar eze nek a vényeknek lké ; 
· · · 1 g dt E · e szíte-- .eg a a a. < zcrl kéri az Int. > 1 . 1 f ezet, hogv 
va amin a enlközölteket a 1 E „ -
•' • 1 · l"bb k" ·· · ' · gyesulet 
;.)a m1e o ozolm szíveskedjék. 

dapesl, 1946 október 19 . 
Bacsó 

\'ezérigazgalt'i h. 

1 orvosok által irt Yényekn k · e a !llABI 
te1·hé1·e történ/) elkészítése. · 

"'Intézet értesíti 1. Gvógysz é. E . .. 
\.;hogy naavohh .. .. ·1· e.r sz. g~esu-
::„ '"'· uzeme... es vallalat k 
) ,on·osának engedélvt adott h o 
'intézeti biztosítottaki~·ik rT • ' ogy ter· 

enek. 4 ~ riyogyszert ren· 

,pzen1i .orvosok rendelvénvcil·et . t 
lel ta 0 1ai ált· l · • ' ,1 · 

M. ', d ismeri vén"Ürlan kt 'l 
aoirsá"'ll · , „ .1 

1,0 o 
r:i ..., es szu1u. a n1ur1kaod6 é 

·· t t" · · · " nev 1 un e a venytirlapokon írják nm 1 1- t 
ézet domhornvomúsú ~{rni' í' 1.eáye ,e 
lh drr 1 · - 1 ' · e ir st és 
:e·,„ ·, icr '::se ü. szárazbélyegzővel lút 
~~enien ~z uzen11 orvos aláírásán kl „, 
·os. '.'1aganbélyegzőjének is rajta :e~l 
Az :zekkel a kellékekkel ellátott 
n f.ehrt ayóa,•szerel· á . ,.., 1"'· · · ... a m r 1~smert 



vények n1cllelt 3.Z Intézet· terhére IÍ ·megállapodást kössenek és ezen mcgálla-
l1etök és kiSzoligáltatható'k. ··dsokat egybegyüjtvc a.: Eguesülct a népjóléti 

Az Intézet •kéri a L Egyesületei, nis:ter úrnak terjessze fel. 
fentieket tagjaival megfelelő módon 
szíveskedjék. , :.:~h?{. : egyes gyógys=crtárak részére rövidesen iir-

. .\.z Intézet közli továbbá hof1v kikötáft:~/;~;,,·;: f<flt fogunk J~ülden~, arnelyeken a bánuatárs-
hogy a vényírási joggal f elruhó.zott Üi'Ef ~t-'.>'.· nztárakknl cgyenenkent mcyköi11etik n n1cgál-
orvosok az általuk felírt vényeket nem gy :podásliknt. ,\/inden gyóaus:ertár H péld!inut fog 
he:ik ÖS5Z~ abból a~ c~lból, _hogy ,azokat ~g}i{f'.·i·.+; pni, arnelyböl rnindkét fél állal történt alálrás 
gyo1gyszertarban ·kesz1thessek el es nem :~.di:.:::T·S i(<:fíiián 1 példány a: érdekelt gyógyszcrés:, · 1 pél~ 
hatnak utasítást a betegnek arranézve s.efii·.::,:·,'::: :;j· .. :dánY a bányalárspénztáré .. a harniadik példány 
hogy a gyógyszert melyik gyógyszertárbáti'' +j:Jirifig '" Egyesiilet közpnnljábn küldendii be n 
váltsák ki. ~·\mt_nis::tériumbo::: történő továbbítás céljábcíl. 

Budapest, 1 O:t.i május 27 · ·· ?itábbialcban közöljük a: Ors::ágos Gyógy-
·1 

Jla~ya1· 

Olvashatatlan aláírási !~;>::·:',::l :c::s:erés:: Egycsiilcl és a 11/ayuar A:Iami Szén-
vczérigazgató h. „ .. · •

1 
F.'.b.;.f!iyál~ _Központi Igazgatósága közt létrejött meg

:,;:.< . ·„, .. !Ülitpoaasl. 
Állami Szénh<lnyúklrnl kiiliilt 7·;.: · · ·:Az Orsz'ágos G:vógyszerész Egyesület ta1g-

mcg•\llnpo1lús. l 
·'1• 'jaiaz általuk a társpénztárak terhére kiszol-

.4. népjóléti miniszter úr f. étJi április hó .'.J:rlif:'i< . ·:rgáUatott gyógyszerek után a !\'!agyar Állami 
182.2.17/19·17. 1'1. s:. leiratában fels::ólította.<.{u ..•. :z.·.:·. . , "k 1 . 1 l l . · l 
OrszágOs Gyógyszerés:. Egyesiiletet, 11ágy;,;dié<·· f: '.\··~·~~nb.anya. r . a ta (cpv1sc t ajkai, brenn-
.1/agyar Allami Szénbányák Kö:ponli lga:gát&"'"· 'bergbányai. dorogi, királdi, komlói, nagy
ságával kössön megállapodást .ofymódon,· lufr1J1.~,· '<~;:·~~Ilyoki~ sajókazai, sajósz·entpéteri, salgó
az Allami S:énbányák társpén:tárai az OTpi, ~ .. fa.r.jáni, tatabányai, várpalotai, diósgyőri, 
megillető kedvezményeket élve::.::.ék. Fe.l~Jqt{ú·.>.:J . . 
egyúttal a: Egyesületet, Jwgy e:en kötendő 1Í3!f0, .. , idi és pécsi társpénztárak részére 194 7. évi 
állapodás alapján az egyes társpénztárakn~li+i prilis 30. után 1dszolgáltatott gyógyszerek 
szállító gyógyszertárak egyénenként hasonló··'t.q5;::~· r'l~bcll az alábbi engedményeket nynjtjúk: 



havi !OOO Ft bruttó for· 
galomlél kezdvl' 

havi 3000 Ft bruttó for· 
galomtól kezdve 

havi 5000 Ft bruttó for· 
na[omtól kezdve 
0 

17 °/0 

24% 4 

27.5% 

Havi 1000 forint bruttó forgalomig a t,\ 
pénztárakal a mi?de~kor.i jogsza~*!Yll~Th;\'. 
biztosított árengcdmeny 1lleh meg, an11 Je,l~D,·J,,'. 
leg magisztrális gyógyszereknél 9%, speSil\fi;•' • 
tásoknál 1.2%. .. >'. 

Minden naptári év lejártával akár a '„ 
pénztár, akár a ~y.ó~.yszerész kív~ns_ág~t~_ " 
niegállapítható az ev1 os.szforgalom es eDil.e,~·:' 
alapján az átlagos. ha~ forgal~m, vala1!1;1.~\•·:: 
ez utóbbi alapulvete_Ie':el az. aren~ed.~e!)'\'2{; 
mértéke. Ha ez a mertek. el.ter„ az evk~.z~~}l,:& 
havonként alkalmaz~tt. m_er~ekto~, az .a~s~~z'.:'. 
mításra irányuló luvansagat. ~ai:mely1~. 
dekelt fél legkésőbb a_ n?_ptan .. e~_et. ko 
január hó 31·i•g a .másik ~ell_el kozoln.:, 
zik. Amennyiben ilyen kozles ..i1;m tort. 
ezen időpont elteltével az .elozo .~iaptán 
véglegesen elszám_oltr:a'l< .tek1r:tendo. _Az_ 
utólagos elszámolasbol k1folyolag ~ t";~sp 
tár javára vagy terhére mutatkozo kulo 

!i71i 

az l'1szán1olást követő hónapban kiegyen
endő. 

Tudomásul vesszük a Magyar AUami 
'énbányák rt. által a lárspénztárak nevé· 
erdeit azon kijelentést, hogy a társpénztá· 

dnk ál~aV fenntartott inlézr:iényekhen (ren· 
,:_a·Ciöintczetekbcn. . stb.), gy?g)riszert jo1gsza
. Iyellcnesen k1szolgaltatm nem fognak. 

_ társpénztárak tehát - azokat a helyekel 
ivévc, ahol házigyógyszcrtár van. csak 
· ;Hvánas f,ryógyszcrtárak ütján juttathatnak 

ógyszert tagjaiknak, illetve ahol a biztosi· 
fa'k lakóhelyén nyilvános gyógyszertrir 

;-- cs. el,sőscgélyhcz szükséges gyógyszerekrt 
tá;·spénztúr személyzete lehetőleg a leg

Icbbi nyílváno.s gyógyszertár útján hc
:~izell készletből kiszolgáltalhat. 
-,:j:'udotnásul vesszük az! is, hogy a társ
'iiZtárak házigyóg:'tszcrtúrak felállílására 

vuló újabb kérelmeket nem terjeszlc· 
-elő. 

a valan1elyik lárspénztár a fentiek elle-
1négi1s jogszabályellenesen szolgáltatna 

yógyszert, úgy az engedményadási köte-
tség megszűnik ezen társpénztárral 

valamclyi'k társpénztár házi· 
állítana fel, a háúgyógyszer-
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tár muködésének megkezdését köve~" 
1-töl a házigyógyszcrtár működési kö 
hen létező nyilvános gyógyszertárak 
jogszabályban hiztositolt. árengedmétiy 
sára l\.Ötclcsek. 

T\ölelt>zzük 111agunkat arra. hogy 'a\> 
jóléti n1ini.szter úr , fol.yó év~ _április :_lf·_ 
J 82.237 /Hl47. VL szamu fe\111vasában f~ 
ós a t. (:hn által rendelkczésiinkre boci; 

0
rrvezinénv-iirlapokat az érdekelt ~ó 

ré~zekkcl · 30 napon belül aláíratjukO 
aláírt ntegúllapodúso'ka\ össz~gyü.i.~ve 'a;; 
jóléti miniszter úrhoz feltcr.]CSZtJuk. •· 

'fudo111ásu1 vesszük t. Cini azon kö,ter 
ség vá\lalú~~l,-?1ll~ly __,;zeri!'\~~_f~l_l_ti •' 
felsorolt túnspenzlarak az elozo bekc~d~.~ 
·mlítelt cnyczményl alá fogják írni, ill.Jf .... , 
~. Cin1 go~;doskodik arról. _hogy_ a. tá~~~-~rií:",-~' 
t 
• r \· :

1
\tal aFdrl c«vczmenv-pcldányok'; a a' ~ -• • h. . ,-:_„ __ „_, __ 

anlclyckel mi a gyógyszerészekkel ma~'-<„ 
:iláir;ttunk _ kellő idöhen hozzánk k 

_jenek. 
Ezen megállapodás hatálya •' 

április hó 30-fü jár '.e. A_mennyib~u, .. 
egyezmény 1948 Jamiar_ 3hg a meg~,I.~ 
dást kötő felek bármelyike fel nem n1'l1' 
az további egy évig, vagyis 1949 ápril:~•\3 
érvényben marad. Ha új jogszabály a 

li78 

enl(cdmény;k kérdését a jelenlegitől 
"en .~·en~.ezne, ezen .JO~sZ!~bál~· hatályba-

I;o,·eto 30 napon belul az érdekelt 
' a fenti szellen1hen lélesítendö új meg
adás. létrehozása céljából kötelesek ösz· 

Ji:ti. Uj jogszabály hatálybalépésével ezen 
á!lapodás érvénye GO napon belül meg
ik __ és ezzel egyidejült•g a létesítendö í1j 
· uapodás lép érvénybe. 

en lcveliink illetékmcnl·es kereskedelmi 
őek tekintendő és annak esetleges iBe

fél tartozik viselni, aki azt perben 

Az Országos (;yógyszerész Egyesület 

és a 
.1/ayyor Al!n111i S:énhánfj<ík 

kikiildiittei. 

f:,OSALT)ARSAN 
a s;yphífís Hasszílius g;yóg;yszen 

15 tv óta hazai g;yártmáHJ'· 
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)lng,v:u· Alhmtvusútuk Betegségi B.!zf 
I nlézelétlíl. 

T. Országos Gyógyszerész Egyes_üleL 

.-\. pálya- és szakorvos urak Rendelési 
mutalónkban F-betüvel jelzett gyógy 
különlegességeket csa'lt főorvosi enge
zéssel rendelhetnek s ezt a vényen köt~i' 
feltüntetni. 

Ezzel kapcsolatban felhívjuk a 
szertárak figyeln1ét arra, hogy am'e · 
úllan1vasúti vényen a púlyaorvos urák ''a:_ 
orvosi rnigedL~ly sziikségcsségét feltünte·, 
de n tag enneÍt az engedélyne'k a besZe·p·,' 
elmu!a."ztotta. (nincs főorvosi bélyegti\~~f;: 
aláírással ellenjegyezve), az ilyen gyóg_ ; \ 
rek •lüszolgáltatása a gyógyszertár ~y~ 
l'elelö'5égére történhetik. Ezeket a vényf,5 
ugyanis a retaxálásnál mBghiányoljuk.;"'';;; 

Kivételt csak azok a vények képei 
an1elye1ten a „Stutim" vagy .,peric. in ___ ,,, 
jelzés és a diagnózis fel van tüntetve: 

Budapest. 1946. évi október hú 10-é 

C30 

Magyar .4llamuasutak 
Betegbiztosító Intézetének Vm/Uez.f!tq 

Tisztviselői Betegsegélyezési 
Alaptól. 

!'1700/1947. szrim. 

:,tz Ors:áf/os Gunaus::rrés:: Testületnek 
Budapest. 

:\ggr.ele'ki-u. 8. 

,{Népjóléti Miniszter Úr 73.100. sz. rendc
. ,úgy intézkedik, hogy az OTlL\ igény-

ultak az Alap terhére 50%-os megté· 
__ ellenében gyógyszerellútúshan rt~szesül-
: A fenti rendelet folyú évi úprilis -l-én 
t n1eg, dc elő'készílésc csak a napokban 

·t hefcjezést. Ilycnfor1nán folyó évi n1ú
hó 22-i~n reggel 8 ór:ílöl kezdve az orrB.\ 
ezdi a fentjelzelt rendelet értelmében a 

bryszerrllátús terheinek viselését. 
ö1yó hó 1 !-én a 01·épjúléti 1\Hnisztériun1 

„'iségéhen dr. (;ulúcsy Iván osztálytnná
:s_-:_ur vezetésével értekezlet volt, n1elven a 
':ii gyúgyszcrc~szi kart 1;arag6 igazgll.tó ur 
)dScHc. _J:z~n {~rtckezlet Jpgföhb túr~yalási 
··aga a lenlJelzctt rendelet szüvcgénck 1na

zata a gyógyszerek elszú1nolúsa. valn
a rendeletben c•111Iilctt 2i 1~~i-os engcd
alapjúnak a köriilhatúrolúsa leli \·olna. 

.. ért:h:ezl.cl _nen1 vczelctl incgegyczésrc. 
tor111an (,ulacsy ln11úcsos a fc11l kör
azotl kérdést röYid idön belül Székel\· 
s úllan1lilkúr úr ell~ fogja terjeszteni. a1•::i~-



nek azonban az a kívánsága, ·hogv ~lz',- "e'> ;·~n a „főorvosi ennedélv·'~cl 111 • • J ~ .:: ... 

1
·. • . , • • ..r::i ~ ~ eg.1egyzes 

clésrc vonatkozó határozat n1eghozatala'.·.;,e.> ·nsh1lo, az Ol\ios, kotL~les a v(> 11 ,. l 'ti····· • • • · 1· 1 „ • · . '" .tp1an 
is induljon incg a gyógyszcrkiszolgáltfr ·kor1sn1et is e tuntelni. · 
anéllk\.ill, I1H~gy 1 a1 vilús ~(~rdésh~)ll az. ig_ényjdk'ti~t ::::,j:0::_.\z így szabályszcrüen kiállított vényeket 
snlta ra \.csec e en\ sz.1r1nazne e .·.·.< .. i .. ~.-".-F.•.•.:.::·.•.•.·.·.· .. :·:·,·.· :1?;S::;.mclye!knck cgv lapján csal· erry· • 

Ilyen , ~11ódo~1 „ n ~~:ógysz~rl~iszolgált.~\á:'Y;\:· %~Jq.1;a~'1. „0 h 
3

. lat •
1e Y~l -, a gyógyszerész 

· .·<<·} :.ls,/o-~·,:., .,· /' „1 JJ ·· 1 1 ' "' ri orvossug 

" '""' l' t . t „ 1 . ' e <eze 1neakczdcsenck 1doponlJal a f\.'11n1sztérium·.· .. m··--.. ':a•.·.1~;: .· .·.•.'.:.•.:-e·l·k.·eszilt es ki.szolgaltat,1a. ~-\z így J·cJ',tl 11 
~s . Farafó ~gazgalóval cgyetér.tve, _lil~Jm:::,~ ·,~~?m ~· ,a ven~' 0111) erre szúnt helvén fel-
22-ehen allap1tottuk n1cgi n1ely nap reggC1éf;-? {~iQ~_.1tetl cs a7:, o~szcg felét a tagtól · beveszi. 
tői kezdve a s:abó/yosan kiállított véííyel{el,:: .~hhez az el1arashoz rögtön hozzá kell f-„ _ 
az OTBA. elfogadja. (Jyógyszer kiszolgáll~lag· >:;~§nt, h_ogy az a jövőben követendő clszú;:~
sára az ország teriilelén fekvő .miíi~Cfi· : §f~i · !11 ~.<l~~1atotkra . n~Z\'t' sen1n1iképpen sein 
gyógyszertár jogosult .. \ gyógy.szcrkisiolgií1: Jp.r~eJUC 1~3 , la: rntulan a Népjöléti :\Iinisité· 
latús céljáhól az igényjogosult az 01'B:t··::,pr~· ... : ~p.~n1 ez~.ranyu . v_l~grehajtúsi utasílúsa tnén 
vos által kiállított é.s az OTB.\ orvosnál·le~1y.i i~eIIl k~rult ~rnp,·!lagra . .-\z elszúmolás további 
\·énytön1bből kiszakított vényt n1utat . b.~,};:~~. · .,;~?.n.eter(_' nezve hnsonlúképpen nem tudok 

.
a\•o'gvszerésznck. "\ véni·tö111hön az ·o~ ... ··,·oo ·.··.·.:t .. fiZclcbbi .irányelveket 1ne•r1·elöI11·1 · t' " J ~ ~ ~ './;e· , 'J" . , , :-.. , llllU dil 
aláírása. a beteg neve, igényjogosultsági --szá· ·, .;3tgI~ ~s t_L n 1n1;zter1un1 111ég czutún kiadandó 
ina és ezenkívül az orvos szen1élyi jclévcll"·~l; i4}ar_1lusainak largyát fogjúk képezni. 
Jútott bélycgzö lcnyon1atu látható, a ·m:c~lg,~ .:.:Jt;l]?g~on ,ké_r~n1 a 'J'estü!rl.cl. !-iZÍvcs'Itedjék a 
kelt n1inla szerint. :\hba11 az e.scthcn, ·.h~.f;;'.:ti. ~,~j~!.1hcket l"1gJn1val tudatni t•s odahatni. ho11\: 

vényen a „főorvo~i cngedély'·~el ki[e.ie.~~ ~l~.~j.~ts 22~~n reggel 1.ninden hazai gvú~·sz;~~ 
olváshat.ó, a mefü,kl'lt minta szerinti rfíor; .. i~;.;a r,enlI adatok lmtokában a gvÓgvszerek 
,·osi engcdél:~.r.ezési hélycgzö lenyou1ata,:·.:::.[,~~ · ... ~.·.· .. ·;ís·'i~ •. ' •. ··." ..• !galtatúsát elöírásszeríícn és l:eni~::t'kadá~ 
1ucgkövetelendő, cllcnk.czö csclbcn a k't'i~:;:::.U. ·:l~etkul inegkezdl1esse. 
gyógyszertárt terheli. Kivételt képeznek·a„~W <tl:1ludapes!, 1 Mí május 1 li. 
az esetek. 111elyekhen a vény „stalim" .\;·c·i1:9'./ :;: .. t·.; .. f;.: .. :·;.·:';.: 
vagy ,,perieulun1 in inora'' jelzéssel ·vah):.fl.\ „ 

lútva, 111cly esetben a gyógyszer főo1~vo~~·.'::;~,~i·~.'· 
ge.dél~, nt."lkül is kiszolgúltatható. Ha· rlh;~ye~: 

Dr. Tnuber 
ntb. igazga!ó·főorvo~ 

egyetemi n1. tanár. 

UB:J 



Él'l~siléKCI< Ol'VOSÍ bé!~·c1,!Ziik letiltása iigyélí: 

843/IF/1947. szám. 

Budapesti Guóguszerész Testiiletnek. 

Értesítem, hogy az OTBA VI. 65. 
körzeti pecsétje inegszi.í11ik, ilyen 
pecséttel ellátott vényt nem lehet be•,iiltri>ii•</J??• 
Helyette a VT. 80. számú körzeti 

érvényes. 
Budapest, 1947 július 25. 

84:1.'!F/l\Hí. szúm. 
IJHclctpesti GucJrn1s:eré.11: 

Értesítern. hogy n postán szúllHás 
elveszett Vl. llf>. sz. pecsét 
körzeti orvos rendel'kezésére 
:\z ideiglenesen kiküldött \'l. 
pecsét. n1int érvényes pecsét. "''""

7

;\nllh 

Hndapc-sl. tg.17 októher 2. 

~H).'.26~1/ l ~)-!: í. Szü. szú1n. 

B11da[H'sfi r;yÓf!!JS:!t'J'és: 

Szíves tudomásulvétel végett közlöml, 
dr. Luka !stvan budapesti körzeti 
l\p, •18. számú pecsétje elveszett. 

T:hsndalombizl osí lú ln léze tliíl 

.728/19-! 7. szám. 
T~rmF :\lüködii vállalati pénztárak. 
Hiv. iel.: Sze/KL. 

Gyóguszerés: Testület, 

Uudapest. 
\'Ill., Aggteleki-u. 8. 



;\z Intézel (;rtc;;íli l. Cín1el? hogy a· y 
Iali pénztára1t igényjugosultjai részére 'f 
"Yógvszt.~rvényeket a ... yó"vszerészcknel< ·::/<:<'--t'.;.:·.f." 
n. · · l"'I 0

·· <':·tlZ-': 
alant felsorolt vállalati pénztárakhoz ~~l(t'c; 
kifizetés végett benyujtanio·k. ~ .. ·:.:·<:f;,<;(;i;;}: 

Az Intézet a jelenl<eg is müködö vállaliít't;,,, 
pénztárak nevét és címét alábbiakban kö,z1i\\;· 

Goldberger S. és Fiai Rt., Budapest yz('' • •',, ":1>J::. 

Aranv .Tános-u. 32. . ::;•e;; 
m;ngya, Budapes.t, IX„ Közraktár-u. 30í~.g;,: 
Hatvani Cukorgyár Rt„ Hatvan c;é, .. 
Magyar Textilipar Rt., Budapest, X. k~t1 

Gvömrői-úl 84/94. J\'.i'. 
·Kispesti Textil, Pestszentlőrins, Fái-u. 2.;'';; 
:\[agyar Általános l-litelhank, Rurlap~.st;·\~:~:·::>·~ 

.József Nádor-tér 3-!. 
~fa,gyar Prnnutipar Rt.. 

C~yörgy-út 24. 

SAVER LAX 
drag. hashajtó 

tONTRATUSSIN Syr. 
pertussis ellen 

RECTAL 
haemorrhoiC:al kup 

~VOMISAN 
kup nallsea ellen 

Perutz 1'cstvér~k, Pápa. 

pe~t~s~„ 1i-'~~~~~ j~e~~eest~~{~·el~1ü Bank, Bu<!J:} BAY E R GYÓGYSZERTÁR 
\Tasrnegyei Cukorgvár Rt., Sárvár. 'ÓGYSZ ERVEGYÉSZETI LABORATÓRIUMA 

, 'DAPEST, VI„ ANDRÁSSY-ÚT 84. Tel.: 323-701 Zsolna;.~ \Tiln1os 1\:~r{uniui Rt., Pécs. -'.--::'.;>_::-:·;

Bndap~sti Gépgyárak vállahüi betegsegél~~?&i; 
pi'11ztárai központja. (!de tartoznak: üful~;;< 
1-lllkk, Hofherr és Schrnntz, i\lávag, ___ „, · 

gépgyár.) Budapest, Vlll„ Krúdy-u. 17 
en1. 1. sz. 

liöt', 

OMM ERSZ-1 NJECTIÓK 

ti~/ 



Nitrochémia, Fűzfő-,gyártelep. 
Magyar-Amerikai Olajipar Rt., 

kanizsa. 
Budapest, t 94 7 auguszlu~ l~én. 

ak megfelelően - az OTI terhére kiszolnál· 
átott vények árszabványozásánál és szá~lá

sánál az alábbiakban összefoglalt me"· 
'Allapodásban foglaltakat érvényesnek ism~
_;ik el, illetőleg a fentnevezett érdekvédelmi 
~f!fzcrvek a 1negállapodá~ pontjainak betartá
.:~:Sára tagjaikat kötelezik. 

A vezérigazgató rendeteÚ~~ 
Roosz s. k. ·· 

füosztályvezctü. 

::l2-1.024/ID·li. szám. 

T. Orszáaos Gyóyyszerés: 

:5< .Ennek inegfelelöen n1iud az Országos 
·--,~\-Gyógyszerész Egyesület, mind pedig a Buda

Egycsület:·'f\:;;·!t' 'f:;~·pestí Gyóg~·szt;rész Te.~lii~et köl,clezi inagál. 
· ._-.·_;_._:.·.•_·_~ __ .1 __ ' __ 0gy az alabb1akban rogz1tett arszabványo-

Az Intézet n1ezögazdrusági hizlosíh\si .·:{~'gtt::< f>'.>tási és szán1lázási szabályok és az ennek ki· 
zatá11oz tartozó biztosítottak részére írt··:.v~~: · ;t'~·.cgészítéseképt>n az Országos CTyógyszerés;: 
nyeket a rendelő orvosok, azo,k bal fel\P,; '•{:Egyesület hivatalos „Értesité>''-eiben időn
snrkában, feltüntetett ~!. g. betukkel jelíiks· ivzként közöllek betar_tására tagjait felszólítja. 

Az Intézet felkéri t. Címet, sziveskedJ~~;'.i ~}\i OTl pedig -- a megállapodásnak meg
taigjait fel11ivni, hogy szán1lázásnál az üY~~-;.·: :s:;teielöen a gyógyszerészek számláinak 
jel~ésü vényeket k.ülön csoportosítsák. · ·· ~1}5Sszegéből általában csak az esetben von le, 

Budapest, 19-17 n1ájus 5. :;:2;~:ia azok a vények árszuhv:ínyozásánál és 
A vcr.Crig. rend.: :J:'.;:~zán1Iázásánál a fennálló jogszabályokat, 

S"rkady Nayy Sándor s. iflletölcg az alábbiakban lefektetett .és az 
n. v · ··ilek kicgészíléseképcn az idöközönkénl az 

·:;f'.~5I'.:'.· <•kvédel1ni szervek útjún közlcndö utasit{t·· 
~lcgállapodás. .c$\:.s\\' kat nem tartják be. 

Egyrészröl az ()rszágos ·rársadalqi:i~„~y- ·,:> 
sító lnt(~zet, in:ísrészriH az Országos Gy 
szcrész f~gyesiilel és a Budupesl.i Gy.ó~ .. , 
rész Tcsliilet megállapodnak abban, bog 
a 1nindenkor érvényben lévő jogsza.q.áJ~" 

J, Altahínos szcmpoulok. 

élenleyi úrs:abvánuo:ds nlapja. :\ gyógy
~z-erész a vények árszabványozásánál a 
260.50()/193,1. B. M. sz. rendeletet, 



nz orvosi körhéb-'euzö uz orvo. 1„ , 'bb' .l n ' s a a1rasa 
tov_a a a keltezés ne hián"o 'k .„ 
"''om•szere· szc•I· 1 "k . ,] zze · ~ \. 
t"I- 'f:iJ • • . "1 e. - anyan-1 . d k''k 
n1

erro' .r 'l"l . 1 . - b er e u o \asa ce Ja )0 l'S --- fontos tud . I· 
hogy a v·énl]cket a !!"ónvszei· a'l• •t 1m1°" 

1> b' . · ""' :-..J ~·e e e tor 
.:.1.:"-- a 1ztos1tottal1 vagy annak meub' ti"' ' ] . d b. e IZO JU-
1 va min en eset en alá kell ir t . '· 1 Enne\· 1 ·' · a mo„. 
-;1 ké k" l11any.a. ugyan~s a vény teljes érté· 
S ne evonusat von.1a 1naga után. 

-J:fényjavítás. :\ gyógyszerész a ve'n k 
' " 920/1'147 il·l E ye en a 1:-> ~--. ~ . i : , __.; sz. rendelet szerint _ 

lr. JU' ítást vagy atirast nem vérrezhet E 
, : delkezés fimr.cln1cn kívül 1 1 „7„.~,s· · rei~-_,_ n.1 '"ru' .t ugyanis 
{>:-_ amellett, hOU'-' a vénv úr:111•1k te!· . , 1. f · "; . . . , -. ,'. ' Jes er e-
".:: keben ~.evon~sat 1dez1 elo, esetleg súlyo-

f .~:·~~~~e::b;=~~:b"' 
J ,- r ~ 

ininl az árszabványozásra vonatkoió · 
jelenlegi almprendelelel - e,gészében· és 
részleteiben is betartani köteles. Kivételt 
képeznek ez alól a hivatkozott sz(unú ren· 
delet azon intézkedései, amelyek azóta 
újabb jogszabállyal hatályon kívül helyez
tettek. (Pl. a pénztárna•k nyujtandó mtín
kadíj kedvezmények stb.) A gyógyszerész 
ezenfelül tartozik az árszabványoiá.Sfa 
vonatkozó, illetőleg azzal kapcsolatos 
mindenkori jogszabályokhoz alkalmaz
kodni. !gy figyelembe kell vennie. a 
206.919/1946. N. M. sz., a lB0.727/1947. 
N. ~vL sz„ a 18.t.,1Ul/1H-l7. N. ~'l. sz. -és 
különösképen a 3.220/194 7. lvL E. sz. 
rendeletekben, valamint a stabilizáció 
óta megjelent rendeletekben foglaltakat. 
Egyébként az itt felsorolt rendeletek szö
Yegél a „Függelék"-ben rt~':iZlctcsen Js 
isn1crtctjiik. 

A vénuek alaki ldilllitásának ellenör:ésC.::_-- A 
fent hivatkozott jogszabályokon felül'a 
gyógyszerésznek 1~iilönös gondot kell ·fof· 
dítania arra, 11ogy csak olyan vénYre 
szolgáltasson ki gyógyszert, amely az .elő
írt alaki ·követelményeknek hiánytalal\itl 
n1cgfelcl. Ezérl fibryelcn1111cl k-ell leD;l,i,~~ 
arra, hogy a vények fejléc-rovatai. po~~~~: 
san ki legyenek töltve. és hogy a vénytiíl 

l 1gyogyaru-nagykereskedés 
le l Budapest, V 111., Práter-u. 19 

Gyorsan és pontosan szállít 
helyben és vidéken 

elefon: 22-77·43, 13-87-90 

ü91 
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maga után. A vény jav~tására ugyanis>; . .. r szabásban felvett legkisebb % tartal · 
csak az orvos jogosult, akmek ezt a. körüh .. ; tömé;1ységíi,. ,,;~ír~iségií stb. készítm1.f:; 
inényl fi vényen uláírásúval külön igazOl::·-: szolgaltathuto kt es esnij{. ennek ,..1r „,. 'ti t. f' 1 ' a sza 
nin k·ell. „ int la o e . 

Fiiomosi engedél!Jezés. ~- ?yógyszerrendelési \:.Dc1si1n" jelzéssel rendelt uyógyszerek. A 
útmutató rendelkczesei csak a rendelő< „n,o~im" jelzéssel rendelt gyógyszerek 
orvos száinárn szóló nlasilúsok,_ ezér~. u .. ;; kozul ,a7:;1ka~, an1.ely:k u .jelenleg érvény-
•:;yóg)rszerész az lntéz~l orvosa a~tal szá.:; · hen lcvo v_ei;yn11nlak kózött nen1 szere· 
búlyszerilcn felírt gyogy~zerl kiszolgál:. p~~~1~k, a re.g1 vényn1intá'kbun feltüntetett 
tatili köteles. I-Ia azonban _az orvos ·a. eI01ras szerint kell elkészíteni és árszab-
„Föorvosi cn:gedély szükséges·• jel7ést::a vái:yozni. 1ia az~nhan a dosinl jelzésű 
vénven feltüntette, a gyógyszer.esz a gyogyszer sem a Jelenleg érvényben lévő. 
uvó.gvszerl csak abban az c:etben szoJ, sem a régebbi vényminták között nem 
gi.ltath~tja ki, ha az :ngedelye~ést _(fő· fordul elő, u gyógyszert mindig u hasonló 
orvosi aláírás. hélyegzo) a b1ztoslto_\t: előírá~:ú vényr?i~ták súlymennyiségével 
megszerezte. egyezo n1enny1segben kell kiszolaáltatni 

illetőleg ennek megfelelően kell 
0 

árszab: 

ll. A 
vények helyes árszabályoZtísára vonat· ványozni. A kiszolgáltatott s[i!ymennyisé· 

kozú irányelvek. get azonban a vényen l'el kell tüntetni. 

_.\ !léflUCll (1 !J!JÓqvszer 0/o tarlalma,:~b. -~~~~~ 
'elölésénc'k h1Cm!J<l. Az oly.an ITT.?nY.szer~~-. 
{iöl, gyúgyszerkülönlegessegekbol:. im~r;~~?: 

'll „,·.·itsze1·ekhi\\ sth., amelyekbol kulm.>-·. na r.. - • • „ " ;--„: 
bözü (tö1nénységü, nagysugu, suruse_g~\ 
stb.) készítmény van forg'.1\omba~. :.~· 
ezek inindegyikére az árszahasllan k_ul_~-~~-;;., 
hözö ár van _megállapitva, ha az or:v9:~<-~
vénye11 a % tartalmat, nagysáJgqlz~)~f 
szabatosan nem tüntette fel, csakxaZ.~~'K 

esetén ;'sak a ~1ivata/os félcségíí gyógy
szer szolgaltai/i(lto ki. }la a vénv előírú
sitból k(~tségel kizárúan ncn1 úÚapítható 
. " hog~' .a7:. _orvos tnilyen féleséget, 
1lletoleg nunoscget szándékozott ren
-:-~elni, tnindig az érvényben lévő Gyógy-
, ~_zet"könyy klivrtelrnénycinek rnegfelelö 
f_é_leségel kell kiszolgáltatni, illetöleg 
·zámlázni. 
egkönyvl!ö: csatolt uények .s:ámlá:ása. 

fi9il 



A. gyógyszt>rész jogosult a 
beírandó, illetőleg visszatartott vény 
lyett az általa elkészílett vénymásolatot 
számlázni. Ilyenkor azonban a másolaton 
kell a gyógyszer átvételét a biztosítottal'' 
vagy megbízottjával igazoltatni. 

III. Részletes utasíhlsok. 

a) i1/agis:trális gyógyszerek. 

Anyagár-Ultracfr. A magisztrális szerek 
anyagára csak a 260.500/1934. B. M. sz. 
rendeletben előírt értékben számíthat(J 
fel. Tern1észetesen a nagyobb 1nennyisé~ 
gekre előírt ú. n .•. Ultra" árnkat figye
lembe kell venni. 

A/ koholrt'ndelés. Alkohol rendc'lésl' esctéJ1en, 
ha az orvos a vényen a tö111ény1séget nem 
tüntette fel, 111indig ('Sak 7{PYt1-os ulkohnl 
szolgáltatható ki és szú1nlázható. 

Co1nprirnatu1nok. 1\ con1prhnnturnokkal kap~ 
cso1atban ·-· fiiggelleulil attól, hogy a 
Fo-No elöirullmn >Yerepelnek --- az alábbi 
szuhúlvc•k alkahnazandúk: 
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I. .-i kés:/etben tartani re11rlelt eompri
n1ninmok rendelése rsetén, rnivel ezek: 
áru a· gyúl-,')'SZerárszahúshan darabonkén'f 
!"cl van véve, csak a ch .• raboukénli ár 
n kiszolgáltatás tnunkaclíja szán1ítható 
A kiszolgáltatáshoz edényzet az allíbc. Ve •. i 

hiakhan fcl„úrolt esetek kíYételévc~ - ncn1 
,zámíthat.ó fel. 

2. Azoknál a con1pritnatun1oknál, a1nc
lveknck darabonkénti ára az ár5zabásban 
fellii11letvc nincs, csak n hatóanyag ára 
és comprima!um-készilés munkadíja szá
mítható fel 1nég abban sz c<;etbcu is, ha 
elöiratuk a Fo-No-ban c7erepel. 
· 3. Azoknál a comprimatumnknál, ame

lyeknek készletben tartását a G!Jóguszer
kGn1JP ncn1 írja elő és darabonkénti ára 
az ársr.cbásban nen1 .;,zerPpe1, összes ható

. ,rnyag tartalmuk azonhan a 0.10 gr-ot 
nt·ffi éri el, a töltönny~1g fclhUsználásn 
címén a legv.lacsonyabb :h"'.iz0bási tétel 
(jelenleg 10 fillér) cgy'Zer felszámítható. 

f,nb!/ncsnk. Labdacsok készítésénél a IV. Ma
gyar Gyógyszerkönyv Pilu:la cín1ií fejeze-
1".:.Jien cHiírt utasítások·1t. kc:ll szen1 előtt 
tartani. :\ Vl;nycn a „tota n1aSE{~" tncnnyi
ségM --- a 2H0.í>00/Hl:H D. M. sz. rend. 
7. ~·ftnak 2H. ponlja érl<'hn~ben - 1ni11-
den. l'~ethcn fel kell jegyezni. 

Ug. ferri. nll>. Liq. ferri albuminal. rcndelé
. <ténél a hiYala1os saccharal.~fl~lcség adandó 

ki é~ annak ára szún1íthatú fel. 
S:(lzrdélcfJslln„ tiagy ará11uszd1111nal rendelt 

oldatok. Oldatok rendelése esetében, ha 
az orYos a Yényen a !ön1ény.ségct sz~'iza
lékosnn Yagy · nrúnvslámn1al {pl. J .0 : 



1 oo.m írja elö, a gyógvszert ugy kell el
készíte~i, hogy a ~1~tó_anvag ~nennyisége 
n:i: o1do~ler n1ennytsegcben n1ar bennfog~ 
l".ltn'5ék .. (a f;•n!i példa .altq,ján: l súly. 
resz halu!.\Hyag, 99 sulyrei.:.z oldós.·~er.) 

Fii:e~ - forrázat. Főzet, forc:\zat rende]é5é. 
n~l, ha az 1rvos n drog 1nenn~tiséget a 
\'ePyen ne111 írta fel, a l'elhasználand( 
drog 111ennyiségérc a gyógvszerkÖnyvnek 
erre vonatkozó rcndelke~ése az iránvad6 

lnf. rl1eL és Tinct. rllei vinosa. I·Ia az ~rvos 
n vényen tint'. rhei-t ir fel. csak iTl'fll~. 
:!~f.'i szoly~llta~ ható ki és s:ámithntó fel. 
I u:et. rhe; vtnosa renéh~l~"ie esel élien a 
~~vog~vszcrosz a felírt fé1P~égek kis·r.olgá\. 
tutá~úra és szún1lúzúsúra jog0sull. ... 

1·<:r1bélkúp, hiir>elyaoluii. Végbélkúpok és hii
,·clygolyúk rendelése csch'::b••n az elöbbinél 
darshnnként. ~.O g, t1ióhbi11(tl 3.5 .:{ kakaó
v:1 j 11ri.sznúl'ható fel. illr.töl••g rs!:tk ennek 
ár~ ~zá1nítható fel. 

f),c;zlott porok. Osztott pornkn:'1! az or,·osi elfí
irú~:lúl <."·;ak ahhan nz esr.then sz:1had el
térni. 11a nyilvúnYaló. hogy az orvos téve
sen ,_.<lent. tnl. dns" jPlzt·~ h!?l,·ctt 1 ,div. in. 
rlos" jel1l•st - ~:agy 1'0rdítva - tüntetett 
fel a y{~nycn. 11:\'Pn esetben :i változtatást 
f Pl kell a Yényen jcgyr:tni l·Ia az 
osztolt. porok rendelése csrtébt•n a 
n1ennyi~égü hatóanynghoz Yiv{l5zrrt 

rendelt és ezért egy átiagpor súlya a 0.10 
~-l nen1 érné el, (l hatr5anu(lf] eoyenleles 
t'losztásn, uolrimint a porok pnntosabb 
szétosztása miutt jogo~ult a g~rógyszerész 
a hatóanyughoz valnn1ilycn se1nlcges ha
'tású ·vivöauyagot hozzáadni (pl. cale. 
carhon.) és ennek úrút a gyúgyszerársza· 
Ms legalucsr,nyahb tételének egyszeri fel
-;zűniításávnl a vényen feltüntetheti. 

IV, Munkadíj felszámítása. 

J{eVt~rFs -- en111lsi6. Szilárd alkatrészt tartal
mazó folyékony vagy félsííri! gyógyszerek 
]-.észíléséné\ - a helsöleg használancló 
szcrcknl·l csuk u kPvcrés n1nnkadíja szá
mítható ft>L Amennyiben a szilúrd ulkal· 
résznek folyadékha vitele gun1mi urah„ 
\'agy tragacanthu segítségével történik, az 
e1nulsió k.észltésének n1t1nkadíja a gyógy
szerészt 1negilleti. 

Kenőcskészités. Rázókever1:keknek külsőleges 
használatra rendelése esetén - fiiggetlc· 
nül attól, hog~· n1ennyi szilárd alkatrészt 
tartalmaz a gyógyszer -- a kenücskészítés 
munkadíja számítható l'el. 

Ung. snlfur. rendelése. _.\z Ung. contra sca
bien1 kenüt's-féleség Fo-No ára csak abban 
az esetben szúmítható fel, ha az orvos u 
kenőcsöt szósz,erínl a fenti 1negjelöléssel 

írta fel. 
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Uüg. sulfur. ad. scablem rendelése ese:• • 
lében csak az Ung. sulfnr. ára számíthnto 
feL A Fo~No készítmény :lra ahh3n-' az __ ;:-f 
esetben sem számítható, ha a kenőcs-föle- ; Í 
':iégi::t az orvos Ung. sulfur. „flav" (citr.) /J· 
jelzé5'el rendelte. (az Ung. snlL flav. ára ' 
egyébként 10 0 g= 10 pengőfillér.) • ~ 

.A. gyógyszerész ostya, mu.~tál'[JtJpír és 
szcmcsc[Jpenlö rendelése esetében kiilön 
kiszolgáltatási díj fe/.wimítcísára nem i.o- ' 
uos111t. i 

V. Edényzet. 

Leynlcsóbl• e'Jényzet. Az Intézet terhére fütu
Jáhan csak - a 260.~>00/ !U34. B. 1\1. sz. · 
rend. 3. sz. mellékletében feltüntetett - 1 
legnl('súbb ecJ!ényzet ára szán1ítható fel, i'· 

kivéve. hn az orvos n vényen n1áskénf 
nem intézkedett, vagy ha a gyógyszernek- i 
az t>~öírúsnak n1egfelelően n1:ís ?rlénvzet~ t 
!Jen kiszolgáltalúsa szüksége:-;. · 

1 

Sötét_ fiue(!. i\zon gyógyszer1.:knól: a111elveknek 
eltartúSút a Gyógyszcrköny,· harntl üveg~ 
bcn írja elő, ha a gyó~yszerész a gyógy
szerl Palól1an. n: elííírr'tsnak n1eyft•lel<1, l 
ii:H:'f!l><'n szolaáltalla ki. a 1H1!·nn iivcg fel~ 
szún1ílása jogos. <---:_:: l 

Vitr. ficl. ad/ni. Vitr. vagy fict. ad!. jelzésű; 1 
véa) ekre a gyógyszerész u gyógyszert a 

_t~ üHS 

hiilositott által hozott edénvzethe köteles 
J;iszolgáltatni. Ez es;,then, csak a 
gyógyszer kiszolgáltatá~ához szükséges 
edényzet árának 25°/o-ál szátníthatja fel, 
nini ncn1 lehel kevesebb, ntint az ársza
háshan n1egállapított legkisebb tétel. 

Jfa a Liztositott a vitr. adl. jelzés elle
nére a gyógyszertúrha edényzetet nen1 
,,jll, a gyógyszerész a gyógyszer kiszol
gáltatását meg nem l'agaclhatja. Ilyen 
esetben azonban a vényen a biztosítottal 
vagy megbízottjával az edényzet átvételét 
igazoltatni kell. A vényen feltűnöen fel kell 
jCizyczni: „üveget Yagy tégelyt ne1n hoz
tan1" , vagy: „ii'vegel - tégelyt átvetten1" 
szöveget, amelyet a biztosítottal vagy 
n1eghizottjáY~.ll 1nindcn Psclben alá kell 
irat ni. 

l,{1gyállo1núnyú tapaszok rendelése esc~ 
téhen a hryógysr.er tégelyben c.~ak az eset
ben szolgáltatható ki, illetve ennek ára 
csak akkor számítható fel, ha a tapasz 
készHéséhez rendelt olaj vagy egyéb állo
mányú zsiradék ntennyiségc a gyógyszer
alak egész n1enyiség'énck 20°/o-ál 1ncgha
larlja. ..\ tégely kiszolgáltatása és árúnak 
felszámítása független attól, hogy az orvos 
a vényen o. készítményt tapasznak vngy 
kenőcsnek jelölte meg. 



VI. Zncshó, pordoboz, phiola árának 
felszámítása. 

· azonban a d·extrines kivonat n1ennyisége 

·1cskó ára ncn1 s.:á111ilhalú fel.,-\ vényen ren. 
dell gyógyszer kiszolgállalásához zacskó 
úra nein szán1ílható fel, 1nrrl ennek fira a 
rnunkadíjban hcnnfoglnllalik. 

· a porkeverék összes 1nennyiségének 
1 Ofl1-át n1eghaladja, a gyógyszereket do

·hozban kell kiszolgáltatni és a Yényen 
jelzett nag~·ságl1 cgyszcrü doboz ára fcl
:számitható; 

Ii. Compr. chlorogen. Nilroglycerin, 
t!ieoLT jodal, lheobr. jod. e. papaverin 
rrndelése esetében doboz vagy phiola ára 
csak akkor számítható fel, ha az orvos a 

00 

A doboz, phiola ára nem számítható fel: 
1. olyan nedvszívó osztatlan poröknál 

(pl. jód· és bróm-sók, kalihypermangan). 
9.Inelyckel uz orvos egyszerre egész n1cny. 
nyiséghen feloldani rendel; 

?. A Fo-No clőiratai közölt is szereplő 
és ké;zlelben tartani rendelt hbdacsok 
(pl. Pil ferri carbon, pi!. creozoli, pi!. 
1a~antes) ki<;zolgáltatásához; 

Dosiin'' n1ennyiségtöl eltérő n1ennyiségel 
;endeli; 

í. Oszlott poroknál a doboz ára - m{,µ 
ucd''szívó an~·agok jelenléte esetében sc111 

3 .. \ kés:<letbcn tartani rendelt compri. ·1· 
111ntn111ok rendelése eseléhcn 1nég akkor 

l 
~en1, ha egyébként - a Fo-1\"o szerinf ~. ' 

/(érem tartsa raktáron és ajánlja. 
orvosi Jcörében a 

Dr. DEÉR ENDRE laboratorium régebben phiola vagy doboz fclszá1nílhátó_:_,- l 
volt. fJiyen esetben csuk ::iz anyagár és a>< 1:::--

kiszolgiillalás díja számítható fel. L. llf.;'l. 
1 

fejezet.): .. l kiváló szerológiai készítményeit 
4. Fo-'\"o-ban szereplő, dc ké5Zlctbcn j SCARLANT!N e PERTUSANT!N o SCARLA· 

tnd1a1~ilt nt?": ~·1end1 cl1 t 1
;om

1 
~i1ri1n1 rnltEnn1okd~i::';;';: ( 0pEJPRHTTIJE~RA!N.?AINN.'ToOXD!N~PPBPT.01 iifp' RhtTaUnt~~)N;~IC_K szo.ga a asana p . ,ar" t' a. p 1c rmh ., -~ 

compr.): )'\';; J~;I~ ~Ti~~~t3~~~Ti/~6:i~:Tg~~~~~·; 
fi. ,\ dexlrines kivonallal rendeli pq~-c+i' ,;STAPHYLO-STREPTOANTIN e ANTIGENEK e 

kcverúket - az OTI kívánságára szinti '+)JIAGNOSTlCUMOK stb. 
nem kell dobozban kiszolgáltatni. · ~~----------------' 
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számítható fel, mivel az ilyen porokat 
vin;zos ( cerat) porokban kell kiszolgú!. 
latni. 

A doboz (phiola) ára felszámítható. 

. Iésc esetében a pbiola ára felszámítható, 
ha az orvos ezeket a szereket a Gyógy· 
szerá11Szabáoban in phiola jelzéssel feltün· 
tetelt rnennyiségtöl eltérő mennyiséghen 
írja fel. 

boz (phio/a) ára felszámitlwtó: 1. seb és b) Gyógyszerkii/iinleyesséy. 

szcmhintőpor rendelése esetében; Kiszolgáltatás feltételei. Az Intézet által ki· 
2. osztatlan porkeverékeknél, ha a gyógy- adott Gyógyszerrendelési Útn1utató ren~ 

szer nedvszívó anyagot tartalmaz. Ilyen. delkezései csak a rendelő orvosra kötele· 
kor azonban a doboz nagyságát nem a zők,. ennélfo~a az egyébként szabály-
rendelt mennyiség szabja meg, hanem szeriíen rendelt gyógy~zerkülönlegességek 
mindig a szükséges doboz térfogata szol. a Gyógyszerrendelési Utmutató rendelke· 
gáljon zsinórn1értékül. {a 260.500/1934. 7.éseitöl fiiggetlcnül kiszolgálhatúk. J{i~ 
J-l. !\l. sz. rendelet .Jegyzet rovatának 6. vétel csnk az, ha az orvos a vényen a 
pontja szerint). Az, árszabványo~úsnál a „főorvosi engedély sziikséges" jelzést fel-
dolioz nagvsúgát n vényen fel kell ,Jegyezni; tünteti, amikor is a gy6gyszer csak az 

it F'risscn készíteni rendelt labdacsok;: engedély ml'gszerzése ulán szolgáltatható 
végbélkúpok vagy hüvelygolyók. kiszol* ki. i\ főorvosi alúírás t~s bélyegző hiányá-
gáltatása esetéhen. ban az Intézet a vény úrát nen1 téríti n1eg. 

4. A gy6f,ryszerész jogosult 20 pengő:., :frml~gállapítrís. :\ gyúgyszerkiilönlegességek 
fillért phioláért felszámítani, ha az orvos: árát a mindenkor érvényben lévií OKI 
bomlékony coprimatumot rendelt. (Pl. könyvben feltiintetelt forintértékben kell 
Compr. lirom cornp„ brom comp. fart„" árszabvánvozn:i. Arváltozás esetében az 
ammon chlorat.) úrváltozá; időpontjául az Országos Gyógy 

ii. 10 pengöfillér számítható fel a do-e szerész Egyesület hivatalos „Értesítés"· 
Liozért Co1npr. carbo 1ned., carbo purgan.i;h;::: ében türtént 1küzlés idé5pontja nz irányadó. 
kalijodat, antistrumica rendelése eseté.~tJ t.5% levonása. :\ számtani tévedések elkerii· 

6. Cyl. hydrarg, cy~nat„ .0 xycyanat!F,">I lése céljából a jelenleg érvényes 15%-os 

2 

vagy sublimat darabszam szennl! rendjlit, ;o:: 



árleszállítás összegét nen1 egyenkénj a 
vényen, hanen1 n1indig csak a szán1láil 
egy összeghen szabad elszámolni. A.z ezzel 
ellentétes módon kiállított számlát az 
Intézet visszautasíthatja. ill. annak ki
fizetését 111egtagadhatja. 

:\ rendell gyógyszerkülönlegességek 
1nennyiségénél a rendelő or-vos előírása 
az iránvadó. Nngyohb rson1agolásÜ 
gyógysze1~ rendelése esetében azonban ·u 
gyógyszPrész uhbau az eselben, ha na
gyob cso1nagolású nen1 lenne készletben, 
li.ét doboz kisebb cso1nagolásút nen1 szor
gáltathat ki, illetöleg nen1 szú1nlázhat. 

J\ii/611/cge.,ségek Ite/1vs kiszolgáltntása. Ha 
ti ren<lt·lö orvos a vényen a kiilönlcgességi 
készít1nény cso1nugolásúnak nagysúgát, 
a készítn1énv erös.ségét és gyártóját nem 
jelölte n1eg.- n1indig a közforgalo111ban 
lé\'{) pénztári eso111ugolúsúl, ennek hiányá
ban '- vagy ha nincs forgulon1ban - ·:U, 
forgalomban lévő legolcsóbb, legkis.ebh:·· 
csonu1golású és töménységü készítményt 
kell kiszol<Záltatni. illetüleg csak ennek 
áru szú1nítiíntó. 

ttintelv,e, de a rrndelt c'omagolús fajta 
forgnlo111ban nincs, kél kisebb csoma-

golású árút felszán1ílani nen1 lehet. (PI. 
az orvos 20 drh-o!-i A.eilophosan-t ren
delt, de csuk 10 drh-os van for.galo1nban, 
nen1 lehet 2X10 <lrli-os árát szá1nítani.) 

'f{on11nersz injeclió. Az ú. n. kon1n1ersz in· 
jectiók úra az ()I\.l könyy alapján 1szán1íl
ható :ki és a különlegességi vénvek cso
portjában szún1lúzandó. T·Ia Üz orvos 
ko1n111ersz inj. rendelése esetében az elő
állító gyúr nevét külön nen1 tünteti fel a 
gyógyszerész küteles egy közisn1ert ké· 
:~ítményt„ !d;'z.ola<ilt'.1!ni s ;i vény !iátlap
Jan az e/oalhlo nevet fel1ernJl'Zni é.'> c1 bi::.;
tosiiollal Íf1a:ollat11i: hogy a ft'lie<Jl/:1'/t 
gyáttnulnyú kt~szít111ényt vett~ {tt, · · · 

Az érdek\·édeln1i szervek kötelezik 1na
gukal nrra, hogy az 01\f könvvhen fel

; vett, de fot'1galon1ban Ilc!m lé"{] pénztúri 
\ __ -:- cson1ngolftst'~ készít111ények jegyzékét· a 

hivatalos „1:..rtesítés"-ht•n idiínként közzt~
teszik. 

\·: 

t .)i{iifli1!l:!fl'SSl~f! árának n'l.t'fJÓ//apildsu 111C1gis::r
I·Ia az orvos valnn1ely gyógyszerki.ilöll~·~:·, r;<'.j·· ralts [l!/Ofl!/SZerbe rendelése esetében. ~"-?. 

legc:Sséghől ol:vun n1enn>·iséget rendel;-<· t;,--: anyagúrkt'·nl vett ,g:vúgyszerkiilönlegesség 
1nelvnek ára a törzskön>'Yezett gyógysiéf.+::. ]f~!-; _ forint úrúl a 4.2-Ps szorzószán1n1ul kell 
kés;,it1nények jeg>•zékében fel van ugy'?:~y->i:,: L, ;_:·e_losztani, 1ninthogy a tnagisztrális gyógy

.·.--,,·:>_,;'···f:>~ ,·--szerek árszahványozása jelenleg peng<'.i 
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dalotnbiztositó IntézPf a levonás közlést?-· 
tői számított :JO napon helii! vesz figye
lembe. 

_:::(Ö:rúosi vényen rendelt ff!/Ó!fyszercket pec.~ét 
.;;•; alatt kell kiszolgáltatni. Végii! felhívjuk 

a gyógyiszcré_szek ftgye!Jnét az árszabás 
rendelet .Jegyzet rovata 1. pontjában fog· 

alapárban lörténik. J~zzt•l n pen:.iir:··'.;l:··~:::. 
megf~folő érlek~el. l~cll ". k~rdéses gy6~~., 
szerkulonlegesseg arat_ sz:n111tani. .-\ köz~t 
eljárási kell alkalmazni minden o!y··ao 
gyógyszer kii lönlegességnck 111agiszti'áÍ!1 '. 
gyógyszerek elkészítésénél Ya]ó felhaS~~ 
nálása esetében~ ha annak sl1ly szerin·t; 
ára az Egyesített Gy()g~~szerúrszahásbai~ 
nincs felvéve. 

,-Jaltakra. an1ely szerint n1inden orvosi 

1
:-> vényen rendelt gyógyszer! pecsét alatt 

köteles kiszolgáltatni . 
.\::11ányoi:. táps-:c'!" kiils::t'r. ffl/Úff!/rÍs:ati ,\'<'!Jé<f_ 

('szkö: ára. :\svúnyvíz. lúpszpr rende
lése esetéh<'n 1nindenkor n vényr.n felírt 
n1ennyiség, 111inöség t~s féleség szolgáJ. 
tatnndú ki. I·Ia azonhan az orvds n 
inenn~'iség vagy félPség feltiintetését el-
1nulasztja, a gyógyszerész csak a forga-: 
lon1han lévö legkisebb, Iegolcsúhb csoma

golúsú készíln1l•n>·t jogosult kiszolg:'tltalní 
l·s szú111lázni. 

."\z á.svúnyvizek. !úpszerek. kötszerek 
é~s gyúgyúsznti segéch·szköziik forint -~~rá~ 
hoz forgnhni adót fplszún1ítani. vagy Czek 
úrúhól Pnged1ut·nyt Jp\·onni IH.'111 lehet, 
ugyanis l'Zek úra n1úr ú·gy állapftta_tqlJ 
1neg, hogy abban a forgaltni adú l~s engeéF 
tnény n1ár hP vnn szán1ílva. 

·frs:aluískiilönbii=clek levonása ellt'ni feL~d,Ó~ _ 
/<1rnlrís. :\rszahúskiilünliözet-ek levŰüáSa 
elleni fPlszóla1nlásl az Országos 1'á-rS~~--

'Oíi 

j. 

lludapest, 1947 decemhi'r. 

Országos Társadalombiztosiló Intézet, 
Budapesti G!!<Íf!!!Szerés= Testület, 
(Jrs:zríyos (;yóyyszcrés: ll:uuesiilcl. 

' Függelék 

/..~:i Orszúgos 'l'úrsadalon1hiztosító Intézel és nz 
l.·•Örszúgos Gyógyszl'rész Egyesület, loYúhhá a 
I Jludnpcsti tiyógyszerész 'fesliilt•t közölt létrl'-
1:--jöll árszah{!lyoz{1si (•<.; szú1nlázúsi pgyez1nény
IJ1éz. 
J-::':--:\z cgyez111ónyhen l'Jnlítell jogszDbúlyok kö· 
f:iül a 26'V.500/ 19B4. IJ. 111. s=. rendt.•/et ina is 
fifrrényhcn lévé) úr~zabYúnyozúsi nlaprcn<lclel, 
l_iúncly ú!lalúnos szahúlyaihan ki111undja, hogy: 
F-:_;:._L Az orvosi ,·Pnyrl' rt•ndt>lt gyógyszerek, a 
_ f~\·énykészítésspl kapcsolalus n1unka é".i u ki
f)~zolgúltatúshoz sziik'"iéges l'dényzct úr{1l - úr-
' 
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-ralaknaik n1cgfelrlö n1u1I>ka.dij 

•'őzethez, forrázathoz, fözt~l és forrázath~;.'_: 
Jden fiike~cr1~k 1 kéreg' .. gyök.ér, fü, virág:: 
ól megapritoll vagv nsszezuzo11 alakban 
.ználandó, tnég ha erre nézve n venyen. fii~:" 
es rendelkezés nem is történik. Az aprítás- · 
y zúzásért külön díj nem számítható feL 
finden poralakjában rendelt szernél, melv. 
·ázatokhoz vagy főzelekhez használtatik. 
~ a durva porra nézve kiszabott ür S7.á1nit~ 
). 

kenőcskészítés munkadíja számítható fel 
enőcsként vagy kiiJsőleg használt egy vagy 
l szilárd alkotórészt lartahuazó ü. n. rázó
erékek előkészítéséért is. 
z en1ulsiokészítés 111unkadíja csak akkor 
nítható fel, ha a gyógyszer pul,·. gummi-
1ici vagy n1ás crnulgens f'cfhasznúlásávaÍ 
ül. 

1nagyar gyógyszerkönyvben előírt vngy 
, készletben tartolt -·- dt• nem khzcrelt -'
acsok, lepénykék, lablctlák, gelatin-tolrnk 

ampullák kíszolgáltalásánál csakis a ki
{általás \t. pont alall ('lőírl 1nunkadíJa 
títható fel, úgyszintén az egyszerü, Yagyis 
ninen1ü 1niíveletel nrn1 igényliJ szerek ki~ 
{áltatásánál is. 
inden poralakjában rendelt szernél, mely 
towhoz haszmíltnlik, esnk a clurrn porra 

:ive kiszabott ár szá111íla1H.l~: oly sú!t ~Jdá
::;,anál pedig, n1elyek nz ársz~bashan. kr1stalyo.s 
·,:7.~--- poralakban Yannak felveYe, rnindenkor .i 
,,s ' ' ' 't d' -~ristályos so ara szan11 .an o_. , , 

J>i•Ha a ln_hrlncsok_ .. lwluntésen• szolg~lo por 
-t->ncs a venvcn ikulon 1ncgnevczve, al ... kor en1· 
•i\I . 'l '1 ··1 ' h }'.per orvosi rcndrlésekne ('( csg~·o \l~r-por asz-,. d' J nálan o. . 
t:-,_,; A sel1és:1:cti kütözöszerck, ostya. vala1111nt az 
}-'~trységcs összctélclü -kiszerelt gyógyszerek, 
1--;;;óúvszerkiilönicgPsségek és a gyogyszer
l_kön'~,:vhcn hiYa!alos kiszerelt gyógyszerek, pl. 
l_kiszCr.ell t·on1prin1atúk kiszolgáltatásánál se1n 
J 'mnnkadíj, sc1n pP<lig a kiszolgállatás n1u11,ka-
Ídiju nc1n szún1ith~tl~J fel. . .. . , 
l A .. l\fcgúllapodas·'-ban rn1Iilell tohlJJ I c~nde· 
:l Jetek az I~vkönyben teljes szövegükben n1eg
f-tnlíilhatúk. íg~· azokat ilt újból nen1 közöljük. 

P<•sti Mag~·:1r fü•1•„skedelmi Bank 
L:ínez~· Leó .-1.lapitv:inyMól. 

Az alap lil•rhére kivétel nélkiil csak a vény-
füzet útján rendelt gyógyszer szolgáltatható 

J-ki, gyógyszl'reket csakis n n1inden rovat~b~n 
i megfelelöen kitöltött keltezéssel ellatott 
; vénvrc lehel kiszolgáltatni. Érvénytelen a 
; vén)• akkor is, hn az orvos és az {~tvevé~1 alá
: írása vagy az átiitéses másolat hiányzik. A 
; rendelt gvógyszer kivállúsa alkalmilval a 
· v{•nyköny,: az nbha bf'irt két vénypéldány-

il l 
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i]batók. A vények mint magánvények ke-
nval egészLen nyujtandó be a. SYÓb')'Sle~ 0,ndók. Gyója szempontjából így azokat ~ 
rakhoz. A vényt csak a. gyórzyszerész téph' J.• i•nyilvántartási könyvbe be kell vezetm 
ki és a kiszolgáltatást az eredeti vényen és'~~ ~naz előírt bélyegzővel is el kell látni. A 
visszamaradó másolaton bélyegziíjének ;1~,S;·. • ..... · .. ·s'z·a·~Iák havonként nyujtandók be. a követ-
nyomatával igazolja. Gyógyszertárból köts{ei' „, 
csak az első segélynyujtáshoz szükséges 1;;.;c~. l~ező hó 5-ig bezárólag. 
kisebb mennyiségben Ci-to '" Statim .. jelzés; ii':.;JQ4ű december 1. ,4/áírás. 
esetén adható Id. Ellenkező esetben ez.e]{/~!' ; • 

lenértékét az alap nem téríti m:eg. Kiilönje( •.·,·•.'.l.!abry .• •m· Póstn Bet~gségi Biztosító Intézetétől. 
gesség rendelése esetén, ha az orvos a 1nerit:' 
nyiségel nen1 jelölte meg, n1indig a forgaloifi:: :';:~ __ :_A népjóléti minisztérium illetékes osztályán 
ban lévü legkisebb csomagolást 'kell kisZQf; ·<·.~:vember há 28-án az Orszá~os Gyóg~s:e~és~ 
gálni és szán1lázni. /\ vények taxálása.·:,}ii' ;f'.~úyesület vezetősége u Posta Bl v~:::etose~ev~ 
könvvben lévő indigólap felhn.sznúlásávat·':-:1r <:;~nkétot tartott, amelyen a gyóguszeres::.ek res:::e

vén)· elszá1noló rovatúbnn 1nindenkor: '\a·: !"'6t. a:. inté:::ettel szemben felmerült panaszok ki
gyógyszer kiszolgáltatása előtt történ·j·~.~.:; J ~;i'iis~öböléséről tárgyaltunk. :l megbeszélés _teljes 
hogy a szá1uaclatok lenyon1ala a vények ~~,~.~ " 1 }:e;~·dménnyel járt és ennek bi::.onyságakeppen 
~olatJapjún is jól ol\·ashntó legyen .. '\. Lánczy :~.i)i.:,Posta BBI ue:.etöségc az egyesiiletltez a köuct
l,eó i\lap fcl1él's=inii uényci szán1olhatók. ~f ;<ke:ó levelet intézte. 
c~nk az alap terhére. :\ vényeket zsineggel < ·'"'" 

i.isszP. kell füzni · és sorLan az egyes vénye.k -.1-,.:.~.-···.;.·.:<·:, T. Orszá,yc~s (;yóyyszcrés~ 
végösszcgeit kell a szún1laiirlupra ráve~~t!~L·--:· _-;'.'.>:Az 1946. ev1 november ho 
:\ \'énvlap alsú szélén a Yth1yekct sorszáIUo.~,*,i _f:,):~1eg~eszélésünk érteln1ében a 

Eg!iesiilet 

28-án történt 
kővetkezőkról 

kell. Á számlúkat az ulap irodájában, Bp~st, l;értesitem. 
\'., .József Atilla-ntca ~. félemelet 30. be\~g;' f~',;,J!z intézet terhhe történő gyóg11szerrende· 
segélyzií csoporthoz kell benyujtani. Azjg~{ !~/~sért az anyagi felelősség az intézeti orvost 
nvelt üsszeg kiutalása azzal a fenntartás~~! ~Jéihe/i. Ugyanis az 1946. évi október hó l-től 
tÜrténik. h'ogy a netán hibásan szán1i6f~J~_;}_,. J~~iYényes gyógyszerrendelési utasítás szerint: 
tételek ár különbözeti összegei utólag els.t1e> j' 
7 ! ~! ', ''::/~t:>:l~·:-:, 7 J:l 



„Az az intézeti orvos, aki ebben az uta•ltá!Z' 
han foglalt rendelkezése1ket megszegi és,:(,i.:' 
intézeti vénykönyvhe meg nem engedot! · 
minőségű. vagy menny,segu gyógyszert j;i 
fel, a rendelése által okozott kárt az intézet~. 
nek 1negtéríteni köteles." , 

Arra az eseti'<'. ha valahol az intézetnek 
orvosa nincs. a gyógyszerrendelési utas(tás :í 
következőképen rendelkezik: „Ha a biztosí
tott olyan kisebb községben lakik, ahol az 
intézetnek kezelőorvosa nincs, vagy ha"·a 
biztosítottnak háziorvosi vényflizete van' 
(sárga vénye'k), a gyógyszerész a nem inté~· 
zeti orvostól származó, tehát intézeti ofVo·!iÍ' 
bélyegzővel el nen1 látott vények.re is ez~n 
gyógyszerrendelési utasitá• szerint a gyógy
<ierekel kiszol,gáltatja." Ezt az intézkedést 
111ég kibövíte1n azzul, hogy il~ten esetheú. a 
gyógyszerész az intézel terhére az összés_ 
hi,·atalos gyóg.\·szerekel is kiszolgáltathatjá; 

.\.z intéLel a gyógy.'ltcrszátnláhat a henYn.i~ 
lás hónapjáln1n kiegyenlíti. 

• 1Iz1íe111 s~.olgáltal «s ilyent vidékre 
'nem kuld. post~ ·útján 

lludapt>.sl. 19·16 november 28. 

Olt1ashatat1un aláírríl". 

postatunii.csos 
:l !na.~y:ir postús hizlosÍ!ó 

i~ílZf:íl!óju. 

* 
'Ft•nliekből A·öot•f kc "'Őei • 

1 • - 1 tt !J 1/09Yf<i"eré • / byan 1n•nyt t•lkés~ít/ 1 · · - -s: Illtnl e11 
„ ' - 1e • an1t•!ye1 ri p 1 BB 

rendelD orvosa a: inté·i·l· " 1 os a 1 
, "/ - l ven11 f'ffJf(l f r '/ 

;::ku '„ hogy u ffior11osi e1u•l!dt;j - "_e _ir, a~e. -
I 'feltuntrtné, niéy abban • < L !/ • 3-UÍi.'tegesseget 
1 -- • a~ e.\ef11en 1s ha • 
r~·:er a rendelesi útnuttatób( ' a gyogy. 
l , . .ln nen1 :,;::erepelne 
1- Fenti tneybt'.i:élést>11 felllivJ{k , „. 
:-~1rra is_, floyy a yyágys:t>rs:áuitr/l: k!;~Yt'~n1unk1·t 
1-_,·f:or a::ért s::.e11ved késedelnu•t, ll;t' .11 i„efes.t• sok
t/e1: neni nyújtja be a hó ·) . ~.t a gyogyszt·
i 't•zért h'artórsainit:(I/ hog '· napf~ug. Felhívjuk 
,_ . 

1 
· 11 an1e11nytbf•n n b •. 

!-fas 1auríbr111 tiirtént kiji·- 1 . ,1 „ • t'llYllJ
t.-'fn.'k, s::á111fríiknt pnnto~n ~e e.~ .. 

1 
s:~tksegt•snek lnrt-

,_-_: · n nyu1 Sflif be 
~~z igén:vjogosulluk lnsulin és sulfariíid L:-- Fenti lt•vPI ért / .... · !::c"· • e n1e11en kikiis::iiböfii<l'k -

szükséglet(•t j1 1lenleg az Intézel a rendelké- ;::pa,nas:: is, hoq11 n llidét-· p 
1 

rt_ 
11 

zésrc bocsáto1l LTnra sr.úllít1nát1yból köi.Y.·.:-:.e;, t'~ffnl rendelt ·;1lyan 1 ó.i s- osf:t B!-Jt nruosok 
>kis-olgáll t · ·1 gy gy ... erei.e!, (/fllelyeknek 

lenü.1 látja el, ezenkíviil azonban senln1iféÍC j\:>:, -. ~1 nsa 10= fiiort 1osi engedély _ "k é 
gyóg)~Szert a tagok részére Lern1észetbeit<_:f~i r:f,-: veny Ja~tamo::ása helyett a Po$/a BB:„u ; ge!J, 

<nek termeszetben kii/dje el fi b. a :teg-!t · a arhol 1lVl'll 
71 l 
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irdnyban a jöuöben i.s panasz merülne f [<Z 
jük ezt egyesületünkkel haladéktalanul', e• 

''csak egyl1nrn1ad Ö!::iszeg lcvonúsával 
íthPti ki. 

'(lnpPs!, lD·ll 1núrcius hó l l-én. 

4.491/19·1í. sz. úlirat: JJr. Bakos Ti/Jnr 
poslalanúcsos 

a !.Iugynr .Posla Betegségi Bizlosilú 
Intézel igazgalúj:i. A n_i:~::'.::":'~1: 1 ;r::~~;;::~s:,;~::::e:nlézete ~1° 

az .. 1genyJogosu tJUI re~zerc .1 H4 i. évi a'.p•.i'J·,·5- -:~l>''.+' • f' Székesflívál'lisi Alkulmuzollak Segítií-
1-tol kc»dYe a re~del~ gyugysz~n•ket az á~ \\~!'· nlap.iálúl. 
egyharmadának lchzrlPse ellenebcn szolgál- · 
tatja ki. ':'._;--~1{-BuclapPsli (iyc'ig~·szerész 'l'estíilet! 

/'.,, ~ 

, Pelkéri ennélfogva az intézet a gyógys_z~_t- ">ÉÍfeslletn, hogy a Székcsi'övúrosi i\lkahna-
larakat, hogy 194í. é\'i április hó l't''I 1~1fok Segítőalapjúnak lnlézőbizottsúga úllal 
kezdve u ~y~gy:zerek 'kiszolgáltatúsa nl_kal,~{ ::~Ozoll hntttrozat alapjún lü-17 februúr 1-tGI 
1núval az 1gen~'Jogosultaktól a gyógysZereJ(>·: 'Jéidöcl6cn a Scgílüa]ap viseli a kczelüorvosok 
úránr.k egyhar1nnclúi cselrül-P.„efre szdü'.: ~:l}hil a scgílönlap y(:nykön>·,·éi>e beírt (•s ina~ 
jék be. kl~zlrúlisan rendelt gyóg~·szcrek.nelt teljes 

• · , 
1 1 

· 
1 

, -< J::·~.r1t. -;\ segílt)alnpi tagol tehút il!'Cn gyógyszer 
.'""tZ u1.tezet 1cz • .;.1ct,.tye1.1 iles _végeit hen';·u.-,--.. 1". · '\ l'I l 1· \ "I' 

1 1 
.J t.-"1.·.u .. 1._tsége egya ln a lan nc1n ter 1c i. „ spec1a 1s 

tott gyogyszersza1n a i:liol tehat a fenti 'időt: >' • 1 , ·1 '\ · 11· ··· "l · f_;i~rössago t ara lO, 1n1nl cc < 1g. a ,1ovo 1en is a 
ponttól kezdve· a gyógyszerek úrúnak __ egy~ Jd~.:g .. _viseli unnak 100/o-út, n1íg a noo;0 a Segílö-
h:-.r1nadát levonásba kell hozni. ---_,:-~-': ' ·' ] 1· l' J 11 ' '11 !' ;:;:jl_~pot ter1e 1. ;gynnez a rence tezes a enn 

:\ fenti inté.1.kc<léssc•l kapc-;olatbun -.:;:~';1 hfüli_S!ntin1·' jelzéslí, de l'iíorvosi engedéllyel el 
gyógyszertúrak az. 1947. úYi n1úrt.:iu-; hú 3í~}ír !;1,:J~~ látoll vényekcn elöírt gyógyszerkülönle
térít~s nl,lkül kiszolgúltatotl vényeket r~áti:_ ':.~~}~~-~-égekre is. 
eins hó vé,gével kiegyenlítés végett a szokil~\- L:i;ifiudapest! lH'li jnnuúr 2H. 
sns úlon az intézelncl::. küldjék be .. Az- e __ rii_í_i_~:- __ [';}:;:h:, 
léll idűn 1 úl beérkező vényeket 11gyanHf0}a:~-,:-,-Jif~;-~\; · intézet tekintet nélkül kiítllitúsnk idejéfé r.:,,, .. 

ilC. 

Dr. Felkau s. k. 
Yt'Z(~rignzgutó. 
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A Gyógyszertárak gazdasá r ,;' 
helyzete a második világbáb~r. · 

után. . u r 
1D~·•J januúrjáh:.Ht a harl'ok n1úu ali„ "It k 

i>l nlll·o1 · · :"'I h u e .. :. , ~- ·. ~~. g1:o~y!:izertarak tniir inegkczdt .k 
J„ozcgcsz!'icgugy1 JpJadatuk teljesítését. A_.n ,·e. __ 
s7:er~k expedíciója ugyan idküzdhete.tl ::i)ogy
hPzSe"t'i·I ··ti „ ··1 · cn ne. . ·· ·n . \ le ti \OZO t dl' a kiraboll " · 
1
: „ 1·' „ „ •. , •. •• · ·, · • ' ~yogyszer-
•11•1 \. os:-;zcszo1 t gyugYszere1nr-l· !·i\': 10 • 

k <l 
. - · " \ .ti gat·1s•1 

i.neg ·ez Ö<hitl (•s a lH•rt•ndczt~sek hclyre:Úrt~ : 
Jolj':llHalba léll'i<'ll. ll11dnpt•st ulc:'>i.n ·iz 

1 '1'::~ "I „ 1„ „ • • e so 
n~u .;:oc o llZl'llH~k lagadhalatlanul a <f\'Úuys· ~·. • 
larak yolfnk. nH:r! luln1'dnnos·1il· ;:,.I1·1~l;lzc1-

„1. , • · · • " • .i nuts 
ero cszilt•sekkcl 1ni11cl('nt PIJ·(iyp!l,~J-. 1 · 
„ 1 . " ..... "· logy 'ti 
u:.'.clnl' '- 1nPg1ndulhassanak. Fehru·'lr ,,,,,.:-,1 ' • 

J •• ·· • ' • • Hitt 
". .;.OYOIISL'g l'Clldt>Jkcz{~~l~rl' úJ](J oy(ig\'SZe 
1 r 1 ' • ~. · • t· 

!
'..' ·!<!'"\. :-.zl:aln:~l1 Illa!' .:10_ \'<~lt. (•s tühh µyóg)~szer
<11 >.tn. o > az elokc~z1UJ 111u11ka a nvó, ._ 

szer k1szolgúllatúsa n1cnkczdéséhnz 1 t-ij,"'tgy 1 • • h · .... ·· ·• u et~ 
cn. ablak l''i roJlon(~lkiili 1'i·6uvsz"i·1:11„ 11-1 ·· , j' J J • • :-i. t-i •. "- ' • \ JUJl 

'.~· ~ ~~1„1:~lh:11_1 l'S k~!laphan do.lgozlnk a gyúgv~, 
SZC:ILSZLk l'S llClll lt•hL'i \'Jl•ls 'lZ j . 
o .·,r. „ , •. ' .. • • • •• ' „ iogy :i 
"'~ U:-.~ sz.t t ~,t. sz~J1. ulo be legek erdckéhcn ha
la l~nns ~~rutesz1tcsek lürténlek a ('élhól. ho J. 

"VOH\'lll'ISlli" f J" 't '! ' g\ "'~ h" : . ....1 <'. o?_eg1 se'- t•s szl·nvedésciket. 
P11.yh1.lsPk. ,\ rakovelkt•zií húnapokhun lll'Íf 
1n1nthg gyorsuló íite111hl'n 11\·i!lak ineir 111 -' 
r · 11 · · "' m< i.g .JO J J lel szereléssel és nagyobb anvau~ 
keszlettel n g:vl>gyszertúrak. n1íg \'Pgre ~lé~.: 

ilS 

,;\\cl.ett uz az idő is, anlikor június-július 
(ónnpokban nc1ncsak a gyógyszertárak túl-
1yotnó része töbLé-kcvésbhl· üzen11képcsen 
'.~ilt a hctcgck rendelkezésére, hancn1 a ki
·'. \gáltathaló 0 \·únvszcrck n1ennvisérrc is 1·l'-s~. n .. n. . n . 
Jentő~ t<iZaporulntol n1utatott. 

Az Országos I~özegész~égügyi Intézet 194i). 
év n1ásodik felében valan1cnnyi budapesti 
1rvógyszcrtárat 1ncgvizsgúlta és úllapotukról 
dr. Zhoray I3crtalan gyógyszerügyi i'őfelü
,rvelö rt'~szlclcs jelentésben száinolt he, an1cly
h.cz óttckinthetö túhlúzalokat készített a kúrt 
Szcnvcdcll gyógyszertárak n1cgoszlúsúról (~s 
'\zOk 1nértékéröl. 
• '_.\ fövárosi gyógyszcrtúrak vizsgálata .iu
Jiustól dect·n1hcr ,·égéig tartott. Egyes gyógy
szcrlúrak 1nég esak a hclyrcúllítás kezdetén 
\'ollak n szc111lc idöpontjában. 111íg inások 
_ főleg az év végefelé --- 111úr úgyszólván 
rendezcll Yiszonyok közi..ill inükötltcík. 

:\ fövúros gyógyszertúra.i közül 61 (a2.1 1'l'ÜJ 
maradt sértetlen, illetve a többi mellett csu· 
pón clcnyl~szií 111érvhcn kúrosodott hc:.rcndc
í{isi túrgyakbnn és felszerelésben. A.z úrukészlc
lckhen azonban kivétel nélkül 111indcn gyógy
s1e:rlúr súl~·os veszteséget szenvedett. ,\ ko-
1nolvabbnn sl~rüllck szú1na 12H (67.H 0/o) voll. 
n1cl~·ek közül csupún 5 (2.H 1'líi) nen1 'kezdte 

1ncg tnüködésél az év folyan1ú11, iníg 1násii'
i01 nH•rl predeti helyisége nen1 hasznúlhntó. 

il\l 

---......., 
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(ij helyiségben n1üködölt. Legtöbbet szenved~> 
lck a vúros legtovább ostron1lolt. kerületé\- -
11ck lf.. If.. XL) gyúgysz·ertárni, 1nclye•k vaiJ~ 
ine1tn~·icn n1cgsérültck. ,\ XII., XIII. és ,,· 
XIV. kcri!l<'lhl'n a _stHyos bomb_atúmadások 
kuvctkeztelu.'n, a karosodotl gy1Jgyszcrtárak 
·'"ima RO% felelt van. Sokat szenvedett 1nég 
a Duna mellett fekvő IV. és V. kerület, vala-. 
mint a X. kerület íiO%-on feliil), mifí 0 
többi kerületben csupán kb. 50~~1Hban szeri'~· 
Yedtck a gyógyszertárak kon1nly károsodási; 
1\ gyóg:vszcrtúraknnk ú. n. kiszolgáló helyi~ 
st•ge (officina) szenvedetl a leglöhbct, mer't 
a törékeny s 111anapsúg szinte pótolhatatl::n'{ 
felszerelési, Yala1nint berendezési tárgyak. 
hiánya nagyn1értékhcn hefnlyúsolta a zu~·tir.; 
lnlan 1nií·köd<~~iikct. ·, 

>:r11 I;utok pusztulása a legszámoltevö!JIJ. A la
boratóriumok felszerelése sok helyen szintén 
veszendőbe 1nent, a hiányok pótlására több 
éves türehni idő engedélyezését javasolonL ·' 

Ezek a h~vatalos mcgállapitasok bizonyit
fák azt az aldozat'készséget, un1i u1egnyilvú~ 

11ult a gyógyszertárak üzemképessé tétele kö
riil és ami - úgy véljük a hivatalos té-
11yeiők .elismerését is joggal kiérdemelte. 
f,!ég sajnálatos, hogy ez mégsem következett 
be és az anyagi áldozatok ncn1csak erkölcsi 
'tlisn1erésbcn nen1 részesültek, hanen1 a 
;r\·ógyszerárak n1egállnpílása körül tanusitott 
~hi)·-oldalú n1agatartás a kar anyagi bázisait 

;\ jc'lentés össz.l•fog!aláskénl 1negúllapÜja, 
hogy „a budapcsh gyogyszerlúrak az clmült 
nstro1n alatt hazai viszonylalhan példáUtúf 
kúrosodúst és veszteségeket szenYt'dlck a Jíé- ·"··· 
l:viségekhcn t~s a felszcreh:•sckhcn cgyará11J;-, -~l:t 
íliüküdésükct azonban jtirészt n1ég az ostró'úÍ:, --:.•.:.-.':.:.'.,,: 
alatt is fc)lylallúk, utána pedig n helvre:iliri--y: 

l:í.~t azonnal rncgkczdték, tig)rhogy ~;éháii~:- ".jf··.· •. •.• •• ·.·.·.·.·.:·.··. n1cg.sc1n111isiill kivételével az ostro111 évéüek::-:_:-
utolsó ncg~vccll'ht>n a gyógyszcrtúrak _nl~i·-> 
\)6--98%-lmn miíködésképesek voltak. A k:íf :lli.·.··.·.·.· .• ·.• ... 

BE!ERSDOR~ 
LEUKOPLAST 

!Slll~T BÉKEMINÖSÉGBEN 

rosodús legnagyobb n1értékben az officinák~f-<' 

sujtotta, ahol az edényzet és az ablakok, KÍz~ :;tl•."'. '-----------------_J 
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\'.\ .. ·:<?~ 
is annyira n1eggyengítette, hogy összeo-m1á.i:-_ ·;::;·iu~abizottság. A g~Tógyszcrellátús hiztosílúsa 
előtt állott. A. gyó{:{yszerészi kar hatósági -t~~ · -~,5 a gyáripar rac:ionális tcrn1elésének lehe-
111ogatás nélkül teljesen n1agára hagyothtÍt ·jf)ré tételr érdekéhen n1ind a két kíküldöll 
küzdött hónapokon út, pedig közegészség:. ~izottsúg a g~·úgyszcrárak sürgös en1elése és 
ügyi közérdek '·olt olyan úrn1cgállapitás :a,·.gyógyszerészi 1nunkadíj !ételeinek fclei11c-
a1nely a tcrn1elést ösztönözte (~s rentábilissá Íése 1ne1Icll foglalt úllúst. A népj. 1niniszté-
!ctte volna. íiun1 uzonban a nng~· n1unküval kidolgozotl 

A legnagyobb nehézség.el a gyógyszerárllk. jarnslatoknt 111égse1n voll hajlandó inagáévú 
rendezetlensége és a betegbiztosító intéznlé~ ::ienni. inert a gyógyszerre szoruló közönség 
nyck szán1láinak ncn1 fizetése, valamint,' :a-i , ~s .n társadalo1nhiztosítú intézmények érdeké· 
utánpótlás teljes hiánya o'l\.ozta . .-\ gyóg!; ;i!c:n 1ninPl alaC'sonyabh gyúgyszerúrak n1cg-
szcrtárak gyógyszerszükséglcli.ikcl a közönsCH _:-:íllapitús(tl ki\·ánta. Ezek nz úrak azonban 
körében feltalálható készletek n1egvásárlá~:i ):_:lá•tn segíthették clü. hane1n t•gyencsen hálrúl-
i'1tjún tudták csak fedezni, inert a gyógyS-lC-·r_~ -.,J-tittúk a gyógyszergyárak lcrn1clö inunkájá-
gyáralk és a gyógyárunagykereskcdök cSrik i,-<:n-~_k 111Egindílúsúl l~s így a gyógyszerhiány 
később kez'dték n1cg a gyóg:vszcrck kiszolgá'.7- >k~flrnn n1éretPkel kezdett ölteni, an1i a köz-· 
Jú~át. .-\ gyógyszerárak 1ncgúllapítúsa foly~Oíl;. ,,~~~&r<lek(:t súlyosan Ycszélyeztclle. A. kikiildöll 
késelt. .\ népjóléti 111inisztériun1 a gyárip~-~;-- ·1\;1t{i'1s:ahizoltsúg egyhangú halúrozntlal !'oglalt 
l'.:s az érdc:kképvisclelc-k elí.ítrrjcsztclt tO~s'ie.1 <f~!1{1sl lH-10 aug. hú elején a gyógyszprúrszn~ 
res szorzószún1úl nen1 hagylu jó\·ú. csup·áí~ .•.· .. ·.;····.·.•.f.;!·J·!i·S n~unkadí.i. l{~teleinel.\. 1néllányo~ l'Pndezése 
-1-szercs szorzúszún1 nlkaln1nzúsúra volt---hU:J:. , Y/érdekehPn. I~zek a .1avaslntok is arra a 
lanclú. llendelkczés azonban L'rr<' scn1 tö1~. >l-~~,~-~:_rsra keriíltek, 1nint az clözüek, söt <.1 

L~nl s így a gyógyszertúrak Löhh hónap:~Jl:i_:, >Jl~~J)idgy,szL•rl·sze.li (lsztúly is. ~\.edvczüll~'.·n vé
1
1l;

kcresztiil teljes bizonytalanságban voltak:}:;~;_:: <-. :;).:Jtfénycvcl ter,1cszletlt• a nlln1szler ele a H-
fclszú1níthaló gyóg~·szcrúrakru vouatkozóa_11_i<~- '., t~ág javaslntút. .\ug. 25~én a gyógyszeré-

.-\ népjóléti 1ninisztcr úllal gyógyszer{u;-:);_.~á--',_·_, érdr.kképviseletck kél kérési. illetve indíl-
len1ényezi) hizottsúg alakíttatott. a111elyl1el{:·- nvl terjeszletlek a gyógyszl'rúr véle1né-
önúlló albiznttsúgakénl dolgozott 1ninh;~t;~f~-'. · hizottsúg cll·. Ez n 'két indifvúny egy-
1ncghízús alapjú1~ a gyógy~zcrészi érdekISgRX:-_ a jelle1nzi nzt a helyzelet, a1nelyben 
viseletek últal kijt•löll tagokból alakult ú$:i;TI:tT:· a gyógyszer.fszi t~rdekképriseletek ki-



küldöttei \'Oltnk. -~ kél indítván~· szövege '.<· "'·féSzítési díjak ner:ryvenszcreséLcn állnpíloliu 
következű: , ·:.i~t · ~eg. Ez a határozat súlyos sérelme volt az 

1 .. Abban az esetben, ha a gyogyszcrészi~J· é11é5z, gyógyszerész társadalon1nak. I\atasztró-
nsztál\" a hizottság vélc1nényél nen1 . leszi ina::;:. rKlis helyzetbe hozta u gyógyszertár tnlaj<lo-
"~évá. és n1ás javaslatot szándékozik a 111h·· nosokat, de veszélyeztette a közegészségügyi 
~iszter e1é tcrj('sztcni, közölje ezt elüzőleg. a érdeke:k.et is, 1nerl a gyógyszerl:írak üzen1-
bizottsúgga1. . :,: bentartása, a betegeknek gyógyszerekkel való 

2. :\ hizollsúg vc"le111ényezést• alú tartozó;: ellátása anyagi eszközök hiányában rövid 
vagy az általa kezde1nényezett kérdés rende:. ·időn l1cliil lehetetlenné vúlt. EzérL okt. 10-én 
zésére kiadni szándékolt rendclellervczct szö~ oz érde1kképviselel a gyóg~'.szerészi taxa-
vPgét a gyógyszcré~zi o.s~tály a n1inisztcr elé bizcll~úghoz fordult, nzl javasolva, hogy az 
terjeszt(•s előtt a b1zottsagnak mutassa be::: 110g. haváhan kidolgozott: gyógyszerészi 1nun-

.~ fenti két indítvúny indokolása az vólt, J;:adíjakat l1j1Jól dolgozza át és addig is, amíg 
Jiogy csak ebben az c;sct_hen vú1ik __ 1~hcl?v~'á7; elkészül, tegyen javaslatot, hogy az 1934. év-
é•rde>kképviseletek szamara az Egcszsegugy1 ben kibocsúloll 200.500/1934. B. M. sz. ren-
F'őosztál>-• vczetöjétH-;1, rsetleg n n1inisztern-él ·:,·i!é:Ielben n1egállapílott gyógyszerészi munka
szükséges lépésekr-t idejében inegtenni -~'í 'L{Jíja'k 200-szorosúnak felszú1nítúsút engedé-
ú1lúspontjút indokolni, ha a gyúgyszeré .. Szi · - .1 '] • 'll- [" '] ' t "l ,:·1~·ez1.e L nsztúlv szúndékáro es a aspon JHl'tJ cr esu„ 

· l · 't' · , 1,··.··- :\ .invaslat indokolúsúban rútnutattunk "z e'rdekvédeln1i nlunka rneg 11us1 asara -eS l 
_.„ . :·rirra, hogy a gyógyszerek készítésének felettes hatóságaink tújékoztalásúna·k ehnrir~.: 
dúsúrn Vl'ZClI1'P, ha a gyógyszerészi _osz.~: l;-inunkadíjai tulajdonnképpen 1924. évtöl van~ 
tálv ne1n ll'llt1é lehetővé a bizoltsúgi vélen1é~' r--~;_;,_ ·--------------------, 
nv€knek az (•rdekképviselelek 'kiklildiittei·ál~' ~.:.·.: 1 .:_ 
t~;l történő crötcljrs és sziikség e:.;etén sze_~ 1_ 
n1élves in<lokolúsút. 

sol. S;epte1nber végt;n a 1niniszter az eJőtCf.~- f: 
jesztetl és kellőképpen indokolt Yénykészi; 1: > 

·tési díjakat ncn1 engedélyezt~llés ,a Inui;~'.~.~: ·.t.'. •.. · 'Pé,roralisan hatásos teljes ovarium kivonat 
díjakat az 1 \H3 júl. 6-ún mega apttutt Yeny;, 

í25 



r 

1u1k {•rvényh.en, n1erl 1930-lian csupún a fillt!
rckct kcrckitcl lék ki 10 fillérre. A gyógysz.,. 
részi 1nunkadijnk n1ár ehhen az időben ·is 
11Hzol!nn nlacsonyn k vnltak. de ezt a kedve~ 
zötlen helyzetei bizonyos inért,~·kig elJen. 
sülyozla az a kiiríilinény. hogy a gyári ké. 
szitn1Pnye1k a forgnlon1nak fitlnghan lc-gfel. 
jehh 

1/1 részét alkottúk. :\hLan i1z időben 
siit a rúkövclkezií l>YL'khcn is. az nlkain1a~ 
zotti illeln1ények 1nélyponton voltak. l;-eles. 
l(•gcs tahín hivatkoznunk arra. --- hiszen 
küztudo111úsli. l1ngy a lisztviselök ke7.d{i. 
fizl'll>se havi 80 pengli volt és szokúshan ~·ólt 
a lizcll•snélkiili próbaidő is. E:zekhen az 
idökhen 111egúllapílotl 1nunkudíjak IPhúf in. 
dokoltan 1núdosílúsra szorultwk. :\z akkoi
t~rvl>nyhl•n J(>,·ö gyüg~·szcrészi 1nunkadíjak 
lnrthnlatlans:íga a legjohhan azzal igazolható. 
ha pi-ként k.iragadjn'k a gyóg~·szer kiszoigúJ.
latúsúnuk díjút, a1nely 1 H-L). oktöherébcn' az 
19-l:J. (·vinek ~10-szPreséh('n volt n1eg:.íllapífvn. 
így teh(1f a gyógyszerész fPlkPrekítve 2() pen~ 
göt szún1ílhafoll fpl a gyúgyszcr kiszolgúlta
lú~úért akkor. an1ikc1r egy poralakl1 gyógy
~zernél l'Zc~rl szilálást, f'olyé.konyalnkú gyógy. 
sí'.ercknél pedig szíirési n1un1kút i" vég_ez' és 
ezenkívíil n1ég fel ne1n szú111íthatö anyngoJ( 
hcszerzl•sérc 28 pengüt kénytelen fordítani. 
:\ gyúgysZt!r kiszolgáltnlúsánúI felhasznált éS 
klilön tétel alatt fel nen1 szún1itható anyagok 

i2fl 

bcszerz(~si killlségei akkor a következők 
roltnk: 

r{'ccptszú111 
dugó 
cerartpapir 
lckturn 
kötözőzsincg 
pecsét 
címke 
,-énvhoríték 

J> 1.20 
!"-

.. --.50 
1.40 
1.10 
l.

i"1.t10 
'1.90 
UJO csolnagolópapír .. , 

~~c-'-~~~~~~ 

p 28.--

i\lindczckhöl tncg-állapíthatú, hog\' a gyógy 
5zcr kiszolgáltatúsnál nhbun az időben a 
oivógv~zt•rl·sz 2 pcngiivl'l iöhhet adott ki. 
~~inl .. a1nennyil fclszúinítani egyáltalún jogo· 
~ult volt. A tényleges különbözet azonban 
1néa 1.()0 pc11g·vcl növekedett. a1nil Ciyóju 
jár~l<!k chnén vénycnkCnl . lizetlilnk: Ne1n 
csak a n1unkút adta lehal akkoriban <.t 

gyógyszerész leljcse11 ingyen, l1ancn1 rnég 
:l.60 pt•ngöt rúflzetéskénl is kénytelen \'Olt 
ri~elni. 

:\z nl-:kori viszonyokra jcllenii'/Í példa iga
zolja, hogv a 111unkadíjak 1nil~'en nevetsége· 

1 set~ nlacsÓny szinlen úllt:ik nkko~· i~. h~~ a:r 
• 1.\ g~·úgysz.ertúr ténylcgt•s üzc1nv1lcit .. koltsc· 

gci\'el hasonlitjuk Ö<-iSZl'. • .\ 11111nkad1,1ak üsz-
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si.ege azonban 111egszég~·e.nítö is volt a gyógy
szerész társadalo111 tag.1a1ra, n1ert azok egy
általában 11cn1 voltak arányban sen1 n pon
tos és lelkiisn1eretcs, felelősségteljes n1unká
val, tnég kcvésbbé pedig a főiskolai végzett
séggel. ,.\ népj. n1inisztérium tényezői nen1 
n1érlcrtelték azt a fontos szerepet, an1clyct a 
gyógy~zerész az ország ~yóg~:sz·ere„llátúsá?an 
betölt. A. gyógyszerész h1znln11 leYekenysegct 
fejt ki és példnszerü 111egbízhatósúga csak 
aÚkor tartható fenu. ha n gyúgyszcrlát 
iizcn1viteli költségeivel arúnyLan álló n1unka
díjak ~s nnyngúrak ll'hctövé is teszik :zú
rnára az utánpótlást <~s a zavartrtlan gyogy
>ierrllát:\s biztosítúsál. 

~Jagasabb kÖZjegészségíigyi közérdeket ké
pez tchút a gyógyszerészi 1uunkadíjaknak 
oly 111értékií n1cgállapításu, a1ni a gazdasági 
helyzettel és az iizen1'költségckkel nrúnyban 
áll,- annúl is inkúbU, inert a sajnúlalos inflá
ciót nen1 lehet kizárólag a gyúgyszcrtárak
núl 1ncgállítani. I·Ia pedig egy púlya nen1 
Hyujt tagjainak lisztes 1negélhetést, akkor az 
erkölcsi alap könnyen n1cginog és a pálya 
l'löb'b-utóbb~ tisztességtelen eszközökhöz nyúl. 

Ezért az érclekképdseletek l\l45 nov. 
13-án a gyógyszerárak rE!ndezésc érdekében 
újabb előterjeszté"el fordultak a népj. mi
niszterhez. Rútnutattak nrra a köztudo1násű 
tényre, hogy :\fngynrország gyógyszcrtcr111c-

i28 

.it~~e és gyúgyszerellúlása _.a heJ1ozulal, függ
vénye volt. 1fagyarorszag~n~ a. gyogyszer 
-:zintézis kiindulására szolgalo alapanyagokat_ 
lern1elö ypgyészeli nehézip~r ~1~n1 volt, l1:há~ 
,. belföldön elöállíloll 'ke1n1n1lag egyseges 
•• . . . . ·1 i' lh összetételií g~·úgyszerl'k sz1ntez1sent.! e asz-
núlt alapanyagokat, sőt ,a .rec:eptú~t~ n~·er;~ 
un:'-'agninak legnagyobb resnet .is SvaJ~bol C!'i 

Nén1etorszá11búl kellett behozni . .-\ gyogyszc
;.ek úrnlnk~1Iúsúban ennek .. r~.Iyt_án 1n~ndi~ 
joen fontos szerepe volt :i. ku!Jolch vcgyeszetI 
i~ar úrpolilikúj:'tnak .. :'\[:1gy~r~rszúg „ és -~ 
.1yóavszcr iinporl forrasa1 kozutt a haborus 
~Se~·éll)'ek inintl u kc_:eskl1 dcl~11i , k:1pcsola; 
1945-ben teljesen ntegszunt. i\ felvasarolhato 
o,·ónvszt'rck legnagyobb rl>sze illegithu k;· 
~~~kDOI szúr1nazott. ?\Iiulún az úra'kat kizáro
lng u helfüldün ,.ielentkezü_ ::1rn1n~nnyiségek 
szahtúk 111eg, az arnk 11or111ahs aranya rend
kívül nagy 1nértékhen eltnlód~ll. Ez ':~~~ az 
egyik oka annak, hogy a gyogyszerkulonl:
uo.;;.~é11ek. 1 H4·1 évi úrú11ak lineúlis szorzo-n„··~ t"! , 

szún11nal valú e1uelése scn1 az ipart, sen~ 
pt·dig u nagy'kereske<lehnl'l nein .ell'>gítetl~ _k~. 
t'.·s az úrubcszerzés lt:rén u gyogyszertar~k 
j.rcu 11auv nehézségekkel kliz<lüttek. :\ 1nás1k 
~k. runi~~r! ez az úr111cgúllapitási rendszer 
hiLús voll a szorzószú111 abszolut alacsony 
n1értéke. 

A gyógyszeripar ter1nelésének foly·tonossú-
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gút mindezek a lenyt'zök vcszélyezlellck. \ '~T:arának emelkedését a Budapesti Könyvkötők 
úrmegállapílási rendszer lassú rnlt és 

1 
7. [parlcstülete Dobo.zkészilő Szakosztálya ál.lal 

f:yógyszcrárak .az úHalúnos árszínvonaltól e{~ felszán1ított ár, Hl. a l\özcllátásiigyi ivlinisz-
;naradlak. Az :1r;1wgá1Japítás gyorsílúsa és az 1rr állal elfogadott ampulla egységárak alap-
:·1raknak a valosu.gos ~lettel való összeh•tng J':ín kell kiszán1ítani. :\ svájci fr.. az órán-
! - - 1 k 'h 1 ' 0 - - 1 1 1 1 1 b asa ere e ·e en \.értük, hogy a nyersanya·g kénti al ag n1un \.a )ér. te ic.r, a < o ozolk ill. 
ára·k. n1unkabérek, fizetések escnila"ol' ainp. árcn1clkedéséböI szán1Holt szorzószámot 'k • 1:10- ••• 
a?yag a:a ·, stb. úllandó és ·sürií eniclkedé- 3 ~yógyszcrár vélen1ényezü lnzottsag javas-
ser~ tektnt~tt~l, a gyógyszcrárszahúst rneg~ lntu alapján állapítsák 1ncg. 
~iafl:rozol! 1dópontban zúrják le. Ennek "' Ezt a javaslatot abban a reményben ter-
arsz1nvonalnak 1negfelelö nvóo,'."iZPrúi·s·z·iti•: J'esztettük elő, hogy sikerülni fo~ a guóg"-
a~~i:.ián kis~á1nított úrakal ~('"ákŰ'r gyögv-~ze·:.~ szer áralakulást úgy szahúlyozni, '"'hogy.,.~ leg-
kulonlegesseg, a1kár orvosi vl~l1\' kiszi;l ,: 1,,_ fontosabb közérdeket, az utánpótlás lehető-

- 'j „ .. . gd •• 
:-i:1ro van, sz_o1. alapnak véve a tov{ihbi en1é- ~égét biztosítani fogja .. \z utánpótlás egyet-
1<1,ks -1"zor~1osz:1111 alkahnazúsúvnl ti>rlénjcn. Az Jen lehetősége a gyógys1.1cripar és a gyógy-
a ·a rnaz lnto ~zorzúszán1nkat hétről-hétre ,1 ~zcrtúr trrn1clö erejének lc>glcljesehb n1eg-
gyógyszcrúr \'(~le111ényPzíí hizottsúg ('fluedd. {ivása. az pedig csak ügy érhető el, ha ter-
l)'ezzc a ktn·etkezö terv szerint. ' :-. melvény·C'iért 1ncgkapja azl az összeg.et. 

.-\ g~·úgyszerL'k úrúnak ilsszctétclc nagy :it- an1rlyhöl az úilandúan csökkenö nyersanyag 
h1gl:an: ()()l~/o n_y~rsnnyng. iH)0/0 n1 unka~Üj ·é_;i készletekt:l ki tudja egészíteni. 
10°;~ cson1agolus1 anyag. tchúl a szorzúsz{inl ,.\ háhorüs években a feláras gyógyszcrár-
(}O_~:o~a .a 0:e1nzeti Bank últal 111 l'gúllapíto1t szabás bevezetése igen nehéz helyzetbe hozta 
~va.1c1 trank középúrfolya1núnak Pnlelkedése· :t' hryógyszcrészi kart. ~\z érdek.képviseletek 
;~o<Yt1-a az órúnkl•nti úllag n1unkahér enlleke~ legfőbb lüreli.Yése lchúl arra irányult, hogy. a 
1_ll-~e _és lftl~lii-úl ;~dobozok és a111pullúk közép- pótdíjas gyúgy!-!Zcrúrszabús 1ncgszüntctésél 
aranak en1elkedL'S<' aduú .. Az úrúr.kénli úll•l'r kieszközölje és új alapúr Laxa kiadásával 
nntnkahérlPher e1nelked'éséuek kiszániításúl -~ lehetővé tegye a gyúgyszertúrak gazdaságr 
gyógyszervegyl·~zeti g~1(1rak szúnlítnn:í.k ki .:11 helyzetének. ren<lezésél. Ez a törekvés siker-
kolJektí\' "iZt'rzí)cl(~s. tov:íhh:í a vonatkozó reiI- rei ,is júrt, inert a 1ninisztériu1n Iehetövl• leth~ 
dt•IPlt>k alapjún . .-\ dohozok és az anlpnlláÍi a· fenti 1·enclszer szerint a szorzószán1ok be-



vezetését, ami az inflációs időkben az egyeh 
len lehetőség volt arra, hogy a gyógyszerek 
ürai legalább hozzávetöleg követhessék ar, 
áreltolúdásokat. 

A külföldi gyógyszerkülönlegességek és a 
készitÖ'k vagy előállítók által n1ódosita11i 
nen1 kért gyári készít111ények árának szorzó. 
sz{un szerinti árusítására is engedélyt kap~ 
tunk, atni xnegszüntette ezeknek a be neí:ít 
szerezhető, dc még rnktáron lévő anyagok. 
nak nevetségesen alacsony árakon történő' 
'kisrnlgáltatását is. A gyógyszertárak gazda. 
sá1'Í helyzete mégis akkor változott meg; 
igen lényegesen, amidőn a népj. miniszté. 
rium végül is elfogadta az 1935. évi gyógy. 
szereJadási áraknak alapárként való al'kalma
zását {!S hozzájárult ahhoz, hogy a törzs
könyvezett gyógyszerkészítmények 1943 jü
nius havúban érvénye-s eladási árai képezzék 
111egfelelö alapszorzósziin1ok bevezetésével, a 
gyógyszerek alapárát. Ez a rendszer kifogás
lalanul míiködött is, rle a vidéki Nemzeti 
Bizott!,ágok, továbbá 111ús közületek, különö
sen a lársada.Ion1biztositó inlézn1énve'k részé
ről előterjesztett számos panasz kÖYelkezté· 
bcn J 946 111árcius 1 -én a népj. 1nin. rnegszün· 
tette· a szorzószá1nO'k folyarnatos incgállapí
tását és az egész ügyet elbírálás és döntés 
céljából a Gazdasúgi Főtanácshoz tette át. A 
népj. miniszter 201.174/19,16. V!. számú le-
732 

iratával felhiYta az érdekképYiseleteket, hogy 
a Yén>tszcriíen készített gyógyszerek haszon
krilcsiira és a 111unkadijakra vonatkozóan ler
jctsi.e fel azok fenntartására \·onatkoz'Ó in
~lokolt jclenlését. 

:\ gyógyszerek anyagárúlJan jelentkező 
! 50 °1~1 részletezésére és annak fenntartása ér
dekéhen rán1utattun1k arra, hogy az alap
anytlgo·kal. !crhelő költségek és kezelési vesz
teségc-k milyen mértékben terhelik a gyógy
úrunagykereskedő által szállított anyagot. 
Kimnfatluk, hogy 100 egységü anyagot. a 
kö,·etkcr.ő költségek és veszteségek terhelik: 

ill'llf> súlyhián>' (zacskóban n1aradt rész, 
tekintse a kis Jllcnnyiségekel) . . . . 2°/o 

,·izsgtílati anyagért veszteség . . . . . 2°/o 
szétn1érési ,·eszteség (Ül{J által elfoga-

dott határ) . . . . . . . . . . . 5% 
illú, párolg-ó és bcszóradási veszteség 

átlagban . . . . . . 3% 
ron1Iás átlagban . . . . . . 
rnktóron ,-issza111arad6 elavult anyagok 

vesztesége ..... 

3% 

állványcdényhcn 111arnd 
évenként <'.scrélendő anyagok . 
porítási {>s kristályvíz veszteség 

-"-----

8% 
1% 
1% 
2°/u 

áruban veszteség összesen: 27°/o 

a-1-l llllllllllllllllllllllll„„„„lll„llllllllllll„lilii„„..,„ ... „ ... ~~~~~_.f~-'4~k,,~~41"1&1~! 



~;r= 
i\1·1rad tehát 73 :íruegység, aini azt jelenti, 1 tekbcn hilelht·n -- · kt~nylclen uz /1rut kiszol

ha. 'egy áruegységel 1 pe~:is~ve_I „ vc~zü:1k I rr{tltat.ni anélkül, hogy a hatósúg :\ 'kiszolgál-
cgvc11lönek, akkor 100 pcngo ertel~u aruerl [~toti gyógyszer pótlásáról gondosko'dott 
a ·Üio%-os kulcs alkalmazúsúvul 2o0 pengőt rolnu. A gyógyszcrl:\rakban bemutatott vé-
kellenc kapni, chclycll a gyógyszerész _a n1cg- 11vcket n közeHátúsi jegyrendszer egyes sZICl-
rl'lradó 78 pengő értékii áruért a 1n0°/o-os ,,~ 11 , .. ·cihcz hasonlú utalvúnynak kell tekin-,, . . 18'''0 
kulcs alkaln1azásával is csupan -"J ~en- ieni, dc azzal az alapvető eltéréssel, hogy a 
rröt ·kap. ~Iegállapítható tehát, hogy a gyogy- avógyszerész a kiszolgáltatott anyagokat ha-
~zertár csupán 82.5 °/o haszon}{tilccsal <lo~go-· Í{1s:1ii áron csupán kis részben. kapta ineg. 
zik a111it az esetleges ult.raar alkahnazasa, Köziudo1násl1 u.gyunis, hogy a t-,'YÚb')'SZertú-
~z 'állatgyógyászati. kórhá~i é~ a l~etcgbi7;t~- r:ik sziikségletü!k csekély részét tudták csak 
sító intéz1nényeok engecl1ncnyct nieg tovabu. :1 gy:íro.sokt61 és a nagykereskedőktől hatú-
e~ökkentcnck. ~:'1gi úron n1egszcrf'zni, a kiszolgúltntotl 

.\ rrvó11vszertárak átlagos üzenli költségC a 11,·ú~yszer jPlentékenv részét Yisz.ont a szabad 
111 ~1tb~n,t°'Uz illetékes tén):czök últa,I töhl~.ízbcr~ p·iac:on kPÚc•Lt 1negy(1súrolniok. ()nként érte-
cllcnőrizvc 26°ío-ot lelt kt. J.Ia tclu~l az uz~nu f(idik tehúl. hng\· az úruhcszcrzés í'nnck foly-
költséneket a régi arányszán1 szer1nt a tcny- f:in l(~nyPgc>sPn nagyobb költséggel júrt, 111int 
ic"es 71l•vételkénl jelentkező 182.50„pengöhöz a halósúgilag 111cgúllapított ár és így a gyógyM 
ai1inycsíljuk, akkor az 4 7 .-15, pcngot_ tcs

1
z 1ld. szPri•sz nl•vlegl'S haszonkulcsa a Yalösúgba11 

Láthatjtrk tehát, hogy a gyogyszercsz t:rc~ a gyóg~·szereknPk l'Sak egy kis rl•szl~11 t'•rvé-
:-.etc a gyógy~zcr alnpanyag?n nen.~ tohh nresíill. 
350/o-núl. an1i scn1111i körüln1cnyck ,kozt se~1 · HPndkiviil súlyos IC'IH'r 11Phezcdctt a gyógy-
tnondhaló túlzottnak, hiszen_ a gy?~yszerta~ 
l ·•iJ- iize1ni költséi:tci a korn1anyhatosagoknak 

' ' w "1 . ' '] 
~~~l~~i~s;~;~~·Zi'i i~~~~;~~l~~~l:~k s1~~rn~1~~Yá1~1t~~~ot~ 
hatók. 

.-\ nyi'Juyszerlár YOll alJJJa11 az időben ,az 
l'ovcUen ::iÜivau üzcn1, an1ely hatóságilag 1ncg~: 
it\fapíloH á·Í·on ---· n1l~g hozzú bizonyos ese-_ 

· Ther;aka" BARTHA .1ózsEF „ " gyógyszerész 
L- 1cisal-bót = Cacisall .... , 
! bérmunka! vallal 

Acid. Salic.·húl =- ,.i.\1atr. salicylt 
Jotl. pur.-ból = T(. 1.-t . .... 

1

--Budapest, V., Zoltán-u. 1:! 
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bértablettfizást is 

o Telefon : 127-694 



.• ·észr-c azáltal is, hogy he,·ótcleil ne1n ludiá 
~~~

1

e(iclen1 nélkül újabb beszerzésekre fordi-
. A ayóayárunngvkercskedclen1 a hefize-tnnt. . n. b. • • • 

t •ti iisszc"ekel 8-rn napos kesedclemmel 
(. h '"6 j' J • • . / nlolln cl. i\liutún pedig 1 .. -± e )l'. es tnarc. 

.sz.1 1 • l l' 'tl 'l tl l , ,.:1],. 111 1nintenv 4 napon \.en epe e e le l.1 < < n.. , 
„ ·zc>rzúsz{un inég a hnr1nadnapos elszamo-UJ S • • ' , , 
lús is annyit jell'ntetl, hogy n gyogys~er:sz 
n1ujdnen1 rninden bevétele rg?' szorz.os~aI~ 
en1elikedésnek inegfelelü 1né1:tckl;en crleket 
. sztctte n1irc C"Zérl a hcvélclcrt arut kapott. 'e. · · • · d 1 

:\Iindez 1nég fokozollahhan úlll a tarsa a ?IU- · 
1 'zt intézetek terhére kiszolgúltatotl g~·ogy. 
ll. - l . t • • (•J· :11.:11„ 1 ~le~u ha a társadalo1n llZ . 1nte.szer - ... • • • · n t'l 

zetek késPclrlc1n nélkül is fizettek volnn ·
kiilönösen vidéken --· öl-ny?lc nap lelt ~l1 

'11 a nvó•'vszcr(:sz a kiutalt osszcghcz hozza-n11b l:'. ri. ••

11 
_ 

1 
. 

· itott U<"'nnennvi idöhr keru , a1111g a tez-
Jl . hJ - l J d"l .. 
l ·etl ,··isszcH'Pl a "\'Ú0 vúrunagv teres te o 1oz 1CZ\ · · · t'I < ::-.. 1"!.. • • 

rt 11-talh. E két fúzis lehúl legalúhb 12 nap 
,, ' ' „ l . „ ·1 1 "Szles(:nel 1·c1cnt. ).[indelihol .;.1t11n1 .;., 1ogy 
\{._ . - h • l . l . 
:1 túrsndnlo1nhiztosítúsi intéz~tp\~ ter 1ere„ u-
szolgáltatoll gyógyszerek rlh~ncrtek_e, :1 gyugy~ 
szerész terhére legalább '.2 hétig c~·tcktelcne;
dP!l el. Ez nem kisebb terhet .iell'nlett a 
ovórrvszerészre, 111int unnyil, hogy a. t.ársa~ 
dt11;1;1hizt. int.-töl kapott üsszeghől a k1·szol: 
ol)talolt nyó1~·szer en-vharmadút, johhik eset? t'l.l t'1- 1"!. b.J 

hen Í/2-ét tudta pótolni. 

Az előadollak hizonyitják, hogy a gyógy
szerész 150%-os haszonkulcsa nem jelentett 
1idzott keresetet, annál keYésbbé, mert hiszen 
a hektó és kg-os tnennyi1ségekben vásárolt 
unyagot rnilli-cenfi és gr-os Inennyi'iégekben 
ú1éri szét és szolgáltatja ki, tehát kin1eríti a 
1örpeelndások fogahnát. Ezeikre pedig a vegyi 
st.nkn1ában n közellátási ininiszter 100 és 
!50%-os lrnszonkulcsot állapított meg és tar
tott indokollnn'k. Semmi sem indokolta tehát, 
hogy a gyógyszerészcknél évtizedek óta alkal-
111nzott bruttó haszonkulcs n1egváltoztassék. 
~Iégis annak ellenére, hogy az érdekképvise
letek tnindent elkövettek az erre vonatkozó 
megbeszéléseken és a 1niniszler sze1nélyes 
elnöklete alatt tartott ankéten, hogy n1eg
indokolják a gyógyszerészi haszonkulcs és a 
munkadíjak fenntartásának szükségcssé.gét 
é~ ez iigyhen részletes sz{unitásokkal alá-

' támasztott terjedelmes memorandumot nyuj-
j toltak he, sikert elérni ncrn tudtak, mert a 
! Gazdnsúgi Fötanµcs döntése értein1ében h 

J t50%-os hnszonkulcsot 100%-ra szúllílották 
l le) a n1un'kadíjaknt pedig a hékebclinek felé-
1 hen áliapítollúk 1neg .. ·\ 'küzhelépésnek csupán 
inilnyi sikere volt, hogy a nnpi szorzó5zámok 
jkiszámítása és kiadása isn1ét folyan1atba téte
; lelt, de rnagát azt a tényt, hogy a gyógysze
lrészi kar 1nngasnak egyáHalán nen1 n1ond11ató 

iili 
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és mindenképpen indokolt haszonkulcsát és ' Hl. csökkentsék. Ez . 1 
munkadíját Jeszállilották, megakadályozni és inénnyel járt mert ;.1 a ~

1

:~~
1 

<a részben cred-
Jdküszöbölni nem sikerül!. Igéretet kaptunk zést kieszkö~ölni' a 

1 

t.eru .. 
1

s olyan rendelkc-

l 
·11· . 1 'd . 1 . 1 ' 1111 a koza,ro'" 

arra, hogy ezek a csza 1taso < 1 e1~ enesek- 1enye <en kívül eltörölt 0 !'ü oYSZJrellátási 
nek tekintendők csupán és a stabilizáció k;dwzmény alkalmazá~á: é:a Y•·Os .~mmlrndíj 
n

1

egkezdésel<0r és az új valutára történt át- sckelte a különböz" b t b' Jelentosen n1ér-
. · 1 1 t f' "I l · bl · f · · 

0 

e ea 1ztos1't · · teres tor eze te ncn1 ofna t ovu )ftl is enn- szan1aru nvuJ"tandó 1. „ 1.? o intézetek 

l 

· S · · · t l' lt 1"6 · · ' "' on enged · tnr anL a1nos, ez az igcre · nen1 va osu merr <1~ n1arc. első napi·01·1, 011 t. menyeket. 

t f 
" t l t' 1 · "' · · · · «' " a arsad J · mer· a orm · ieveze cse wr a gyogyszerészi s1l_o .mtezetek ismét me"I·. . . a omlnzto· 

haszonkulcs továbbra is 100%-os alapon lelt m1msztert rábírni arr yiserelt_el~ a népjóléti 
alkalmazva, azzal az indokkal, hogy az ország nyeik, sőt egyes esete~:b JOgy regi kedvezmé
újjáépíléséhen mindenkinek úldozatokat kell niérlékii engedménvcl·' en a~~k~t meghaladó 

1 

· · • o ' nyu1tas·1ra l „ 
1ozn1. a gyogyszertáraJ·at \ .. · ' ' wtelezze 

.J... gyógyszerlúrak. gazdasági hclvzetét. kára- nlatt 1946 111árc \.i 1' • i nlnuszter úr elnöklete J • . -en ineotartolt , t 1 
san befolyásolták a társadalombiztosító inté- lrrJesztették elii a 1: . 1~ . er e i.ezletcn „ . . ,u sac alombizt . t. 

zelek. szán1ára 11yujtandó enh.'edinénvek iS. Ki\·ansagaikat. Ez cg ·l · n1 ezctek , f"l . ) 'e esett a G 
Köztudomású, hogy a betegbiztMító int.\. o anacsnak a gvóov .. , . .lazdasági 

1 
. . , - riJ szercsz1 hnszo 1. 1 • 

zelek engedményei körül évtizedes harca- .1 mun rnd1 Jak leszállít: · . . · n \.ll cs es , 1 A 1' ~1sara iranvul. t" 
kat vív a gyógyszerészi kar érdekképviselete. 1 ;eve · rnr tehát ·" . . , 

0 

orekvé-
1942-ben jelent meg a hcliigyminiszler 4441 \ rült',_mcrl két oldal~~e~,~~~~i°s_h;

1

yzetbe ke· 
1942. sz. rendelete, amely arra kötelezte a petszo harcol folvtal · , t !,Ilata:;taJannak "!' .1 111. ~1 nyogv. . . 
gyógyszerészeket, l1ogv az 01'1 és társpén.·z~ \:1 erezte azoknaI- . · b J ~zen.;isz1 kar • , 1 • • ' az erdel-ekn 1· 
túrai részére a rendes munkadíjak alkalma- 1mgat, melyek a 1 · „ ' . e' a fontos
zása mellett a magistrúfü vényekhől 27.5% !működésének !eh 1 „ai~adalomlnztosít,\5i int. 
cn11cdmén)·t n)'UJ'tson. Az érclekkéoviselete"k 11ödnel- J· "!" „ e 

0 

zavartalansárrához f" '-' 1 ... ! 1.u onosképpen p a· b' u-

mindenl elkövettek, hogy a het1eghiztosító idolgozókat e Ifi azt, bo"y . ;·-_. - amennyire egv'lt 1· r, <l 

intézetek számára biztosított 25%-os munkll• wes- el kell látni . • ,a a an lehetsé-
dí.1" kedvez1nén_Yl és a szúmlák véaössze!!éböl !iterészi k f{y?gJ szerekkel. A. rr'"'Ó!.rv-" .... "" „ ar azonban u ay · t ri,1 t'!~ 
nyujtandó kiilön engedményeket cltöröljélt; 1ioz6k gyógyszer el!' t erez ~' hogy a dol· 7:18 l fi' a asa tekmtetében már 

l rn 

'>t:.~; 



eddig is jelentős áldozatokat hozott. Az 
! 92í.IXXI. ·tc. alapján a gyógysze,·é"ekre 
háruló hitelezési kényszer normális időkber. 
is jelentős terh~t jelent, infl~1ciós id?khen P~· 
dirr szinte elviselhetetlen. Ezt. a 1111111.sztcr is 
eli~n1crle akkor, an1ikor az infláció előrehala
dása folyamán több rendelettel igyekezett az 
ebből szfirn1azó károsodást a gyógyszerészek
kel szemben e11yhíteni. Ezek az intézkedések 
azonban köztudon1ás szerint nen1 voltak ki
elégítők és célravezetők, mert a pénz elérték
telenedésének fokozódó gyorsulása lehelet· 
lenné tette a gyógyszerész szá1nára a kiszol
gáltatott gyógyszerek meg'felelő mennyiség· 
ben történő visszavásárlását. A társadalom. 
biztosító intézeteknek nen1 volt egyetlen 
olyan szállítója ·.sem, a gyógyszerészekcn kí
vül akik hitelezési q<ényszer alatt állván, 
en~ek ellenére a hatóságilag megálbpitott 
árakból még kedvezmény nyujtására is kö
telezve lettek volna. Ezért nagy visszatetszést 
keltett a társadalombiztosító intézeteknek az 
a kívánsága, 11ogy az engedmények n1értéké
nek felemelésén kívül, a benyujlotl számlák 
értékét 10 nap alatt legyenek kötelesek válto· 
zatlan értékben kifizetni anélkül, hogy ez 
alatt az idő alatt bekövetkező szorzószám 
emelkedések folytán előállott különbözetek 
az intézeteket terhelnék. Ez a kívánság· azt 

HO 

je'.entettc, hog)'. a. 10 nap alatt átlag•J>an szá
m1tott 3 szorzoszmn emelkedése következté
be.n a gyógyszerész a kihitelezett összegnek 
n.~1nden. kereskedchni gondossága cilenére. 
tohb nunt a felét elvesztette. · 

A 2oi.4,1411945. N. M. sz. rendelet mégis 
felemelte a 46.600/1945 N 'i ·f sz. . d 

• • • H • amu ren e· 
lctb~n ~. tars~dalombizt. intézetek 'avára a 
inagistrahs gyogyszerekből nyujtan<lc'1 enrted
mények mfrtékét, továbbá elrendelte 0azt 
~?gy _a gyógyiszerkülönlegességekböI és ~á~ 
tor_zskony,•ezett gyári készítménvekből & 

. gyogysz~rés~ ugyancsak engedmé;,yt nvu jt
son. Modosllotta továbbá azt a rend 11. - : ·t . . . . . . e \ezes 
'.s. nu~zer1nt -~ h1zt. inlézetek a szá1nla bc
e~!rezcse nap,1~t követő 2 nap alatt voltak 
kotelesek a gyogvszer •Számla e'rte'l"t 1 ·n t . 
, <1.J • \e \.1 IZC 111 
cs ezt a határidőt 5 napban állapított. o 
A é d l I • · l a meo· · z r e~ ce~v1se etek új~bb beadványokban 
mutatta•k ra, hogy a gyogyszerészi kar nin-
csen abban a helyzetben, miszerint 1 · . 
dalomb' t 't · · · a arsa .. JZ o.s1 o tntez·etck gyógyszerellátási 
kotelezeltsegét továbbra is finanszírozza és 
m_éltánytalan. áren1gcdn1ényeket tiyujtson. 
Hiszen . a tarsadalombiztosító intézmények 
n1ár akkor is óriási anyagi .előnyt élveznek, 
mikor tagjaiknak gyógyszerei való ellátásá
h~z szükséges forgótőkét a gyógyszerészek 
ke'!ytelenek előteremteni és hitelezni. Semmi 
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. sem inclokolt:1 tl'hát. hogy a~ inflációs. ,idö:?~~r~s. nagy!<e.resk~döktől skontó, prémium vagy 
i}cn igazságtalan és egy.ol~a:u, terh~t , Jelento. ! Jo:guln11 JUla~é!k cín1~n éI;·ezett kiilön enged-

! „ .··i·et továbhra is k.1bov1tsek azalt~ll, hogy 1 .n1enyeket n1ar a haboru alatt incrrvonták. C OI1\ O \. . •• t . . J n 
rr ~dn1énveik leszállítása, va~y niegs~un e-.. A Juvat \.Ozott rendel el tchút n

1
ég akkor is 

~Zs~e helyett, azokat f'.'Jeme.ljék é; ". szamlá~ 1 síilyos terhet hárított voh~a a_ gyógyszeré-
·n· t ,5. ]Iatáridcjél Jelcntos 1nertckhen ki- ! szekre, ha a nagykcrcskec.loket e

8 
gyárosokat 

ln ize e 
1 

' · ' J •t Jt J •. t 't ·· 1 · J J • • t ·1 " l · · 
tolva, részükre v~l~.rizálatlai; _11 e . J~~ .os1 .~.' j is._ 1ason o_ n1cr e \.U c1,1gec-.. n1~~1yek ny~ijtására 

1. A.bban az idobcn a penz heh l\.~un~ta_ 
1
. kotelezte 'olna. .-\ gyogysze1 l~sz a gyogyszer-

sana ,, · l en1„JI-edes• "!" 1 • ·] · l" ]" 30o;0 körül 111ozgo~t. és az ~ra.'" 0 ._. " ~. 1 kt~ on, eges:'icge·.;: cs o_i:zs . .::on~·vezett gyári ké-
cgyik napról a 1nas1k~·a sok_szo1 :~o ~o-~t. tett : .sz1tn1eny:k s~_cn1p?~~LJabol 1~1zonyos lekintet-
ki Ez az intézk·edes tehat ;iai:,)'m:rtel,be?, j brn csup~n kozvet1tonek tck1nlendü, niéltány
já;·ult hozzá ahhoz, hogy a ~rogyszeresz a ~1-.. t ·!nlan lel::1t, _ho~y a ~;yógyszcrész ezekből az 

szo -'' • ~- · · · · al·tár '] J J „ J • · \at}tatott nvúgv:;zercket es alapanyagokat , ,_degen l„esz1.LI11enyekbo~ engedinény nyuJ"lú-
·"lsszavásúrolni nem tudta . e_s arur, .' ' a a: sára. egyen rnt~ ez\'e. A gyári készítmények 
landóan csökkent, gazdasag1 helyzete tehat l ·.egyres.~e ugyanis clron1lik, lejárati idühöz 
. 1 0 „ 11 ronilolt. .A.z árukészletek ~s ezzel: J van kotve, n1ásrészl eluvu1ttú vúlik ös a for-101flll1 - S« „ , ·1 rr ' • „. i . J b ') J • "j 
1- „. ·ol"tos·in a for·.,.6tokck 1 yen na1")yn1er\u 1 ga on1 o ;:1es1 ;:, ennek folvtán cJadttsul· \ap,_.s ,, . , ' :-i l , i ~ ' •. \. 

··i·J·ene"sét Cffl' üzeni bírhatJa 1-2 1unap0It í tiszta hasznot úgyszólvún nen1 biztosít annál cso " ~- . J h >t 'l 1 ' • 1 . J l . ' 
kercsztiil, de azt tart6sítan1 nen1 ? e a.?e.~, !': 1s 1n .::a)), inert a gyarak últal incgállapitoll 
!·"] lloGy a közeaészségügy tel.1es csodje {u1.szonkulcs sohascn1 volt arányban a .,.,,óui•-
"1 · "· " J · tl tt d · 1et· •. • J •• • "" " be , ne következzék. A i1va 'i:O~o, :cn e„:.;: l' szertara.;: n1agas uzen11 költségeivel. 
ugyanis a terheket. ;g~'edül ~!„ ktz,~rrro~a.gos~.~·.:·: J,;. .A ;1é~jóléti, n1inisrztcr helátta,, a késedelntcs 
a ]errkisebb teherh1ro 1,épesse'"'u g5ol°'yszere~~::: t::pzctesbol szarn1azo or1as1 karosodás köz
;árs:dalomra há~·íto~ta át. •: . g~·~g)~;~e~ész.~·1: 'li::e,,gészségii?y~ következn1é!1ycit és kiadta üj 
szállítói. a gyogyarunagyke1 csl\.ed~l, es '~:~::·:: {;.rendelkezeset, 1nely szerint, hu a fizetés a 
"yészeti gyárosok hitelt. nem nyu.1to.ttuk }. lt~egadott 2 napos határidön túl következik 
~· 'Ó'f\'szerészeknek és n11ndenkor az ,ar~ 1\.~.~.:- i~~e,.akkor n kifizetés napján érvényes szorzó
[·) fésének napján én·énye5 szorzo:zamqt., !l.~.zám szerint kötelesek a hetegbiztnsitó inté,~~~almazták. A békében az egyes gyaraktol. .zetek kifizetéseiket tejlcsíteni. Ez a kétnapos 
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határidő is - - különösen június és július li"/ )etegbiztosító 1"11 te·z11 . . •· 1enyel· s· · · 
váhnn -- ~zt ered1nényczte, hogy a szorzószá,. S§gi helyzetiik ine(r· , ". ~~niara -- gazda-
mok egyik napról n másikra sokszor 100%.01 "'gcdmények továtlf·anilasai?" ~- nyuJtandó 
emelkedése folytán a gyógyszertárak a társa. 1Uenében a fenti "· .. 

1
1 emelesehez. Ennek 

b
. · ó · t' t 1 ' ' l 't J · · "eie meket ,.,·ss dalon1 1ztos1t in eze e\. szan1ara u ~ ezett Ja nun1sztériu111 íg' t zavonták és 

összegeket túlnyon1ó nagy részben elvesztet. i1éseket ne111 táino!r~ et.1 tett, _l1og~' ily törek
ték. Július 11avá?an az egyleti szárnlák ki- ket nen1 engcdét'~z s 

1~,~~ J~gkzterjesztése
ílzetési érté'ke mar csak 1-2 gr arany vásár- !1.979/1946. N. M :is · lle Jelent meg a 
lását tette lehetővé. í. hL sz. rendelet n:óJ~n_d;'l~t _a 40.öGO/J 945. 

A társadalombiztosító intézetek tisztában ;zep!. l-től az OTI-nak 2~'~o/,arol, amely 1946 
voltak ugyan azokkal a szörnyü vesztesé- NAIIABI-nak 13.5%, a több" riB~ ~IABI-nak és 
gekkel, amelyeket a gyógyszertárak tugjaik !1cdi15 9~o. eng. nyujtását t' ll j\Pén7.tárnak 
gyógyszerkiszolgáltatása során szenvedtek l1ag1:ztrahs gyógyszerek te 1.e \otelezővé, a 
mégis a forint valuta bevezetése után közvet'. ~ánutott áráhól. A "vám· e :

1
1e". __ mnnkaJijjal 

1 
··1 . , , . . . t 1 f 1 'ból ad d. r-i~ riJ szer \ulonle„eos, l enu 1sn1et a uepJ. n11n1sz er 1ez ordultak itra ' an o engedni én r ~. , • ,., ~.ege r 

olya!1 javasl~.tok~~l 1 an1elyCk.: n1e~valósítá·5•~·.'.~J;.!JP.,t.f. A, kérdésnek ilyen) r::;~itej~e ne1n. ':~I
eseten1 n kultcruleten fckvo gyogyszcrtái'il.k~~pan ahneneti időre .· 'H e ezese remeI3uk 
gazdasági csődjét idézték volna elő. 1,~i46_fi_ó_gyszerészi haszonkulr.'-i·Z~ .'. 1

111
?rrt hiszen a 

szept. havában a népj. min:isztérium Szé,~etflc'' engedményrck alknl: . ~~,z~;IIitasa_ folytán 
Miklós állam!ilkúr elnöklete alalt tadqtt · t. gyógyszerárusí!-is naz,isaval k1szolgál-
unkótján a betegbiztosító intézmények·' __ ' élküli gyógysze;·ári ~-l:gyak?rlatban hu~ 
delőintézeteik számára felhatalmazást' .. ;·, . érdekelt gvÓ:,''. dst_ .Jelent, ami! 
lek, hogy gyógyszerészi sznk111unkát-:rii~ni' · t:1)szeztarak elviselni 
igénylő gyógyszereket osztogathaL5sanak; >iiáZf~- t • •. d· 

' ' 'l d' 1 ··1 t• ] ''!. . U!Sa <1Jom ll"' gyogysz.ertar~I t pe, 1g, a te1~u e i ?1:vo5!1_ \_:a, • vívott „ ~/U~l?S::t.k év· 
írt vényeITiet IS elkesztthessek. I-Iaz1gy_ogy Ilag ~ti.szerelt (f • , rt r az ~.I~~IIitokkal n 
túruik szán1út is jelentős mértékben szh_-„, _:<<>>'""'.' ___ nkulcsúnak n1éft~~;,~zerkulonlegeso;;égck 
tani kívánták. Az érdekképviseletek kénl\!~!95t@~· Ez a kérd,. '. • s . rendezése érde
nek voltak 11ató,sági nyomásra heleegyeZnfil~9:1öségéhen azértcs aliandoan, növekedett 

;>> ~ ' inert az evek során a 
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-~1,_-_-,, 
nyógyszertárn1i: forgaln1ának n1indig nngyó!i~-, 
;észét alkották a kiszerelt gyógyszerek-~~ 

1 
:!Yógyszcrkiilönlcgességck árusításából er:~i;: ! 
j).évélelek. 1946 elején sikerült n1cgcgye:n1_-;~ 1 
vegvészcli gyárosok egyesületével olykepe~1_
ho•;v a különösen sérc]n1es és lcgala.~sonya~9 t 

hn~;.onkulcsot biztosító IIL kategúriát még.• li, 

szüntessék, a II. kalcg. cngcdn1ényét pedig_ 
;) 1.f> 0/0-ra növeljék. Ez a n1egcgyezés a .r~~~-~-, 
kíYüli viszonyok fI:gyelcn1hevélelével törté,~~ , 

l~S távolról SC'Ill jelenti ~zl, n1inlha a ka1: ~~n1-<. ;

11

:•'•. 

törekedne továbhra is arra, hogy a gyarip_ar 
által előállított készítmények minimális.en-
gec1111énye általában 36°/o legyen. <· 

.\ hatósági rendelkezPsck últal a gyó_gy~
szertárakra hárított kötelezettségek ugyai:iis 
olvnn n1agas üzen1i költségekkel járnak, hogy 
ez" lehetetlenné teszi a gyáripari készitn1ények. 
alncsony haszonkulcsainak alkahnazását. 
1'\ nyórr~'szerlárak ürctni költségeit 1946_-Ö~i:t~: 
ha\~· f~i·galn1uk és kö1tségtételeik alapján.- ú~;;
Ianosan 52.5°/o-ban szt'iJ11ílotluk ki. :\:_ leg-:
ki~chb budapesti gyógy!úrnál havi 2jOO, ií 
]crfnanvohbnál havi 25.000 forint forgalmat ' 
téTele~tünk fel. Ha a bevételek emelke<lnének l.i 

is és a H0/ 0 -os kereseli adót az üzerni köll.Sé· ; 
gek közé nen1 szún1íljuk be, 1nég akkor i.~' ·:a:Z,'. l 
iizen1i költségek úllago-:>an 30°/o-ra hecsul_I~:-~\ 
ltik, a1ni azt jelenti, hogy kedvező esetben --1s\ 

n gy6gyszertár a gyar1par lcr1nékeit haszo11 
nélkül úrusílja. Ez n helyzet úlloll elő azért 
is1 n1ert a 1ninisztériun1 általános rendelettel 
n1indenkinek n. haszonkulcsát leszállítulla és 
így a gyógyszerészek a gyári tern1ékekcll 
elért brulló bevételüknek 4.4%-át kötelesek 
engedn1ény cín1én leszán1ítani. nn1i a haszon
kuicsok hasonló 1uértékü csökkenését jelenti. 
Az bizonyos, hogy a különböző adók és szo. 
ciális terhek igen lényeges részét teszik ki 
·minden iparcikk. előállílási árának és ezek a 
költségek en1észtik fel nagyrészben a nagy
kereskedő és a r,1yógyszerész bruttó hasznát 
is. A. gyáripar a Gazdasági I-'ötanácshoz ter 
jesztett kalkulációja szerint a kövclkezökép
pen mutatja ki annak a 100 forintnak a meg
osztását, a111it a fogyasztó egy gyógyszer· 
kii1önlegcsség árúért a gyógyszertárban ki
fizet: 

:.t) Gyógyszcr~sz része 
fl) Nagykereskedő része 
C) Gyár része 
DJ Allnm része .... 

I. árlrnJ-0"1~rl;i, 
Ft 16.·!fl~J,g. 

30.74 
6.46 

3·1.95 
27.85 

Összesen: Fl 100.-

11. át•k:i.k'f;ÜTia 
Ft Hi.50 

26.2H 
6.92 

il7.:39 
29..!0 

100.-

7.n; 

Ez a felállítás azonban a nagykereskedö és 
~ _t„ryógyszerész bruttó részére vonatkozóan 
!éves. 1\ gyógyszerész ugyanis 100 Ft bevélel-

~'~i,\•~li: 



r 
hő! fizet a gyári 'készítmény eladása eselé1t 
3~/o fong. adót és 6°/o együttes ker. és jöv. 
adót, összesen tehál 9 Ft-ot. 

Az I. ka:teg.-ba esü cikknél a nagykcres'lcedij 
bevétele 67.36 Ft, cbbiíl fizet :; 0/o forg. és 
2.5% társulati adót, összesen tehát a.ö5 Ft-ot. 
A gyár kap a nagykereskcdötöl 59.96 Ft-ot, 
amiből forg. adója 20%, a maradvúny társu
lati adója további 6%, fizet tehát adóként 
H.88 Ft-ot. Ha ezeket összesítjük, akkor meg
állapítható, hogy a kincstúr haszna csupán 
forgaln1i és kereseti adó chnén az I. kat.-nál 
27.53 Ft, ami ugyanilyen °/o-os részes0désnek 
felel n1eg. A különböző cín1eken befolyó 
járulékok ezt az arányt jelentős 1nértékben 
tovább növelik. 1-Ia tchút a gyógyszer árát 
alacsonyabbá kívánják tenni, az adókulcsok 
1negfelelő csökkenése esetén azt könnyü 1neg
tenni. Az adózási rendszert ugyanis a kor-
111ányzat úgy változtalta n1eg, hogy a tiszta 
nyereség helyett a hruttcí bevételt adóztatja 
1neg, úgy az együttes ker. és jöv. ad6núl, 1nint 
a társulati adónál. A. gyógyszertár átlagos 
adóterhe pedig - Hgycle1nbevévc, hogy áZ 
általa előállított anyagok értéke után 1 ii, ill. 
20°/o forg. adót, a fényíízési cikkeknél pedig 
50% adót köteles fizetni - a 6%-os ker. 
adóval együtt a bruttó bevétel 12.5%-át 
e111észti fel. 
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A gyógvszerlúrak rra· d . · . 
az inflációs idö'I·'l·eJ ti' z a

1
sagi helyzete tehát 

, . .. \ \ szen1 }CH ta uacIJ t ti 1 
bekovet1\l'Zett javulás , . ti • 1a a anu 

1 ll . ellenere IS icren rossz na\: 111011( 1ató . .-\, nyúrrvszc ·t' 1 ' .. 1"I • ,-
'<1 •• 1 ' „ , t"> b. • l ara\: UZ•.!UU köll-

SCtiCl Je entos n1ertékhen növel· dl J •. 
szeriíleu is sz·ízalél·o , \C e\ osszeg. . o . ., _, , \ s aranyban peri· , t 
is. n1ert a forgahnuk 'l l ·1 , • tg azer 
nyílva YÍsszafdj!öcr-tt A ~e <ebelihcz viszo· 
· , t 1 • 

0 
· tarsada!ombiztosító inteze e\ szan1úra nyu jtott J· d , · 

hék'ebelinél lénven-es~n .n1au \Cbbvezn1eny~k a 
.; · 1 ~ n L oasa ak, a gvógy-

sze1 eszi 1aszonkuics pedi(r 1 'f)Ot • J 

l lt l . 1 , · o " 10-rol 100% ra 
e csza litva, amit lovább . ··1·1· .. 

•1uausztt ''l · cso \. \ent az • " ts - -cn elrendelt 301. . , ... " d • i'O os rendk1vuh 
cnt'c n1eny. Ezeknek a ténvczüJ·11c!- .. 1 
1 hl , . ·· • \. \t\ZP.<IVU-
CS n asa teszi a (fvúni·szc'i·t · . 1• •. 'bJ ·1 , "· . o. . . at a ,at p11lanat-

ny1 ag veszteseges iize1nekké annál . . J· 'bb 
rncrl a „ . "l, 1 .. ' 15 Hl \a ' _ • I czst ele Pk csokkPntésérc . _ . 1 ~ein lehrtősl~g nincsen. ·\ 1··1i•u!a'st'ke~n. n:loc, 

1. ·rr .. ' . < ·1zaro au 
a o1tiaI01n novL•Ic:dt!séttil '"Írn· 1 1 " 
h'Ír ez J· ·1 - 1 · .. · ' I 11cn1 e iet, 

' . \C: scg \l\'U{ a nyónvszc [" j ·· • 1 ··i ,' ~ 1"> •. b •. • r ara i:at sujtó 
uze1111 \o tscgek csökkentését l - .• 
~ "l'. r. • . erec n1enyezne. • ;-, og:vszertarnk pénzii11vi CH 1 ·( , I 
helyreállítása esnk akkor l~övcu?1~z~~stulyun1a í n l'i0% o 1 1 1 '· e >e, '" ' ' - : laszon i:u cs alkalJ11nzását is1nét 
n1errcnaed1k és a g ,.-1 •• • I . , , . , Ik l"I I e · :\' I ipa1 \esz1tinenye1nel 
~ ~ ?~~~~lt l;rutt_ó ha•:-;zonkuicsot a gyógy. 
s~i;1 ta1 al\1 n harulo n1agas iize1ni költségekkel 
manyba hozva, felen1elik. 

.'\ haszonkuleso1k fele1nelésél, ill. vissza-



úllításút elsősorban azok n kötelezettségek 
indokolják, an1elyckct a törvényes rc:ndclke~ 
zések a gvógyszerészekrc rónak. :\ gyógyszer. 
tárnak, 11lint közegészségügyi intézn1énynek 
ugyanis, annyi és olya1; hclyisé~ek1~e vun 
szüksége, an1clyck jelcntel\.cnycn kollsegeseh~ 
hek, n1int hár1nely n1ás, so~\.kal nngyohh for._ 
galn1at lelionyolíló üzleti helyiségek hére. 
Ezeknek a helyiségeknek berendezése és ni 
előírt eszközök1kel való felszerelése is teteme~ 
scn felüln1ulja húr1nily n1ás szakn1~1 üzleH 
hclyiségéne·k berendezési és fclszcrc~~~i költ~ 
sé"eil. A lrnszonkulcsokal indokoljak még 
nz~k a nagy anyagfelhasználással júró, tehát 
költséges vizsgálatok is, a111elyckct a gyógy. 
szcrkönvv a b1yógyszcranyago'k tisztaságára 
t~s azon~sságára nézve kötelezi.ien előír. De 
nen1 l1agyhatók szán1ítúson kívül a_ hatás· 
értékeiket vesztett, vagy elron1lott gyogyszer-: 
készítn1énvdknek kötelezően clüírt 1negsen1· 
111.isítésc, fn. kicserélése se1n . 

• \ kor111únyzalnak tchút tisztáznia kell ön
n1agával szen1ben is szándékait. arra vonat 
kozóan, hogy nlirc törekszik. Olcsú gyógy· 
szerre, vagy }J'Cdig 1negbízhaló és hatásos 
gyógyszerre. .A gyógyszerés~ biz~ln~i tl"vé
kcnységel fejt ki. .t\ gyógyulasra varo beteg: 
nck pcdi,;:; az az érdeke, 11ogy a gyúgy-szcré~.7: 
últal kiszolgáltatott gyógyszer pontosqn, Jel~n· 

i~1nere!ese11 készüljön, hatásképes és mcg
b1zhato legyen. Ezt pedig elérni nen1 az árak 
1nindenáron való csökkentésével lehet, mert 
a közegészségügyi közérdeknek csak részben 
IeI;et _az a célja, hogy a gyógyszer ára a beteg 
szan1ara 111cg:fizcthetö lehessen mert ezzel 
legalább is egyenlő fontosságü,' sőt bizonyos 
szempontból még fontosabbnak minősíthető 
~z, ~10~7 a gyóg~"s.zer me?b~zható minőségben 
cs l,ello menny1segben allJOn rendelkezésre. 
Az árpolitik~ igen helytelen úton mozog 
akkor, ha mindezeket a tényezőket nem mér
legeli és. nem veszi kellőképpen figyelembe. 

A gyogyszertárak gazdasá·gi helyzetének 
biztosítása közegészségügyi közérdek, sziiksé
gcs tehát, l1ogy a rendkívüli viszony·1k h.özött 
átmenetinek szánt intézkedések mielöhb felül
vizsgáltassanak és n1ódosílásra kerüljcn.ck. 

'Löcherer T'amás 

A könyvvezetésről. 
A könyvelés vagy könyv,·itcl alatt általá

ban véve n1inden rcudszere5 könyvszerű fel
jegyzést értii11k, an1ely a vagyonra, illetőleg 
annak vúltozására vonatkozik. Szorosabb ér· 
lele111ben köJJyvelé.snek nevezik azokat a 
n1egállapított rendszerek szerínl történő 

:. könyvviteli elszán1olásokat, an1elyek egyrészt 
vagyon kezelésének cl1enőrzésére, n1ásrészt 
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·~ 
a gazdálkodás irányítá:;úra szolgálnak. , szeres !tönyvelé7t :'ezessen, 111elyböl vagyonú~ 
A 'könyvelés közvetlen feladata a vállalat nak nundenkon allapota és üzemének me-
vn.gy egyén vagyonának és az események nete felderíthető legyen. Ennek a feladatnak 
folytán abbnn végben1enő változásoknak kisebb üze1nekben n1eg fo; lehet felelni az 
rendszeres feljegyzése. A könyvelésnek tehát egyszeríi könyvvitellel, amely csak arra szo-
u vagyon részletes feljegyzésein kívül csak rítk?zik! hogy az összes üzleti ,esen1ényeket 
kétféle vagyonváltozást - a növekedéseket törteneh sorrendben, pénztár, napló, számla-
és esÖ'kkenéseket - kell folvamatosan nyil- .. könyvek, raktár könyvek, váltókönyvekben 
vántartani. Abból a célból, - hogy a vagyon stb. feljeg-yzi és az így elkönyvelt adatokból 
kezelését ellenőrizhessük, a kellöképen cso- csupán azokat csoportosítja új szempontból, 
portosítotl adatokból képet alkothassunk uz a~elyel~ . az. üzletfelekkel való tartozási és 
eln1ult évek gazdasági eredn1ényéröl és k?vet· koveteles1 viszonyra vonatkoznak. 
keztetést vonhassun[t gazdálkodásunk to- %\z ~fCfSZerű könyvvitel tehát, n1int a kü· 
vábbi irányítására, könyveket kell vezet· Jönféle könyvelési fe!Jeg-yzések összessége, a 
nünk. A könvvelés tehát a gazdálkodás vagyonváltozások történeti és időrendi fel-
vagyoni statis~tikája, an1elyben n. fchnerülő. jegyzése által lehetövé teszi nzt, hogy a 
adatokat oly n1eghatározott szabályok és vagyonálln:pol hárn1ikor n1egúllapílható le-
rendszer sz·erint állítják össze, hogy abból a gyen. Az üzlct111enetröl, illetve a gazdálkodás 
gazdálkodásra vonatkozóan a lel1ető legtöbb credn1ényéröl azonban csak a kisebb válla-
és legvilágosabb következtetés és tájékozó- 1atokhan acll1at felvilágosítást, ahol az esen1é-
dás vonható le. nyck kis szán1únál fogva, az áttekint.és külön 

A. könyvelésnek últalúhan kél rendszerét könyvelési n1űvelct nélkül is n1eg van. 
szokták n1cgkülönbözlclni: az egyszerű és A. kettős, vagy rendszeres könyvvitelben 
kettős könyvvitelt, vagy -· un1int újabban az esen1ényi..:k történeti sorrcn<ljén kívül~ 
helyesebben nevezik - a könyvelési fel.Jegy~ nlinden egyes könyvviteli adatot szá1nlák 
zéseket és a rendszeres könyvvitelt. 1\ magyái· Szerint is kell csoportosítani, vagyis fel kell 
kereskedeln1i törvény ncn1 írja elö a könyvé.:. jegyezni egyrészt azt, hogy az üzleti eset a 
lés formáját, csupán arra kölelezi a keresk~~ vagyon egyes Tészeiben n1inő változást oko-
dőt, hogy leltár:ín és mérlegén kívül rend· zott, másrészt, hogy az okozott változás ha-



tással_ volt--e az üzleti ercdn1ényre, s ha igell, 
111ilycn ~OITásból szár111azott a: nyereség, 
illetve nuly okból keletkezett a veszteség. 

.-\ rendszeres könyvvitel kiindul a vagyon
állapot feljegyzéséből olykép, hogy minden 
vagyonrésznek, aktíváknak é.s pmssziváknak 
szán1lát nyit s ennek különbözetét, 111int a~ 
iizlet tiszta vagyonát kUlön ·szá1nlára írja. 
Társasvállalatnál minden tagnak lldi!ön tőke. 
számlája van, részvénytársaságoknál pedig 
a kezdő tiszta vagyont a részvénvtőke 
alkotja. · 

Azokat a számlákat, melyek az aktívákat 
és passzívákat tartják nyilván: vagyonrész
szán1l:í1knak, azokat. pedig, 111c·lyel~ n liszta
vagyon változásait mntatjúk ki: eredmény
számlúknak nevezik. ~-\ vagyon kétirányli 
nyilvántartásának eredn1énye az, hogy n1Ín· 
dcn egyes tételt okvellenül két helyen (szám-
lán) kell feljegyezni. 1\lert, ha a vagyonnörc
kedéssel sze111ben ugyanakkora csökkenés 
jelentkezett, nkkor az üzleti eset két vagyon-
rész szúmlún keriil el~zá111olúsrn: az egyiken, 
mint növekedés (tartozik oldal, baloldal) a 
n1ásikon, nlint csökkenés (követel, jobb
oldal), ha pedig a vagyonvúllnás nem volt 
egyforma, akkor a különbséget, n1int veszte· 
séget vagy nyereséget a 111egfelelő eredn1ény; 

~~.~mlára kell írni. Hogy az eredményszáll1' s. l 
' "'-·' 

:-:{'::z{:i4;t'.-

Jákon 1nutatkozc'.i elszá1nolús nen1csak ·ellen
őrzése, hanen1 egyszcrs1nind próbája iiS le
gyen a ,;ngyonrészek rlszán10Iásának, n 

könyvek 111eg11yitásakor a tiszta vagyont a 
1nérlegbcn a passzív (követel) oldalon köny· 
rclik el, nini által a n1érleg két oldala ki
cgyenlítödik. Ennek n1cgfelelően n1inden 
nyereség továbbra is az illett) eredn1ény
sz{unla követel oldalán, a veszteség pedig a 
iarto;-ik ol<lalún szerepel, ltgyhogy a tartozik 
és követel oldala'k. megegyezése a kettős 
könyvvitelben nz egész könyvelésen végig
hüzódik, 1nint a ·könyvelést jellen1zö iSZán1tani 
cllenörzés. Ez külső kifejezést is nyer az 
összes szán1lákhól készült havi kivonatokban 
(nyers1néreg, próhan1érleg), 111elyeknek a tar
fozik és 1köYetel oldalak teljes 1negegyezését 
kell igazolniok. 

A kettős köny,·v-ilel összes elszán1olásai n 
főkönyvben egyesülnek, inely egyenlő n1in
den üzletben, legyen az húrn1ily nagy, vagy 
bitr1nily kicsiny. A különféle könyvelési for
n1ák csupán abba11 térnek el egyn1ástól

1 
hogy 

1nikép készítik eJü a fükönyvbc való könyve
lést, mikép csoportosítják a több egyén által 
rczetelt alapkönyvekben foglalt adatokat, 
régiil n1iképen ellenőrzik a fökönyvet. :\ leg
lt~nyegeschb és lcgellerjedtebb for1nák a kö
\"t>tkcz{jk: 1. nz C'f{Y nlapkönyvrs (francia) 



mód. melynél nz összes télell előbb idfüor· 
rendben könyvelik el, azután szán1Iák ·sze~ 
rint a fökönyvhen; 2. a két alapkönyves 
(olusz) 1nód, a111elynél időrendben a kész: 
pénzzel kapcsolatos e,i;en1ényekct a pénztár~ 
könyvbe. a többit pedig a naplóba vezetik és 
a kellöhöl szetkcsztik n1eg a főkönyvet; 3. a 
nég~· alapkönyve.s (né111et) rendszer. 1nelynél 
az csen1ényeket a pénztár, beérkezett szán1~ 
lák, elkiildött szá1nlák könyvébe és a naplóha 
vezetik h1: és pzekhül készül n főkönyv; 4. a 
közvetPlt mód, n1ely a két vainr négy· alap~ 
könyves .. rendszerből . fcjlő'.löl_t oly kép, hogy 
az alapkonyvek. adatait a fokonyvbe való át~ 
vezetés elölt a •gyüjtö~nnplóban csoportosít~ 
júk ú.s szán1lúk szerint egyösszeghen vezetik 
út; 5. a táblázatos vagy az a111erikai kettős 
könyvelés, n1clyhcn az adatok szátnlaszeríi 
csopurtosítúsa 1núr az alapkönyvekben lúh
lázatos összeállítás szerint történH\ 111cg. 

1\ kercskedclini törvény 25-26. §-ni nétii 
írják elő a kcre-'ikcdőnek - se111 azt, hogy níi
lyen könyveket lnrtozik vezetni, sen1 azt, 
hogy nlinü könyvL•lési rendszert használjái1_: 
A tönény kifejezetten csakis a leltár és a 
1nérleg készítésl~t kívánja n1cg, a töhbi köny
vekre nézve egyrészl formai intézkedés'ckét 
lett (hekötiill, úlfüzölt, lapszámozolt, lepe('~é
telt és fcliilliélyegzett kih1yveket köteles--v~-
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zctni), músrészt pedi 
kívánja, hogy a keresk 
{1Uapítható legyen csele. 
ir,roni állapota, vala1nint 
Ennek alapján a kereskedő 
sorbn11 történeti hííséggel 
javítások, törlések és kihagyá~ 
íiz üzlet vagyonában végben1ent 

IJ f1izonyo1s rendszer szerint feljeg) 
a feljegyzések az alapkön,·vheii· 

l amelyekben vezelell adatokat a ·1., 
l tekintés és tájé'kozódús szen1pontját 
1 _portosítani kell, n1égpedi;g egyrészt ai'(\ 
rint a sze1nélyek szerint. akikre az 't., 

't~einén:vck vonatkoznak. n1ásrészt n vng~·-, 
részek szerint, n1elyekhen a változások tG 
téntek é"i azok szerint a nyereség és veszti(!.,, 
ség chnek szerin! (kan1at, jutalék, házbér, 
ndó, stb.), melyek fejében az iizlelnek jöve· 
dehnei, illetve- költségei voltak. E könyveken 
kívül az üzen1eknek szá111os egyéb könyve is 
,\'an, n1elyck egyrészt az alap~ és főkönyvek 
ellenőrzésére, 111ásrészl statisztikai célokra 
S7.olgú1nak. l~zekel ".icgédküny\'Cknek nevez
zük. 

:\ rendes kereskedő gondosságával yczetetl 
'könyvek per esetén különüs bizonyító erővel 
hín~ak, de olyképen, hogy a kereskedő n1in

a 1könyveinek összességével bizonyít és a 
részletek hizonyílhntú vagy nen1 
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bizonyitható volta attól függ) hogy az egész 
könyvelés n1cgbízhatónak talúllatotl-e vagy 
senl. ,-\ peres iig~·ckhen a könyvekkel való 
hizonyítús céjaira szolgál a köny\"SZakértői 
sze111le, n1clyhcn arról n1ondanak vélcménYt, 
hogy a kereskcdü könyvei hitcll érden1el
nek-e vagy scn1 és kiolvassák-e n könyvből 
1nindazokat a sziik1séges adatokat, n1elyekre 
az ii.gy n1egvilúgítása szeinpontjúból a bíró
ság kérdést intéz. A 1könyvvczetési kötelesség 
111egszegést• esetén súl~·os közvetett joghátrá· 
nyok keletkezhetnek. Az a kereS'kedü, aki 
egyúltalán nen1 vezet könyveket, vagy ha 
vezet, azok nen1 szabúlyszerüek, elesik attól 
a jogától, hogy 1könyveivel önmaga 1nelleti 
bizonyítllasson, cn1ellctt 1negkönnyíli, esetleg 
feleslegessé teszi az ellene való bizonyítást. 
.:\ szabálvszerü könyvvPzelést ehnulaisztó ke
reskedő ii.en1 részesiil a csődbeli kényszer
egycsség kcdvezn1ényében, süt a csödönkíviili 
kényszeregyességi eljúrús is n1egsziintet11elö 
ilyen esetben. 

.-\. lellúr n vagyontárgyaknak és azok é1;té
kének összt>írása 1 abból a célhóli hogy a _va· 
gyoni helyzet n1egállapítható lehessen. A 1uéf-
lcg az aklívun1ok és passzívun1ok szen1he
úllílásn és az így k(•]etkezcll nyereség vagy 
veszteség eredn1ényének n1eM'állapít[l!sa. iliííi
dcn kereskedő üzlete n1egkezdésekor meg· 

iíyitó lell~rl és ni~rle?et, ~zontúl p~dig mi:i;
den év vegén !eltart es merleget koteles ke
zíteni. Ha olyan áruraktára van, hogy annak 

f;nározása az üzlet t~~1;1észe.~énél fogva min
den évben nem eszkozolh~to, . a _Kt. 26. §:a 
szerint elég, ha minden mas?d1k ev!Jen lelta
oz. ;\. közbiil:sö évekbc11 az aruraktar a mcg-

r „ J • t"l · előző év leltára alap.1a~1, 10zzave o eges ~r: 
t "kben szerepelhet a merlegben. Az egyem 
c~<tek, a közkereseti és a betéti társasá[?"ok 
, J\t. 28. §·a szerint a leltár és a mérleg osz
·~eállítá1sánál a javak é.s követelések é~~ékét 5 

felvétel idejében megfelelő árakon kotele
nek számításba venni. A leltárt és mérl:get 
~ kereskedö aláírni köteles, an1ely egyuttal 
•
1 

l l · " t f lelo" „ ,1 leltár és a 111érleg le yesscgcer a e ~-

;ég elvállalását jelenti. 
,~ bejeoyzett cég a kapoll üzleti levelekel, 

•1 küldött le\·cld< m'1solatát, a könyveket, lel
'tárt és n1érlcgct tíz évig inegőrizni kötele?· 
Ez a tíz év a könyveknél az utolsó bevezetes 
napjától, leltárnál és mérlegnél a fcl_".étel 
napjától, kapott levélnél a~ érke':?s. nap,!at~l, 
küldött levélnél a lemásolws nap.1atol szanut. 

A gyógyszerh'irak kiitelező könyvvezetésCről: 

A. gvógyszerészi 1nűködés -és eljárás sza:bá
lyoza's; tárgyában kiadott 260,51()/1934. B. M. 

·_1~ Sz'án1ú rendelet 5. §-a intézkedik a gyógyszcr-
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tári nyilvántartó könyvekről. E szerint· a 
gyógyszei:túr felelős vezetője a következö 
könyveket köteles beszerezni és azokat pon
tosan vezetni: 

1. megrendelő (defektus) könyvet, amely
ben a n1egrendelésre váró g)1ógyszerek nevé( 
és mennyiségét, a n1egrendelés időpontját,, a 
szállító cég nevét. és a gyógyszer beérkezésé.: 
uek napjá't kell bevezetni; . 

2. laboratóriumi munkakönyvet, amelybe 
sorszám és kelet szerint a házilag készült 
hryógyszerek nevét, 1ninöségét és mennyiségéf 
kell feljegyezni. E könyv elkülönített részé,· 
bcn, vagy a jegyzet rova!ban fel kell tüntetni 
a gyógyszertárban előnllított és a Gyógyszer: 
könyv szerint nc1n hivatalos gyógyszerkészít
mények pontos összetételét is; 

3. vizsgálati naplót, an1elybe sorszán1 :-é5-·· 
kelet szerint a vizsgált gyógyszer nevét, a 
szállító cég nevét és a vizsgálat eredményé_t 
„n1cgfelelö" vagy „111eg- nen1 felelő" jclzésS __ é_I,f, 
kcdl bevezetni. Ha a vizsgált gyógyszer_. :_!11!-'•< 
nőségc nen1 n1egfelelö, ennek okát is _111_~~--' 
kell emlfleni. A vizsgálatot teljesítő gyógy,,, 
szerész a vizsgálat crecln1ényét névalúírásáv~I 

kölelc;s cllútni; ·... xc;; 
4. n1érl'gkönyvet, nrnelynck tarfuhnaztliil"-·' 

kell a folyószúmot, a kiszolgáltatűs idejét,c' 
rcn<lelőorvos nevét, az engedélyt 'kiállító __ , __ '· 
tósúg ne,vét és az engedély számát, s kel, 
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n 1néreg, ilictöleg az eröshatású szer nevét és 
mennyiségét, a célt, an1elyre a méreg szitk:. 
séges, a vevő nevét, foglalkozását, a rendel
'vény elkészítőjének és kiszolgáltatójának 
5r.játkezii aláírását és ha a kiszolgáltatott 
-5zer nem gyógycélra szolgált, ÚITTr az átvevő 
niáirásút és lakását. A 1néregkönyvet, vala
rnint a visszatartott vényeket (engedélyeket,) 
az utolsó téllel keltétől számított tíz éven át 
'íneg kell őrizni. 

A felsorolt könyvek vezetéséhez szükséges 
!opokat az egyesület ügyviteli irodájában le
het beszerezni. f\Jinden gyógyszertár sziik
Ségletéhez tnérten szerzi be az ürlapokal és 

·.kötteti be könyv formájában azokat. 
\-----A gyógyszertárak berendezése és felszere
:Jése tárgyában kiadott 260.520/1934. B. M. 
,~Si'á1nü rendelet 16. §-a előírja, l1ogy a gyógy
i·5zcrtúr tulajdonosa (felelős vezetője) köteles 
'.;:F,'J{yógyszertúrban n1iiködő állandó, vagy ki~ 
::;:segítő gyógyszerészek, gyógyszerész jelöltek 
-~::é~, g)raIT\ornokok szcn1élyi adatairól pontos 
;:::AS.zemélyzeti nyilvántartási naplót" vezetni, 
'urnelyhez a tényleges alkalmazásban álló 
· ógyszerészi szcn1élyzet képesítési okn1á

áit, vagy azok hiteles másolatát kell mel
·. lhi. 

"beliigyn1in.iszter a gyógyszertárak g_yógy
'ész-alkalmazotU munkaidejének, legkisebb 
rtkaberének és fizetéses szabadságána'k 
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szabálvozása tárgyában kiadott 15011939. · 
160./1939. B. i\·I · · · I "-1 

< (~.'a r. • ,' ·• szan1~1 rende etek! valamint 
a :-.J. OnJ sze1 l....traldJan es ezekkel összefi'in ·· 
.. l l f 1 Ik . · "go uz(~n:e ~ )e:1, og a ·oztatolt segédszcn1élyzet 
~1un!\a1deJenek, lcglkisebb n1unkahérének. ·. 
f1zeteses szabadsúgidejének túrgyában kiado~~ 
80()/1940. B. M. számú rendelet 20 ~-a . 
•t • .,; sze-rin a gyogyszcrtár tula1·donosa h.-.c-zone·I · 
"· ' „ · ' u..::t • Ve~ 

zo1e, vagy felclos vezelö1'e n"ilvfotarl'1st l··· ll .. · 1 ···~\.0~ 
e cs vezeln1 a rendeletek hatál_ya a1ú tartoz. 

ulkaln1azollak szen1élyi adatairól a szol :0 

latba!· · · l · · "'! I ' g,,_ •. • epes IC ejero ' Jeosztásúról, a n11tnknidö 
~-~etl~ges n1eghosszabbítí1sáról, fizetésér-01 
f1zeteses . s~ab?ds:.ígúnak idötnrta111úróJ. E 
re~1 deictef I\ i;~,tez!kedéscin ek fi h":Ye~e111JJevé'telé
vc n1eg eie o nyilvántartó-lapok késziiltek 
i,n1eljrek t?r~rtln1azzák a felsorolt rendeletek 
·•'.l~J megk1vant rovatokail, s ezáltal Iehetőv· 
vahk az adatokna'k ernr íven to""1·t·e"110'" llj'"l „„ e 
! t • , 1. d "" . 1 'm1-
~r ~sa. ,1f 111 c;n gyógyszertárban al!knhnnzott 

reszere ev,enkent egy-e('V n1•ilv•ínt·1rt.-1s1• l ! 
l ll l . ·11· . • . n.. . ' ' ' apa 
\e \la 1!an1 es az íveket 111err 1~e1I 0··1.- · C "J " n \. lZIU. 
e szeru „ azokat a gyógyszerlár igényeinek 

n'..egfeli:Io sz{unban könyv forn1ájábán bé-
kotlelm. · 

A. női ler111é'keny~éu 111eu<r·1· t{."15 .-11.0 szol .1. I·' ·· · · ., i-.:-.• •·•-u„ gao 
-..cszuleke~\ es szerek nyi.lvúnLartúsa érd~ké-
~en ~z . o0.9~1/1901. B. M. sz>un1i rendelet 
ugy . .'r:tezkechk, hogy a szóbanlévő szei'ek 
cszkozok és készülékek. stb. kizárólag cs~k 
7{i2 

irásbeli orvosi rendeletre adhatók ki. A haló· 
sági közegek esetenként végrehajtol~ ellenör
zé~'i~ilck megkünnyítésérc tanúcsos, · ha n1in-

. iJen gyógyszcrlár egy pontos nyi1Yát1tarhí.sl 
fektet fel az ilyen készülékek kiszolgáltatásá
ról. Ebbe a nyilvántartó füzetbe kell meg
iirizni az or,·osi rendelvényt. A. füzet tartal
mazza a folyósziitnot, a kiszolgáltatás idejét, 
a rendelöorvos nevét l~S a készülék, illet~·c 
szer megjelölését. 

A 32.100/1946. X. h. P. M. számú rendelet 
érteln1ében n gyógyszertáraknak is vezetniük 
kell a vásárolt és eladott szesz forgalmára 
ronatkozó aclatokal. A. nyilvántartási füzet, 
vngy könyv házilag is clkészilhetö. E füzetet 
Jaµszán1ozni és a helybeli, ennek hiányában 
a tcriilelileg i1lelékes pénzügyőri szakasznál 
l;iteltsíltetni kell. A füzet tartalmazza, hogy 
mennyi alkoholt vásárolt a gyógys~ertár és 
ntire használta fel. .A. pénzügyn1inisztériun1-
tól kapolt értesülés szerint a fogyasztás nem 
naponk<':nt irandó a füzetbe, hanc111 a köny
nvebbség keclvéérl hctcnl\ént egyszer, éspedig 
nÍindig a hét végén, az cln1ült hétre vonat
kóz(J adatokat kell bejegyezni. 

A lcgújablJ rendelkezés szerint a gyógy
szertárakban csuk ú. n. ipari cukor használ
ható fel. A 102.602/1947. K. M. sz. rendelet 
'az ipari cukrot feldolgozó üzemeket szún1-
adásra kötelezi, egyrészt a vásárolt cukor 
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mennyiségére, 111ásrészt annak felhasználá:·~·· vet le kell zárni, vagyis az egyes hón~ 
sára mnalkozóan; az ellenőrzésl pedig a lerótt illetékekel az erre a célra s. 

•, 

pénzügyőri szakközeg:k h~t~skörébe utalja, 
A fenh rendelelben kotelezove telt számadá· 
v:zetését a .P. i\L 218.l '.i\/1947. X. a. szán;,: 
korr~?delet~vcl ugy 1nodosította, hogy eie~ 
;.;cndo _a. fc~használt cukor n1ennyiségét a 
laborafor1un11 n1unkakönyvben a készítmf!. 
nyek mellé feljegyezni. Az ellenőrzés ezen 
bej.egyzé~ek abpján a vásárolt cukor 80%-ára 
terJ~d k1'. a fennmaradó 20%-ról nem kell 
elsz~mo~~1, .. n1ert azt a gyógyszerész a recep. 
tnrat szukseglet fedezésére fordíthatja. 

A 9.100/194 7. Korm. sz. rendelettel életbe. 
lépte lett szerziidés- és nyugtai!lcték fizetésé
vel kapcsolatban a munkaadónak illetéklero. 
vúsi könyvet kell vezetnie. A. havi 1.000 fo. 
rintnáI nagyobb átlagfizetés esik illeték alá 
~négpedi~ 1

/2 ~~J 'izerzödési- és 112 °/o nyugta~ 
il1.etek ala, amit a munkaadónak kell lerónia 
de jogosult a járandóságból levonni. A lero'. 
vás a tárgyhót követő hó 15-ik nap,1"ái11 iIIe-
'l b 'l M le i {' yegnek a könyvben található csekk-

lapokra rnló ragasztásával törtfoik. A bera
gasztás! követően a bélyegeket felül kell bé
lyegeztetni. Ez törrénhet bármelyik posta
hivalalnál, adóhivatalnál, vagy az illetékki
szabási hivatalnál. A. naptári év végéni illető
leg a szolgálati viszony megszüntével a köny-
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lapon összegezni kell. 1\ csekklapokra ral". 
tott illetékbélyE-gek értékének -és a kap 
összegnek egyeznie kell. Ezután a köny\ 
ellenőrzés céljából visszaadandó a kiállíló 
adóhivah1lnak. 

1\ Gyógyszerészek Országos .Jóléti .\lapját 
illető járulékok összegének megállapítása. 
ocfizetése, ellenőrzése 'és behajtása tárgyában 
kiadott 193.100/1946. N. M. számú rendelet 
4. §,-a értelmében a magánvény nyilvántar
tás céljára, csupán bekötött és a GYOJA által 
hivatalosan felülbélyegzett könyv használható, 
1nelynek rovatai a következők: létclszá1n 
(folyószú111) 1 a vényen rendelt gyógyszer 
összetételének kivonatos lrírúsa, a rendclö
orvos neve (vénymásolatnál az erre vonat
kozó jelzés), u gyógyszert e1készítö gyögy
szer.ész neve és az elkészítés ideje. A vény
nyilvúntartó könyv vezetésére vonatkozó 
tudnivaló a könyv első részében megtalál
ható. ~-\kik a járulékok összegére átalányban 
állapodnak meg, a könyv vezetése alól fel
mentést kapnak. 

Az egészségügyi törvény kijelenti, hogy 
amennyiben a bfJ'Ógyszerészek szuhályszerííen 
fe\iill>élyegzelt üzleti könyveket vezetnek, 
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T nzok a többi kcrcskedellni könyvekhez lut-:}::\">"-(: ellenőrző közegnek rend<>'" 
sonló bizonyító erővel bírnak. ·•,\ki a bevételi tételeket·· 

A. g.vógyszerészek kötelező könyvvezetését ~Z-'le~!11észetesen ezt a 
a pénzügyminiszter 37.885/1923. Vll. a. P. 111.' js koteles megőrizni. 
~z. leirata és ennek alapján kiadott 07.330·:._ ii1entrsítette a gyógyszere. 
1923. sz. körrendeletc szabályozta. Ennek zési könyv veze~ésének, , 
értelrr1ében ininden gyógyszertár felelős vezé;.;'. szerlári felszerelés és a gyt. 
tője köteles a kezelési tílinutatásnak n1egfc. z;író leltározásának kötelezet 
lelően - a rendelethez csatolt minta szerint nek indoka az volt, hogy a i:n 
készített egyesített pénztári naplót és nagyszámban vannak kis1nenn:vis-~ 
hit(;lnyilvántartási naplót vezetni. Az egyesí._ 3ag csekély értékíí anyagok is. Ezek-., 
lelt pénztári napló egyúllal az általános far, kiilön leltározása pedig olyan nag) 
galmiadó lerovásának céljaira is szolgál. okozna, an1ely nem állana aránybafi· __ 
Ezek a 'könyvek felülbélyegezendők és csak 1ozásnak az adóztatás céljára felhaszii, 

?:idő· 
'111ég 
&Hi-

:ar 
\l· 

akkor használhatók, ha előzetesen hitelesít- ere.dményével. A felmentés kizárólag a g\. 
tettek. Ne111 köteles e könyveket vezetni az k J 

, . t. 1 'd ( - Sz,cre re és gyúgyszertúri felszerelési , ~ .... n gyógyszeresz, gyogyszer artu UJ -onos vagy· . k „ 
1 

· 
'.gya ·ra, uvege i:re, tégelyckre- sth. vonatkozh: kezelő), aki a kereskedelmi törvénynek meg- • . 

1 1 
· 

felelő olyan hiltlesílett rendes üzleti könyve, Leltaroznt <e 1 azonban az egyéb kereske>. 
kel vezet, amelyek a nyers bevételnek és a d.elmi cikkeket, n~int. pl. illatszereket, pipere· 
valóságos üzleti jövedelemnek a megállapitá~ cikkeket, koznietikai szereket Cs általában 
sára teljesen alkaln1asak. .A gyógyszertár_ bármilyen niús, nen1 gyógyszerárút, s egyí1ttn1 
felelős vezetője köteles a részletes bevéteÍi ezeknek az értékét is meg kell állapítani. 
íveket, illetőleg az ellenőrző-pénztár szalag. forgalmiadóról szóló 100/1947. P. M. 
jait, továbbá a kiadások i·gazolására szolg_áló rendelet 48. szakasza kin1ondja, I;ogy 
credEli számlákat, vagy elisn1ervényeket, _az fizetésére köteles adóalanvok, 
egyesített pénztári naplónak megfelelő sor: az adóalap megállapítására és ellenŐrzé-
számn1al ellátva, annak sorrcndjPbcn m_-ég~_' is alkaln1ns könyveket nen1 vezetnek 
őrizni és a könyvvizsgálat alkaln1ával az---- bevételt és . kiadást tartalmazó 
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egyszerii pénzhlrkönyYct) Yagy pedig a fdg~, 
lulkoz:ísuk fermészetéhez1 n1éxten, részükre 
külön előírt nyilvántartásokat kötelesek ,,~:. 
zetni. A.zo,k az adózók) akik forgnhnindójukat 
átalányösszegben fizetik a -19. szakasz szff
rint az előírt köny•vek és nyilvántartások vé~ 
zetése alól felmenthetők. Ilyen es<,tben is kö. 
telesek iizleli számláikat és levelezésüket leg. 
alább 5 éYig n1egörizni. 

A 13i.000/1946. VII. P. M. számli az 
e:iyiittes kereseti- és jövedeln1::ulóról szóló 
végrehajtási utasítás 16. §-ánnk 2. bekezdése 
szerint azok az ndóa1Janyok, akiket oszlál~bu
$Orozással 860 forint) vagy ezt n1eghaiadó 
üsszegií havi együttes kereseti- és jövedelem~ 
ndó fizetésére köle•lezlek, tartoznak bekötött 
laponként folyüszámmal ellátott és átfíízött 
olyan könyveket vezetni, an1elynck a nvers 
bevéítelt alkotó elemei szerint csop,ortosftva, 
vagyis elkiilönítve: 

Cl} a pénzh~n ·és a pénzhelyettesítő eszkfj, 
zök tiljún (utah·úny és csekk beváltása vagy 
vúlló utján) befolyt bevételeket, 

b) a természetben (azaz nem pénzzel vagy 
pénzhelyettesítő eszközökkel, hanem ~ás 
gazdasági javakkal vagy n11tnkával) teljesíteü 
kirgycnlítések pénzértékét, _ .,,_„„: __ 

e) a formailag nem jelentkező bevétefok~t 
(a snját húztartásba11, üzletben, vagr üzeni'." 

7f38 

1ibí1 t't:lhusználl Yagy 111úsnak ajándékba adL 
úfuk pénzértékét) és végül 

dJ a követeléseket időrendben és teljesen 
feJliintetik. ' 
'·A könyvelési feljegyzéseket í1ltnláhan 111a
~~ar nyclYen 1~s n1indenkor tintával kell ve
i.étni. 
'.;\z együttes kereseti- és jövedele!11adó 'cél

jára vezetett könyveket használatbavételük 
cJőlt hilelcsíltetni kell. A hitele>ítést az a 
kÖzs_égi rlöljúrósúg (városi adóhivatal) ''.égzi, 
oinelynek 1területén az adóalany az együttes 
kCre;;eti- és jövedelen1adót fizetni és a köny
i·éket vezl'tni tartozik. Ez a hitelesítés <líj
níentes. 

Az adóalanyt a könyvelési feljegyzések 
':rézetésére •vonatkozó kötelez(..;! iségc alól fr.1-
nicnteni nen1 lehet. 

;\z adóalany a künyYelé'.~i fcljegyzé5cit az 
(irodai) sz{unlúit, 1evPlezéseit és egyéb 

iratait öt évig köteles inegőrizni. l~zt a hatúr
n szán1lúk, levelezések (·s egyéb irntok 

1ekintetébrn azok kiúl1ítása évének végétől, 
re kön~'v~l~.nél pcdi~ n:- u~olsó bcjegyzé_~ évé
nek vegetol kell szamitan1. 

Az adóközöss(~ghen adózókra \Onatkozóan 
könyvvezetési kötelezettség ncn1 vonnt

n1ert az u.rrtJI szúló szakaszokban ilyen 
nincs. 

Löcherer Tnmó,; 
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SEGITSÜKA 

MÁKGUBÓ· 
GYÜJTÉST! 
Minden Ures máktok 
érték, mert az opium
alkaloidagyártás nyers
a n yaga. 

Aethylmorphin 
Diacethylmorphin 
Morphin Codein 

ALKALOIDA vegyészeti gyár rt. 
BUDAPEST, IV., VÁCI-UTCA 37. 

i70 

ú.i tiirvény késziil .• 

iVIind gyakrnbhan esik szú arr0 ~-
18í6-os közegészségügyi törvény hc. 
~- a demokráciának is 1ncgfclelö -
Jdndúsára kerül sor. I\.özt.udon1ású 1 hú, 

közegészségügyi törvény ú. n. gyógyszct 
részére n1ár többízben készültek reforrnlrr'· 
ietek. Az első világháborút megelőző idöbeíi 
a beilügyn1inisztériun1, 111ajd utána a népjó
léti n1inisztériun1 1 a 1násodik világháborút 
1negelőző időben pedig isn1ét és ezúttal k.o-
1noly forn1ában a belügyn1inisztériun1 foglal
kozoi'l ilyen tcrvel<!kel. 1943 decemberében 
n1ár a pa1~la1ncnt elé is keriilt egy törvény
javaslat, dc a közbejött történelmi ese1nények 
1niatt ez scn1 valósult 1ncg. 'ralószinü tehát. 
hogy n sok kísérlet és az abból leszűrt 
tapasztalat credn1ényeképpcn a most készülő 
törvénytervezet ne1ncsak terv, hane1n végre 
inindcnkit lk.ielégítő valóság .lesz. 

Nem 1k.ívánunk e h~1yen a terv részleteivel 
foglalkozni, csupán elvi álláspontjaink leszö
gezésérc szorítkozunk. Tesszük ezt azért, 
n1crl 11iszen rólunk ,·an szó, a tára n1e1letl 
dolgozó gyó~'szcrészekröl. A gyógyszerészi 
szak1na egységesen kíván ebben a kérdésben 
fftegnyila~kozni: szavát hallatni és saját sor
,!,áról dönteni. A dolgozók közössége - a 
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deinokrácia elvei szerint ·-· inaga 
hatja életét. 

Minden új lön·ény akkor jó, ha a réginek 
gynkorla!.i credtnénycin épül fel es anna~ 
hiányosságait kitölti. 

1\ _gyakor.Iati élet. iga.zolása szcrinif,. a gyóg~-. 
szcreszct .1ogszabalya1 nagynn h1ánvosalf 
Felettes h~tóságok. a legellenlélesehb dönt€,{ 
srkel hozza'k analog e:s.~tekben. Az egészség~ 
ügyi legfelsőbb hatóságnál is előforduff 
hogy ugyanazon iigyhen kii'lönhöző intézkC~ 
dést foganatosított. Az ilyen természetü dön. 
lések okát abban látjuk, hogy elvi .ielenw. 
ségü kérdésekben nincsen kötelező jogsza. 
hály, szán1os rcnde1kezés nem közisinert ·éS 
így eltérő gyakorlat fejlődött ki jogegység 
helyett. .Az üj gyógyszerészeti törvény kü-: 
szöbén jónak !álljuk tehát a gyógyszerészeti 
közigazgatási rész kérdésének végleges

1 
min~ 

denre kiterjedő rendezését, továbbá a jog. 
kérdés rendszeres, de1nokralikus és szociáli.S 
1negoldását. Ezek pedig csak ügy lehelsége~ 
sek, ha az 1876-os törvényt és a 70 év alatt 
kiadott számos jogszabályt pontról-pontra 
átvizsgáljuk és g-cncrálisan - ne1n pedig kh 
rag'adott részletekben - ren1dezziik. · 

Vannak a gyógyszerészetnek régóta 1net:~;
valósításra váró kérdései is. A nyudíjintéZéf; 
a korpótlékos fizetési pénztár fclállitása, il' 
gyógyszertára'k hitelképességének biztosíttís'll'" 
773 

tcherlapok be,·ezctése útjá11, az özve?y~k, 
. •ák helyzetének rendezése, a korszeru ar
~~~bás kiadása, stb., melyek nélkül korszerü 
';·vényt elképzelni sem lehet. 1'A szociális igazság f~lé ke~l h~ladnunk. 
r. etl- az igazságnak m1n·denk1re nezve egy-J~nn 11\. ., • h t' 
formán kell vonatkoznia. ~em .

1
s.a.!aht

1
. a _.ia 

.· senki sen1 n1agának önos ce .1a1 ~ erese 
~1dekében a legmegfelelőbbet. Senki sem 
(6maszthat elsőbbségi jogot má.sok ~ovására. 
\'onalkoznia kell ennek az. 1.gazsagnak. a 
niltnn{ásra, gazd~ra, az érte;_lm1seg1 dolgozora, 
í~v a gyógyszereszre cgyarant. „ __ 

"·céíljainkat, j?gainkat. ~;ak. mc~.felclo ko
~ sérrj érdekvedelen1 ut.1an crhelJuk el. Az 

.-~~~cl~védelmi közös"Ségnek közvetítő és v~gr~
·,--,··1 • szerej)C van an1ellclt, hogy veze.t1ue es 

1a1 ° "l · b" l t ·e ·1·da't mutatnja de ha szu ~seges, un o 111 
pe • ' . • 1 !" ·.kell. A 'közösségi cél pedig csak ,uyn· er ~.e o 1·~ ha a vezető és irányító szerv b1r.ia az osz-
e, · 1 't 
szesség biza n1a . • . . .. .. . „ _ , 

A nti nagy gyógyszeresz1 liozossegun~be_n 
l ;hát ami élesen kél rétegre, munkaado ~s 
~Unkavá1Ialóra tagoz?_tl~k, _elsős?rban e~y~e

·. 5 :,náspontra, szoc1ahs igazsagra, bekerc 
~e ' "k · 1r„ „ · · ··del· ,/·<megértésre van szu ·seg. \.Ozosseg1 e~ ... -
~~delmünk csak így 'lt1dh~t er~dmen:..cs 

tinkát v'énezni a gyt1ftyszereszet es a koz-

!"~:~éSzségiigy h érdekében. J{özösségi, érdek_ .n~n1 
i?sfijátítható 'ki és nem lehet koclrnzat lm g) a. 
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1 rr nehéz gazda~áui helyzetét é6 
gS!fin , • M J ,_ k f •lh : tikus szabadsagot u tarJa e . 

/rn' 1 hüh'J' alaptalan ferdí.~é:_ek~;l 111eg. 
iitri;k a nyór:,ryszerészi kOZOSS(•f,;et. A l.. 

·.it. 

j~~e lítés lrigy és dühös nyilai úgy 7em ' 

l1ele~„ 'll>a nii:rt az irrazságt!1tlatunk 1ncg 
"infh\. ce ' n • l „ .• , r" 1-
". 1-t''I Gyógyszerészeti rnzosseg~m' 
ted, ct~e ... op.a'J"asze~etcle n1eh·1védi a g_yogy-erter esc, .J'· f · 
!l1 nészetet és annak vezetőit n;n1. Og]a a 
sze.\bi munkájuktól elkedvetle111lem-. . 
!O~ovábhra is 'n1együnk azo11 a i;~hez uto~. 
welyen mostohai:y1=i·".1.:;kk~nt l ·T·;u.?~~ f~: 

'.. nl· tov'tbbra is b1zunk a eg e so . 
1aru ... , ·:1·~. Íítazs·í<rában és a den1okrallk~s 
Uíll SZOCIU IS " 'n d láb fOgJU r l ·11ata· sban aminek tu a , an ~,szo ga · . . 
.. ~·Őnket törvényes alapra fektetm. 

,JOI Margittay Tibor f,' 

A közösség vezetőinek és hangadóinak na;,'Y 
felelősségérzettel és szaktudással kell helyij_ 
ket betölteniük; ez pedig csak úgy lche.i.s'é~ 
ges, ha n1indenki 3 neki 111eg-fe:lelö inunkfl. 
helyet tölti be. 1\ki 'kö:tösségi n1u111kára Vál~ 
Inlkozik, annak érveléssel, szépszóva!, detn(J. 
krutikus é1rzékkel l:." igen nagy szaktudáS·Sal 
kell rcncleikcznic. Tárgyis1ncrct, szaktudáS.'&S 
szakn1aszerctct hiánya komoly károkat o1i:o'Z: 
hal a köznek és egyedeinek is. l\Ii nen1 gyü~ 
Iölködni és széthlizni akarun1k, a gyógysz·e~ 
része/fi kérdések n1cgoldásúnál, hane1n u bé~ 
két, szeretetet és a megbocsátást <rka:rjuk 
1ninden gyógy,szerész lelkébe heleplántálnL 
Előttiin'k a púrtszemponloknúl előbbrevalók
nnk :kpJI lenni a közegészségügynek és __ ·it 
gyógyszerészeti hivatásnak. Nen1 1narakddúi 
akarunk a 1nég lllP/„pnaraidl s~cgénységüúköil, 
hancn1 békében kívánunk dolgozni. A-Zók 
akik tudás, sza'kképzet!ség és pályaszeretet Dr. W oU Emil 
hiá1wával mindenkit gvülölnck, mert mel- 1886--1\)4/ 
li_íz\·~ érzik rnagukat és .. képtell'nck szorga~ 
lommal, becsületes munkával kiérdemelni r .• •.•· .• 

1
.
94

•
1 

i'u'l'itis !5-én meghalt dr. Wolf E:nil. 
, [ • J j j . .. . .. . . " . t a ")'USZ-e111bcrtársaik tiszte etéti .JO J) 1a ;1sszavOúúl: ; -'cbinoin_,rn•ár vezérigazgatoJa, 111111 

1 
..... t. ·a 

na'k az eddigi isn1ercUenségliikJ1e. ~ ,c,a_;_._ , „ 
1 
• . vállalat n1cga ap1 OJ ' 

Ne akarjtunak inast egyszerre a den1ok-f:Si:~- sJCl_éntes 1110~~.lu;_ ::a lle1ni éltetője:' .. A. gyász-
. l . ·1 t l . . l . ····· 1.·.·.•· .. r.e.lv. i.rá.goz,tatoJa "·t''t·,'tsl1zacn be11n·• va;, Wolf Emil cia baJno \:a1na \ n1u at \:Ozn1 es vi ág111err\r ... a.· .. 1.t.,,o,,· .. ·.·. , n

1
o11d ,_, 

" •.-ielentes e ' ·1 "'l ten•mtettc tervekkel ostromolni és félrevezetni felett~, •li·!liitének mé\tatá~a .. ·\ s~me 111b~~kelet-Európa 
scinket. Mit akarnak? Kit akarnak félrefl'~? 

1

,, .. csak Ma<>ymorsza„, .. 
1 zetni, vagy talán megfélemliteni? Taláric!Íz'> .. ,•.•1"

1
i)Il. obb „",•ó<>vszervegyészeti gyara · 

<•p • egnagy n. „_ 
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\\!o/f Emil 1886 január 2-án 5 .• , .. 1 t ·_J•·öllségel sem sajnált. Nagy chemiai tudásút. 
' J ' • '" ' e elt • huc apesten. l:.gyele1111 tanuln1ányait B d ~~jnrcncióját, nagyszámú szabadaln1a bizo-
peslcn és N étnctorszúghan végezi:~. Veu;~s~~: \nvítja . ...-\ gyúr fejlődése egybeesett a pharn1a-
;n·érnöki oklevelének, che111iai doktori ~„ ':: [;;Ólóf.dának és a gyógyszerchémiúnak az 
ne-k elnyerése és rövid belgiun1i tartózko~;1;~; 'utolsó nei:,l)'Cdévszúzadban történt hatahnas 
ntún . tért hazn .. ~1agynrországra. Barútjá~f'·.. foilndásá,·al. l~z a haladás rányotnh'I. bélyegét 
dr. /\eresz.ty Gyol'gy vegyészn1érnökkel 19{

0
: a gyár n1unkás:1ágára is. Ivlíg először csak 

ben .„Alka" néven, a Petnehúzy-tileáhat k'i drog-kivonatokat (yohin1bin-, strychnin-, 
hclyiséghöl, egy kis kazút"?ból és bcnzitini'ot ~t" :;:a, !ropin-, ópiun1készítn1ényeke:t) és egyszeríi 
1 '1 '11 . ' 01. )0 a o gvouvszer\·c 0 vészeti rrva't'nt" l . ·,·hen1iai 1nüvcletekkel nyerhető szereket 1,kú-

, - , " hJ "~" ~ a ap1- -
toH!lk .. -\z uh1pílók n1rtguk do'luoztak az ,··12 _ -< :1iiuns11lfog11ajacol, acctylsalicylsav) gyártat-
! 1 

• , h , .em. 
icn, \01npr1n1allak, úrut csotnairoflal· s''t tnk, addig később 1núr bonyolult synthési~ck-
l l 11 1 

h " . 0 • 
rn ~~ ."lt', Volf _cfr. __ n7."g szenet is lapátolt: <kel (Novalropin, Nornrit, Ultrnseptyl stb.) 

·:\ g)d.l .~>or.~.nn leJlodolL 1912-hen költözött foúlnlkoztak. '''olf E1nil n1indenkor egyik 
at ?-li:H U.Jpestf tt:Jepére, ler1né"izctesen a jelen-_. legszebb feladatának tekintette a ter111észetes 
I~f·PI~.~I s.ol~.kal. ~t1.~e~:1h t~rjede!e!nhi:n. I~bb<il·'a ,0yersnnyagokból nyerhetö gyógyszerek 

11\.I~ UZl'llthul te.1k1dolt k1 a yiJagh:'tború PllS:t.-< illkaloiclák, glyc.osidúk, ho1~n1onok és vitan1i-
1la"Sn. a 1ré111C't L'VÓ<1VSZC-fYCí1\'éSZ('f1' • 'dok - sunthetikus ipari elöóllifdstit. Ebhen 

1 
, , '·„ N~ n. - ~ · Ipar 

~11n.eI~~lle1~ '~crsc11ye. a vilógot \·{~L(igseprii gaz- ne1ncsak a vegyésznek exaklsúgra való türck-
cl~sag1 valsa~·Jk ellenére n hatalinas, több ,:ése nyilntkozott n1e,g, hnnen1 úgy· vélekcdelt, 
n11nt '~Ü orszugha exporlúlú nChinoin"' \'C"Vé- Jlogy a g~vógyszercs thcrápiút csak ilyen 1nó-
szeti _gy{~r. l~ töretlen vonalú fcj1ödé~hetl don lehel bizonytalan n1éllékhatúsoklól n1eg-
oro.s~lanre.sze vol·t· '''olf Emil energiájának. sznhflclítani, az olcsóbb synthetikus tern1ékck 
\Voll. ~n:_1I aknd~:Iyt nen1 is1nerő aknratát'és 'által halúsosabhá és széles rélcgck szfi1núra 
D.u1g?.sag~;t. _alk.oto ~? leren1tö erö forntújáhall h'ozzáférhetövé tenni. E téren valóban í1ttörö 
!-1ker11Jt alv~nn1c kornyezclér_e. ~fnnkntársáiL munkát végzett társai\'al {pl. a papaverin. a 
nagy .cmber1~111erettel válogatla üssz:~ es elsíi;._:_: r- ---Coffein svnthesise slb.). Érdeklődé"'.lc azonhan 
rangu. vegyés.zgúrdát gyiíjtölt n1aga köré .. (l! ;;-,:.\Uindenr~ kiterjedt, 111indenütt tudott újnt 
n1agu 1s legsz1\·t~schhcn a kutató laborat6ritnh~_- · L:; )Cren1teni, javítani, ltgyhogy gyárúnak tcrrné
bnn larlózkodott, n1clynt•k fejlcsztés{!re ~('lllllÍ'l" r keit rövidesen mint „n1árkás árnt" bcesi.ilték 
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vilúgszerte. H' o/f En1ilnck sze1nély s.?.:~:t.lif{ ~;;:~:d'en rászoruló nlkaln1azottját segített\. 
nagy szerepe volt abban, hogy n HtáSi:i(\•)f .~1fskéP uen1, a saját zsebéből. , ... 
világháború előtt a inagyar ,gyógyszerv.é;;~\ .Ws"Ociális oondolkodását a 111unkusok IIzc
szeti ipar ne1nzctközi hírnévre tett si~·1t '~i;fs s~zabadságával, étkeztetésének, ':iCgélyc
Ainc'llctt ö 111aga szerényen a h:ittérben .. ·1·.·n··· .. ·~·.: re.,.~.c~ ek nleaszervezésévelh '"'ári orvosi rcn-

fl· .,·en n . • . ' •. ) . • • 
radt, nevét inkúhb tud.01nányos és szakkéif(i~,··. ~ö·. f elálllításárval és korszerií. üzen11 h1.g1ene 
ben ismerték mind idehaza, mim! kiilföldÖ]I "··ezetésével bizonyította be es sok tekmtet-

Pályájának törését jelentette az "orSiá
1 
.. •. ~k-in<:gciöztc az intézn1ényes inunkásvédel

megszállása 1944 március 19-én, A némét~~ ~ 

pár nap múlva elhurcollák, fogvatartották :;&~.Wolf Emil életé;:e'., hehizonyitotta, !10;;~· 
késlíbb pedig Nén1etorszúgha szúllították;-Sb_k fjjés hittel és nieggy<)i;odes~el leh:t ?~l~otn1, 
szenvedés utún 1945 n1ájusúban tért viSs-7.ti ~K""rnteni és ennek a tercn1tcsnek erteI\ailan-
üjbül átvette a kifosztott és dezor„ani.zíil·t' W'. 't " 'zn' .., QJS{iga n1egnr1·. 1. gyár vezetés1ét. .A. n1unka újból 1negindúlt~_:15 
a ron1ok eltakarítása után a gyúr újjáépítéSe --- ;>-_- t"ká. 
szépen haladt clöre, J94i nvarán n h:íhorlihnrt ,:~)/ A i·omváros pa 1 • 1• 

1negszakadt kapcsolnlok helyrcálEtása -"é~ i"-~{-tg_45 I. 16-ún reggel, an1ikor k_in1enten1 a7: 
nyetsanyagok beszerzése érdekéhen ki.ilfiildi iliiéára, olyan látványban vol.t resz~1n, dhOt,'} 
útra indult. Belgiun1han, ott, ahonnan kíl'r~ ·1ífleírással eléggé érzékeltet.ni ncn1 1s tu orn, 
rierje elindult, váratlanul érte utol a haláL l~crt azt látni kellett. 
A megrendítö hír futótíizként terjedt .eLa ji~f'eldúlt, kirabolt, füstölgö, az ostrom se
gyrirban és a fövárosban n1indenütt. nh'uf-:iá- x:b:ciL viselő, hullák1tn1 teleszórt,. ·szzn1:y~s 
n1crték. !légi n1unkalúrsai könnyeztek. ég~~~ 'j!"'fos. 1\z cn1herck 1nosdatlanoh., . che~e~, 
gyára érezte, hogy nen1csak vezetöjét, -han'etú ;.':~~,dtak, betegek, dt• szen1~kbc1: a h1zakodas 
atyai jóhar:'itjiit veszítette el benne, merL .. •.P .... u·.·.·.· .h"l.lan és várJ'álk a tel.1es felszabadulá:sL 

. y"1 · ] " t·h(t gv ratlan n1ódon i·)sszenött életének n1űv-~V~J.- <'~JiJ()Syszerész vagy~~\.,. e so utnn1 e ~ ... e.-:_ 
a nuárral. Portréjához hozzútartozik1 J_~éBt --,~ű~itikához vezet. ,. eg1g111Pgyek a Ral\ocz1 
rendkívül közvetlen és jóhun1orú emher·,(t:_tj~J; : :~'úfŰ_í_i és a Jeonagyobb 1negdöbhenéssel Lapasz
u.ki szívesen elbeszélgetett a 1cgegyszc_f~_9Jf '~lifföln, llog~~ 7 patika közül csak egy~tlen 
munkással is, érdekliídött haja-gondja ir;íl)J;' w;:!!V>van olyan állapotban, ahol valamilyen 
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~?'6gyszerészi n1unka vécrezl t" 'f, ·.:··<.::::>. 
logt 0 k l · l 0 . le 0 · "eg f" < • ' l · t 1· l 'd t 't l l \., a iaza '- O'erenda·1· B d Usto.".'.·.,.·.-··< >i·e-lvenn1, a \..·111 a a .. so .:.. 1110 oza at~ ie ycsen I d ·1 · b ' , u a ostron · . · 
;anl, u t es tnégis tnláltain iniíködö 1a J~,•a;;;::-, {11egszer~ef.zn1, tovabba a kcvésbbé sérüll, 

es en. Pahk.iit· .r•r!V kt osztott gyógyszertárakat azonnal 
'""·· . rfeljesen kifosztva .-tll·HiaJ- .. . iizetnhehelycznt, voltak legsürgösehb fel· 

közülük lebon1ba· zv•1 , i ' 1·· .\. a tobb1,ek. Err'.''1"L.' ", dntailn. 1 . • es \IC"Ve A b hJ tl;; " 1n11 ugyanez n helyzet A~ · b elvárás' Tennivaló: a harcok állal elpusztított pati-
n'.•sze olt ólálkodfr ~ · •. z cm erek nagf.: kák mielőbbi helyreállítása. amely nemcsak 
l~S 0 yóny · . • \ ' :.~)'Ogyszerfárak kö .i[·'i ',tz.·· érintett 1karfÚfS Cf!Zisztenciális kérdése, ha--- "'~ :;.:szcr1genyft szerctIIP 1-· , , tu; „ 
Pa. nasz es 1negdöbheiie~" 11.1 .1. 

1 
· \1eleg1len.i· .. · neni elsősorban igen fontos közegészsé:gü.gyi 

1 · „ J " ·" " 1 esz a- · A 
1~Yo Jciteg hozzútartozókkal? I\órl '.-~ .~~tho~:.·: problén1a. z oslron1,ot át.szenvedett lakos-
oiva Yannak uvórryszei·I·,~. 

1 
t l,iz,1 \ zsu .. ,. 5(tgnak n1eg vannak a 1naga betegei, akiknek. 

f 1 ' "·· n • \l.!sZ e ott · .· l Il 1 '! l • ogyo t az ostron1 alatt s· „. „ •• • is. el· r1yógyszer te ; az e puszll o t gyogyszer· 
:~_ lleiyz_el, :unit tapaszt~lol:~i~· csI l~~~álástala11: !árakban pedig se gyógyszer. se felszerelés. 
~?Ive kepz•el6döni, hon, ini I ~~I:c 0 \Odon1 és A feladat nagy és igen nehéz volt, telefon 
Jarvány felüti a feJ·ét'J 1, 

1 
cs7: itt, ha vaJa1ni és közlekedési ·eszközök teljes hiánya követ-

i ·. . · a a1n1t tcnnei k Hszen ·gyorryszerészi I · . l„ ~ , 11 ell kéztében. A.z érdelkvédeln1i szervek 1nü'kö-
ségíigyi k~·lelesséu-ern 11~~ndtSOn~ es. 'közegé.sz: - } · dése tcrn1észctescn az ostron1 alatt lcljesen 
"ZPn1I1en "' ' f'tn 

1crfarsain1n1al " E · 'ld l · · I '·l 111egszunt. ~ t:,')' par igen a ozat tc·sz es ei1 tcs 
.Januúr 24--én !'('l("ei 111,,,,.J."I 1 knl:táPssal n1égis nekilúltunk a 111unkának. 

· r- r:- ._ en e1n a· · · nan me"v·íhsztoll. l 1 . z IIJ011c, Adatok gyiijtésével és tohorzássnl kezdtük 
l " , t') < <. , )llf. :J.PPS{I polgár t 

e ott cs ehnondotta1n la „,t . llles er. t!l' az első lépéseket, gyalog járva a városi. 
\'árosi nyón '. •fl • pas,. alatainiat a f{}' l11'de!!., ablnk·talan irodákban dolbaoztunk 

. n. :-..\ sze1 dI uk helvzetéről A \'' ., " 
vek pincéjében mül·öd'i - 1 . ·. · izn1u--· e1rész nap, n1ert estefelé viláaító eszközölt 

· · \ - ~ po 0 ·1rn1estcr · - " " 
nali ineuhízást adot• · I"'' ' azon- hi"án'-•áhan, haza kellett n1cnnilnk. :\z elsö-

t') ~ t a gvngvszersz l· · ·, .„_ J 
a 0 VÓ 11 \'Sze ·t • „ [· ·· · - . · · · .a \Illa. e .. s.· .. · l · 1 l 'l b lt l · 1 •s1'lc'st r-_ ;:"'.I. .1 nt.i \ ugyeinek inll>zé .· .„ \T' ,. „\ net rncgJc en napi ap an ac unt er ~~ . 
paranl"snokot r ~Ik . . · · sci e. 'ara.s·.-. arról, hogy újra élni akarunk Ps n1egrcndcz· 
t • , • , e e1esn1, n1cgbízatást . •I „.· .. :. 
cn1i ulas1tast es védelnl~t k ... ~ JL e~;> tiik a l{özponti 'rárosházán első ülésünket. 

és "l'o'u.'" ·t· 1 ..::: e1n1, arurakb'irakat-' E "!' . 1 t 1 f" . . 
· h. i:-.~sze1 ara tat 111pnyjzsn:tfn·. 

1 
• 

1 
. -::·.~ ·zen a gyu csen n1egJe en e t a ovaros1 

-n ·· i-i~ 1
• \.esz etekct: gyógyszerészek ltgyszólván valan1ennyicn, 
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akik a szörnyű esen1ényekel útélték. A. gy(i:. 
lé-s 111cgválasztotta nzt a négytagú bizottsá
got, a1nely hivatva volt engen1, 1najdnen1 
reménytelen és nehéz 1nunkán1ban t{unogatni. 

Ezután gylílési gyiílés után következett és 
szünet nélkiil folytak a tennivalókra vonat. 
kozú tárgyalások. \r édőlc,·elek és igazolások 
sz-0lgállák a szen1élyi és vagyonhizton,ságot 
ahhan az idélhen, ügy, ahog.y az uklkor egy
últalán lcl1etséges volt. ()rök érden1e a 
székesfövúro.s gyógyszerészelének 1 hogy az 
ostron1 után néhány nappal 1nár, a lcg1n.os
toháhh viszonyok között, rendelkezésére ál
lott a hcleg közönségnek akkor, an1ikor az 
iizlcti élet n1ég teljesen sziinetelt és az e1nbe· 
rck uz óvóhelye-kről is alig n1crtek inég elü
hítjni. 

1945 február 10-én a székesfővárns terü
letén n1úr 3 7 nyilvános gyógyszertár volt 
üz-en1ben. A. lassan n1eginduló élel:tel együtt 
szaporodtak az üzcn1~képes gyógyszertárak 
ís. Az arúnylag sérlctleniil n1nradt gyógyszer
táraknak szán1a a 190 fövárosi patikát te
kintve kb. 30°/o. ]~z természetesen ligy ér
tendő, hogy ezek herendezésc sértetlen, az 
épületben ncn1 esett komoly kár. Az ajtók;-' 
iivege'k p-ersze itt is betörve, a gyógyszerkész
let nwgyrésze elvivc, a berendezés és felsze~
rclés egy rész\.! hiányos vagy törött állupol.
han~ inégis n1egfelclG 1nennyiségíí volt ahhoz! 

'\ l' l .,,,1,„,1 111indenkinek, lel1elővé pe <a 
· 1 ·· ' · se-;o~igyi szolrr·í-

t('"VC a gvógvszcresz -.ozcgcsz r"" • • riL 
·n ' • ' , 

Jatfmak teljesítését. . . 
Nen1 volt: olvan kartárs, akt ebbe1; a k{;

lll~lv időben ne" a legnagyobt~ ?daada~1sal ~~; 
, . , lloll volna a seottsegre szorulo 

sz1vesen a · L ~ , ~ E' volt a 
l1bert·írsainak rendelkezcsere. z 

Cl - ~ 1 1 " · 'st"111l· hoay hivatásunk és ez volt a )C so crze ... , ... n: 
inost igen, csell•kcdnünk kell. valan1enny1unl...-

nck. · , latán A kar nlindcn lagja, h1vatasa . n1agas, 
állva végezte rohan1n1unkáját. l\-l1n~en tan10-

. 'll"" l : Jdozatol·at hozva lgyekezelt "atas ne '"u , ,1 '" • · T 

Uzemképcssé tenni patikáját. I-hvatalos .mbeg
:11 pít:í<s szerint n1é" ugyannbban az ev en 
'' a • . b "! "d' 't meg-fővárosi patikák üSO/o-a inu \.O ese 
~ezdte. Ez olyan hősies és áld~zatkész mui.;k~. 

elv n1éltún szán1íthat a h1~ntalos ,11a.tosa
~ok .. elis111erésére és ezért -~~. gyogys~ere~z1 l~ar 
joggal rc1nélheti azok JOindulatu tan1oria· 

tását. i1/nrgitlau Tibor 

SftlVftlOR .. 
gyógyszeruzem .. 
ós gyógyirunagykereskede8 
Budapest, VIII., Baross-tér 9 

Telefon: 137 - 577 



Richter Gedeon 1872-1944 
tlazánk századeleji nagyarányú ipari és t'u

rlom:íny0s fellenrliilésének egyik kimagasló 
alkotó egyénisége Richter Gedeon gyógyszc-
rész. 

i\.z egymásul'Í.n kibontakozó jelentős ipar
ágak között az ő n1unkássúgúhoz füződik az 
első nagyobbszabású 1nagyar gyógyszerüz.em 
n1egteren1tése, an1iveI a n1a n1~l.r világviszony
lathan is becsült 111agyar gyógyszeripar meg
indulásához az úttörő lépést tette meg. Fel
készültségének komolyságát és törekvéseinek 
1nngas színvo11alút isn1erhetjiik fel abban

1 hogy a tulajdonában volt Ülli.\i-úti „Sas" 
gyógyszertár laboratóriuniából, 1901-ben elsö 
kliszítn1ényeként a 1'onogen suprarenale né
ven forgalomba hozott mellékvesekivonat 
keriilt ki. Ez volt hazánkban az dsö itthon 
elöáilitott orgnnotherápiás készílinény s je
lentőségét. n1egbizhatósúgút n1eggyözöen 
111\ltatja, hogy ez a szer n1u is a világ egyik 
legjobb, külföldön is ellerjedt mellékvese
kész.ín1énye. 

Richter Gedeon éle; perspekth-ával ítélt.e 
n1cg az ak'kor 111ég kezdet-kezdetén álló ofgá
notherápia jövőjét és céltudatos, szakadatlan 
munkával tartott ki ezen a sok akadállyal 
járó, nehéz munkaterületen. Ha helyesen 
akarjuk érté'kelni a kitüzött feladat komoly-

i8J 

_________ ,,~~ 

srígát, tekintetbe kell 1·ennünk, hogy azidö
titjl szinte járatlan ösvénynek ozámított még 
,-ihlgszerte az endokrin készítn1ények előúllí
t:ísa. Ezenfelül ennek a kis kezdő magyar 
vállalkozásnak nagyhirü, jól hevezetett kül
fiíldi gyógyszergyárak sorúhan kellett hE·lyt
úilnia. 

Szerén.'" keretek között indult 1neg a munka 
a néhány helyiségből álló Richter-laborató
riun1hani főként organotherápiús készítmé
nyek előállításával. Csakhamar kilüntEJk a 
nagy körültekintéssel, pontossággal és tiszta
s:lggaI készíiit gyárt111ányok és az évek során 
1nindjohban terjedt a gy:.'i.r neve, nein<:sak 
illhon, hanem külföldön is. 

Richter Gedeon és készítn1ényei 111egtalál
ták a kapcsolatot" a vezető gyógyintézelek1Jrel 
és az orvosi gyakorlattal. ..-\ 111egbizható ké· 
szítn1ényrk alkahnazúsa 111ind últalánosabbú 
rált és ez !ette lehetővé, hogy 11J06·ban 
lizen1ét korszeriien felszerelt gyárrá fejlesz. 
szf..\ l:g:vanazznl az éleslátással, a111ivel a 
1nunkát 1nch1indíto!ta, állandóan követte az 
orrnstudomány valamennyi ágának fejlődé
sét s igyekezett annak eredményeit jó gyógy
szerek egész seregének elöállításúval a gya. 
korlnt részére is értékesíteni. Richter Gedeon 
életénrk és n1unkásságának története így 
egyúttal szinte tükörképe annak a rohamos 



fejlödésn;k. a1ni a gyógyszertherúpiúban._:--\-'<~zo 
cln1ult fel éYszázad folyan1án kibontako :~Z ,_Jlichter Gedeon gyógyszerész, szigorűan 

r\ lfichter-gyúr többszúz niunkással .~-?_lt_.: 'kOrrekt és .tudo:11únyos, élr.ttel telített 1nunka
en1herek, vegyészek. gvónyszcrészel· ' s_z~k_; trclidszc,re 1skolal terc1ntctt. és irányt szabott 

l 
. l , - .. n. \' orvosok s . . B 

?10 ogu:ol~ .e~é~.z s<;~ával dolgozó, hatalní __ \: '\Í;r c~c~.z n1a~yar gyogyszer1parnak. e· 
UZC111Il1C fe,Jlodolt. J ucalnyj kutaló é, Il __ as >giillfC, lSllliCrtle tette U 111agyar lllUilkÚt 

őrzö lnboratóriun1bun, köi1vvlárhan 
5

5
-: -~-~~-:~-- /i?:c_sszc határainkon túl és kétségtelen, hogy 

gyúrtási, kcreskedehni és c;ryéb nlá~ 0:~~lo_s, ljrre a hihetelleníil sokoldaltl, lelkes n1un· 
ban folyik a n1unka. .:\ ,itnaiatnak a ~--~7- L:túÍ'~ kivt-le!es tehetségén kívül n1unk.ú-
vilúgrész minden fontos pontján lera'k~ t'~l.•• •· ·.fln!I. k megérdemelt . sikere ké .. pesíthelle. 
l 

. . l ·[ . <lai ,. l ll k · 1 l l .;.epv~se e e! va.nnak. Ezek 111esszi országok~ JlnJ o- ·ora lnn is regge to -napestig 
ban ~s !er.1eszhk a n1agynr 111unka és tt.i'd;1g :-ennek élt. lgazún nelsö n1unkúsa" volt a vái
tcrn1ckc1t. Ennek a sok n1unkúnak lllhid'i- ;Jrt1ütnak és a1nhíciója, példája szuggesztív 
t'_rcdn1ényét )o~gal azonosíthatjuk RiCh{é~ 'trövel hatott n1inden inunknlársára. I-Ia azt 
(1etl,co~1 szcmelycvel, 111crt ez a rendkíVifit- ::;[Urkéssziik, n1ikép ludtu ezt a ktilönlcrresen 
tudusu sznkcn1bcr nen1 csupán a kczdertI--;-:. 3jJ-a'f'mónikus, ercdn1ényes 111unkát hizlosÍtani, 
n~·ez.és, ;zerv~zés és . irányitás n1nnkáJ~i> r::~!s,ös_orban legn1esszebhn1enő etnberi és 
vegezte. ·; gyarnak n1Jnclcn laboratóriuma/· X:'.;•zó_c:iális n1agatnrtásúra kell gondolnHnk. 1\ 
bnn, osztalyán otthon volt. ,\ 111unka IllindCi f J~Y:ííí: n1inden dolgozójának n1unkáját helye· 
fontosahh részletében közrcn1üködött, fi(ryel L.:~p- tudta l~rlékclni 'és igazságosan 1néltá
len;n1el tu;lta kísérni _az. orvosludoinány _é~\-:a -1·-:_Jzplta. A. H.ichter-gyárban t~rdcn1cs volt dol
g~rogys;-ercsz;:t ha.Iadasanak re11geleg- ariY'ii~ ':-g_9_f.,ni. 7\funkás és szakcn1her egyaránt rnél
gat. B1z.tonsaggal igazodott el, irányitott-iéS<- ,;~!:áü (~~~7:tc s·Jját ii•gyének n g~1úr r.rechnénye~ 
kczde111enyezctl a 111unka egész terilletétú -,\munkaJat. 
Ennek köszönheti), hogy n gyár a ltH.loniány 0;;,LlÜchler (Jedeon út tudta vinni lelkesedését 
színvonalának 111egfelelően folytonosan tö~~~- _:- :t~<n,n1nkaelveit n1unkalársaira és ígv száin· 
letcsítette a régi készítn1ényeket s laborátó~ :1;.:_.-'.',l··.hl.,__n~ olyan, ki\'úló. szaken:her kifejlÖdéséhez 
riun1ai n1aguk is szárnos új gyógyszeij_~)': i_:- :JJYUJlOlt 111odot, akik n1a itthon és külföldön 
gyártási cljúrással, szabadalo1111nal jártilt_llk i_-':fj~,----.-gyógys::erkulatús és gyógyszerelöállítás 
ehhez a hataln1ns üte1níi fcjlöd'éshez. " , r;_t_:Fen hersuletet szereznek a 1nag~·nr 1nun

+:_,~ánttk. 
780 
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Hichter (iet!<-on munkás élete és 1944 de; 
ceinber 31 ~én be követ kezelt tragikus vége 
ti t111ntalás, hogyan építslik, miként véd-~, 
jíi k a 1nngyar nép boldogulásáL 

1947 ÉVI BESZERZÉSI IRANYÁRAR. 

Az Anyag- és Árhh·atul által a llfugyar Vegyé. 
.zeli GyárosP.,k 01·sz•lgos Egyesülete 1·észér~ 

.ióváhagyotl IÍ. n. hirnlulos árak. 

Az alapanyagok fehorolásánál a forint 
érték után feltüntetett számok a következő: 
képpcn értelmczendök: 

1 = Gyógyárunagykereskedői eladási ár 
(import) forgahniadó nélkül. 

2 = Gyári eladási ár forgalmi adó nékül. 
3 - Import önköltségi ár forgalmi adó 

nélkül. Minden 3-as számmal ellátott 
tét.el után felszúmílható a nag:i1keres' 
kcdöi haszon + forgalmi adó 'a 
150.020. és 167.000/1946. Ip. M. sz. 
rendeletek alapján. 

-! = Gyúri eladási ár forgalmi ad6 nélkül. 
Anyag OCYC 

Aeetanilidmn 
Acelonu111 chc1n. p111'. 

(vámolt) 
Acid. acetic. P. H. l\'. 

80%-os 

i88 

Ara: Ft, kg. 

34.52 

J 1.--

36.84 

Anyag neve ;\ra: Ft/kg. 

Acid. acetic. chem. 
pur. 199%) 16.20 3 

Atidum henzoicum 6S.72 2 
Acid. horie. 99.5%-os 3.86 2 

1 Acid. borie. pulv. 4.04 3 
. ~cid. boric. raffin . 4.82 3 
Acid. citricun1 16.49 3 
Acd. diaethyl-

harbiluricum 464.60/kg 
47.90.'H. 1 

.\cid. hydrochloric . 
chen1. pur. 
1.125 fs. 142.83/q 4 

Acid. hydr.ochoric. 
ch em. pur. 
1.19 fs. 1 i\2.35/q 4 

Acid. hydrochl. chem. 
pur. pro anal 
iiveghen 19.04 4 

1. 50 ÉVE SHIP SZÓDABIKARBONA 
J> "MEGs1zaATÓ E·s VASELIN • MARKACIKK 

Gyártja: S H 1 P vegyészeti és kozmetikai 
Jaboratorium. Budapest, VII„ Csó.nyi·utca 12. 
Telefon: 221·838 
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;\nyng nc\'c 

Acid. hydrochl. chem. 
pur, pro anal 
üvegben (5 kg) 

Add. hydrochl. ebem. 
pur. pro anal 

Acid. lacticum 
.<\.cid. nicotinicun1 
Acid. nilricum 

fumans 

Ara: Ft 1kg. 

57.13/5 kg 

571.32/q 
21.--
0.48/g 

32.80 
Acid. nitricum 26 B", 

35.26 súly % 
Acid. phosph. pur. 
r\c:id. salieylicun1 
Adeps lanae 

anhydricus 

t\ether aceticus 
.-\ethcr depurat 

(adómentes) 
Aether depurat. 

(adózott) 
Aether depurat spec. 
.-\ethylium an1ino. 

hehzoicun1 
Alumen 
Alumin. sulf. crysl. 
Ammon. carb. 
Amidazophenum 

i90 

77.45/q 

18.45 
·1'1.90 

24.48/kg 
2.50/H. 

69.20/k·g 

2·1.5i 

41.28 
26.9fi 

385.50 
8.60 
6.70 

15.39 
434.50 

1 .. 

4 

4 
3 
2 

l 

4 
2 

l 

l 

2 

2 
2 

1 
2 
2 
2 
1. 

"' i Anyag ncYc Arn: Ft,kg. 

i\1n1nonia purn 
r liqnida 1300/q 

j An1moniu1n carhoni-
1 CUlll 

3.41 

~rgei1tun1 proteh1i-
1 cum 

354.90 

! Atropinum methyl
• bromatum 

t 
1 Atropinum sulf. 

\ 
;1zophenum .. 
;\zophenum cof!e1-

l num cilric. 
! :.Azulenol (ol. chamo
l · milla e conc.) 
'I ,13ulsan1un1 peruvia-
\ nu1n 

]]aryum chloratnm 
crysl. pro ana\. 

Baryum snlf. puri5s. 
Benzolum (90%) 

1 m:~'u oxyjodogalli-

~.:'. :Bism. suhgalli?un1 
1

, B'ism. subnitr1cun1 
l~; Bísm. subsa\icy\icum 
k 

111.18/D. 
12/g 

7.80/0.5 g 
13/g 

193.20 

311.90 

20.81 

119.30 

5.8B 
i.-
5.69 

328.90 

171.50 
102.-
194.60 

3 

1 

1 
1 
1 

1 

2 

1 

2 
2 
3 

l 

1 
l 
l 
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Anyag neve -~ra: Ftikg. 

13isn1. tribromphenyli-
cum 517.-

Butyrum cacao 
depur. raspatum 

Calcaria chlorata 
Calc. gluconicum 
Calc. hypophospho· 

rosum 
Carbamidum 
Carotin B. 
Gera alba 
f.f.!ra cu.rnaubica 
Gera flava 
Chinin. hydrochloric. 
Chinin. sufuric. 
Ch!oralum 
Chloroformium 
Cocainum novum 

hydrochloricum 
Coff. purum 
Colophonium 
Cortex chinae 
Cnpr. sulf. chem. 

70.-
133.32/q 
113.85 

41.30 
16.54 

111.38/g 
64.90 
78.09 
37.90 

1140.-
1101.-
127.53 
24.20 

40.50 
4i0.80 

5.76 
54.70 

pur. 1142.64/q 
Cupr. sulf. cryst. pro 

anal. 
Dextrinun1 
Dextrose 

7U2 

3.38/H 
14.86 
46.54 

( 
3 
2 
J 
a 
1. 
i 
1 

,2'', 
1 

1 
1 
3 
l· 

Anyag neve Ara: Ft/kg. 

füfuiethy lan1i non n ti. 
· pyrin 441.53 1 
'o;nntriumphospori-
:.: cum &69.25/q 4 
Ephedr~num hydro· 
.l chloncum 2589.02 265.40/H 1 
'rerrum chloratum 
1 pur. 60%'-os 5.43 2 
~·errun1 11yrogeniu1n 

rcductum 52.10 1 
[ierrutn oxnlicutn 

0;ydulatum fJl.65 
ferrum sesquichlora l. 

solut. 50%'-os 4.\14 2 

sesquichlo-
ratnm 9.-

sulfuricum 
oxydul. pur. crysl. lű.50 

sulfuricunl 
cryst. 5.46 2 

MINDEN 
HÁZNÁL DIA NA 

SÓSBORSZESZ 
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Anyag neve 

Folia sennac ind. 
maiores 

Folia sennae ind. 
pulv. subt. 

Formaldehydum 
l;-ructus carvi pulv. 

subt. 
H cxmnehtylantetra-

;\ra: Ft/kg. 

13.56 

15.-
6.08 

29.70 

minu1n 26.--
Homatropinum 516.40 
Homatropinum hvdro. 

hromatum cryst. 14.10.lg 
Homatropinum me-

thylbromutum 5 l!l.40 
Hydrarg. hichloral. 

corr. 
Hydrarg. chloratum 

mite subl. parat. 
H ydrarg. oxyd. flav. 
Hydrarg. sulf. rubr. 
J odoformium 
J odum resubl. 
Kal. hichromicum 
Kal. carbonicum 
hal. hydroxyd. puriss. 
Kal. hydroxyd. puriss. 

in rot. 

794 

99.40 

97.60 
114.-
115.--
150„-
98.-
11.93 
7.23 

26.77 

46.-

. \nvng neve 
:K1' h~permang. P· . ;5 . cryst. 

· · hl: jodatum cryst. 
l' ; ~;1 . rnetabisulfuro-

f'. '· · ~!i'.1:ulfoguajacoli-
;>cum 

Ara: Ft1kg . 

33.95 
87.-

700.-

98.80 
167 .12/q 
144.45 

1 •; Üquor ammoni~e. 
[.ith. carb: punss. 
)fagn. suli. cryst. 
• ebem. pur . 

l 
. l 

l 

l 

1 

l 
l 
1 
1 

\lngn. sulf. cryst. 
; pro annl. 
llagn. sulf. cryst. 
"'--·--:yenale 
-,~,itr. acetic. puriss. 
I' cryst. 
l'.Na_tr. benzoicum 
l!iatr. biphosph. pu. 

296.-/q 

4.63/125 g üveg 

].-

23.40 
66.50 

L cryst. 2'. .10 
l.~atr. broma!um . 2o.50 
ÍNatr. carb. crud. dilaps 3.54 
F'!intr. chloratum pur. 4.95 
l;'~atr. citricum 45.40 
fNatr. cyanatum 12.30 
'!'Natr. diaethylbarb. 206.50 
fLNatr. hydrocarb. 
' (romániai) 5.80 

1 
1 

2 

1 
4 
1 

4 

2 

2 

l 
2 

1 
l 
1 
2 
1 
3 
l 

l 
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Anyag ne"e 

Natr. hydrocarb. 
Solvay MBB. (ön
költségi :ír) 

Natr. hydroxyd. pur. 
in rot. 

Ara: Ft/kg. 

2.52 

3''-
Natr. hyposulfurosum 

pro anal. 4.62/175 g 
Natr. hyposulfurosurn 

puriss. cryst. 
Natr. jodatum 
Natr. nitricum puriss. 
Natr. salicyl. 
Natr. sulfuricum 

( calcinált) 
Natr. sulfuricum 

cryst. 
Natr. tetraboricum 
ül. citri calabrinum 
ül. citronellae melis-

sae ostindicun1 
ül. eucalypti globuli 
ül. gaultheriae artef. 
ül. jocoris 
ül. Javandulae 
ül. lini ven. 
ül. pini sylvestris 

700 

17.55 
97.-
19.10 

182.50 

115/q 

214.25/q 
5.30 

41.80/H 

35.90/H 
18.-/H 
93.50 
14.80 

467.20 
10.50 
17.30/H 

r 

1 

2 

1 
1 
1 
l 

4 

4 
3 
l 

l 
1 
l 
l 

j .·\nya,g neve Ara: F-t/kg. 

j ot. sinapis aetheretun 
70.50/H 1 verun1 

l i)J. therebenlhinae 10.30 1 
1 paraffinum liquidu111 79.90/q 
1 phenaceticum pulv. 109.- 1 
r11enolphtaleinum 139.50 l 
pbenylum salicyl 9fí.60 1 
pbosphorus (vörös, 

amorph.) 26.- 3 
Pilocarpinum 

hyrochlor. 8101.64 1 
Snccharum Jactis 16.39 2 
Snl. Seignetti 24.41 2 
Snntoninum 4.46/g 1 
Scopolamin 

hvdrocolor. 110.-/g 1 
Supergen pulv. 64.90 2 
Tbeobro1nin. purris 339.- 1 
Zinc. sulf. cryst. 

puriss. 11.10 1 

ENDOJODIN 

Jól tűrhető, parenteralis szerves jódkészitmény 

Jódftrzékenységnél is adható. 
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KABAY JÁNOS 
magyar gyógyszerész világhírű 

szabadalmának rövid méltatása 

I\.abay ~János a budapesti Gyógyuövény. 
kisérlcti Allomás laboratóriumában tudomá
nvos kutatásokat végezve, arra a gondolntra 
j{itott, hogy az ópiun1ból nyert értékes 
gyógyszeranyagok, (1norphin, codein, aethyJ. 
n1orphin, stb.) az úgyneyczetl ópilnnalkaloi
dúk előállíthatók a hazai n1áknövényből is. 
.;\z intézetben hosszú esztendők fáradsúgos 
1nunkáj~íval sikerült gondolatút a gyakorlatba 
ú!iiltctni és kitíízölt céljút elérni. Felfe
dezését szabadalmaztatta s a szabadalom 
nagybani kihasználúsúra alapított ,c\lkaloida 
\.T egyészeti Gyár Rt-l. .1\ részvénylúrsasúg 
gyárü:tcme I~abay sziilüfalujáhan, Ilüdszent
mihályon épiilt fel. 

~égy l~vvel k.ésóhb l{abay .Júnos tökélcle
síletle az eljárást) ::uncnnyibe11 rújött arra, 
hogy nemcsak az éretlen mákfejböl, hanem 
az érett, kicsépelt, száraz, 111úkgubókbóJ,js 
kinyerhetők a fenti ópiumalkaloidák. Ennek 
az ·újabb felfedezésnek az az óriási jelentő, 
sége, hogy a száraz, kicsépelt 111ákgubó kor~ 
Iátlanul eltartható és szállítható, tehát nem' 
csak a gyúr környékén tern1clt 111áqtból, ha: 
nem az egés1. ország területéről összebryiij~ 

798 

j tölt nyersanyagból, az értékleleu, egyébként 
i sen1n1irc sen1 használható kicsépelt n1ákgu· 
uóból kitermelhetiik az ópiumalkaloiclak. 

l A Kabay szabadalom .iclenlösége. 

Kabay újítása az ópiumalka!oid{rk gyúrtá
; sábnn nen1csak ipari, hane111 az egész vilú· 
;~on elisn1ert szociális jelentőséggel bír. 
j' Ipari jelentöség1e elsősorban abban rejlik, 
! hogy u inákgubó nyersanyag egyéb célra nen1 
'használható hulladék, amit nem kell külön 
1crn1eJni úgy, n1int az ópiun1ot, hanen1 a 
1uákterinelő országaikban a 1ná1t kicséplése 

\után fennmaradt értéktelen hulladékanyag 
1 ílnm>'.ilhntó fel a gyártáshoz. A mákgubó 
l nyPrsauyag {u·u az ópiumn1al .szen1ben sok-
1 tal alacsonyabb. !gaz, hogy a mákgubóból 

mló gyúrtási eljárás költségesebb, de közel 
sen1 olyan 1nértékben. 1nint n n_versanya· 
gok közötti különbség. 

A n1ákgubóból való ópiun1alkaloidn °vúr
!ás ipari jelentősége abban is n1egnyilvŰ~nul. 

fhogy az ópiun1termelés csak olya11 déli és 
l ,~eleti, kevésbbé kultúráit országokhan tör
Jténhelett, ahol az igen alacsony munkabér
fo1szonyok n1ege-ngedik az ópiumtern1elés 
[fen!abililását. Kabay találmánya elölt a mo
f:'.ti~_rn gyógyszeriparral rendelkező kultúr
f'.ő~Szágoknak ne1n volt tneg a lchetöségü1i:, 
f:~Ogy ópiun1alkaloida g_vúrlúst hrlföldi nyers-
&> 
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1 1 r·1 . 11 ·ülüuhözö feldolgozúsi lielyl'k!'I.', a1ncly 
nny~ggal 1 ° e Ja'" 'bnli~g, incg a'- tor sem, lrtf'. ··,IIitús szintén i!!c11 ulkahnas arra, hogy a 
orszagu \.)fin egye tcnt n1úklern1cléssel fo '-' " 
l 11 t k h l mb g, ri::,;hítószcr illcgúlis kcze'khe kerüljön. 
a <~z a.·, a nem ez~e. sze en hossz1í. tá' " 
\·ols~gr?l kellett az op1u1n nyersanyagot itn- l~;;·t{aba:v .János cljúrúsút a ncn1zetközi fóru
portaln1ok. lUíók azért is1nerik el ós lH•t·siilik n1eg, inert 

l{abay találn1ánya tette lehetővé tehát azt j:J;szúraz 1nákguhó igen kevés ópitunalkaloi
hogy azokban a kultúrállan1okban, ahol. -~ ]Ját tarlahnaz\'án, ncn1 hasznillható olyan él
n1ák meglere111, de az ópíurn nCJn, mégis qfezcti szerként, n1int az úpiun1, tovúhbú, nen1 
n1egoldható az ópiun1alkaloida gyártáS ·Jkcriil. olyan távoli szúllitásokra, inert a 
ópitunimport nélkül. · f:~v·crsanyag egyenesen a gyártelepre kerülve. 

Szociális jelentőséoét akkor értjük mecr ha liÍl múr könnyen ellenőrizhető, hogy belőle 
isn1erjük, hogy az egész világon, de küfÖnö- lsak orvosi cl>lra szükséges kábitószerek ké-
sen a keleti országorkban n1ilyen nagy ki··,,_ ··· ;.l. 1 - "5!U .iene \.. 
delem folyik évek óta a kiilönbözii kábító. ··· f 1 • 
szerek élvezeti célokra való felhasznál:hÚi ::tAz 193a-ban tarloll ncn1zelközi gen i >.a-

. · : .. ·i'iitúszPr kongresszuson a bizottság I\:abay ellen. .Az orvosi célra elöállilolt úpitnnaikft_~- · -
Ioidák nyersanyaga ugyanis azelőtt. cSak·- :.:'J::hl_os szahadalniút nngy clis1nerésben része-
ópiun1111ákból szúrn1azott, anlely ópiumnl'á~. :-_j-~:-tllette és azonnal engedélyezte nz aliltaloidn
kot az ópiun1tcr111elö orszúgokhan (.Jugoszlk~: -jvártá~t ~\.fngyarorszá~on, siit a 1nagyar Alka-

via, Bulgária, P1erzsiu, India, slbi.) kisbirtO:.-- 1··.·.J·· ... ·.··;····.····f··'•ln. g~·úr lcr1nt•keinPk c;...pnrtúlúsút i:-;. 
ko'kon n1agánosok tcrn1elik s ahol teljeseii .--_ --
elleniírizhetetlen, hogy a kitermelt ópiu!Jl; 1;,(v1íllalat fe.ilődésc. 
csak legális kezekbe kerüljön. A.z ópiitih'~:~· f~~J'.;~ nlai niagyarorszúgi ;\lkaloi<la Rt. biid-
111á'kbó! lern1elt. ópiun1 ugyanis olyan. mag'a_s' hgzcntmihálvi üzeme egész kis inéretekbcn 
n1orpluntarlahnu, hogy az n1ár egy111agáb~·n t~:i(tdull. .\ · gyár vezetője 111aga a fellalál~\ 
pipában elszíva, vagy n1ás módon, kúbít9_·~·- uy .lúnos gyógyszerész volt. A. forgótőke 
szerként hat és a keleti népeknél ily mód~Il". '"'ny nehézségeinek elhárílúsa vél(ett a vál-
"éles körökben elterjedt élvezeti · sz .. er.k ... é.ri.· .. '.t .. · .. ·.·•.· • J ·1··k .\ • · - t. a n1agynr Földn1üvclésügyi i\Iiniszte~ 
iaszna .I".. '"' Oj)llllll, mint az ópitll1"\l.k~1; rorclult túmogatnsért. A miniszté-

loid:.í.k nyersanyaga, hosszú tengeri úton·,TJtji0,·„. 
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riun1 fl'lis1nerve a vállalat rendkívül - -<' 

jelenlűségét, segítséget nyuj tott, 19291'.6!~ 
kölcsönt adott, majd 1931-ben alaptökeem·~ 
léssel részvényeket vásárolt. 1937-ben újah~ 
alaptökeemeléssel a részvénytöbbség a Föl 1-
míívelésiigyi Ministériumé volt 1941-ig am'. 

• 11 l . , 1' korra n va a nt igen szépen kifejlődött, . 
ekkor a Földn1üvelésügyi i\'Iiniszlériun1 rész~ 
vényeit eladta magánosoknak, úgyhogy 
úllami érclekelbég a részvénytársaságbÓl ':i~ 
\'Ol1Ult. 

1936-.ban Kabay .János elhunyt és az üzem 
vezetése! 1939-ben egy kiváló fiatal ve" ,· 
m < "I· T tt . !" „ nl esz. erno 1., e an1ant1 \.Uroly muerryctem.· t , , J t , M, 1 U 
narsegec ve te at, 1939 1óta az üzein fejlá~ 
dé~e nagy lépésekkel haladt előre, olyanv
ny1ra, hogy 1943-ban az évi tern1elés már „ a 
3.000 kg. ópiu1_nalkaloidát meghaladta. 19,j3_ 
~an Tettamant1t szerencsétlen íizemi baleset 
erte s helyét a már régebben mellette dolgoió 
~Iezey B_arna ve/?yészmérnök vette át, Wki az 
~~zemet Jel,;nleg_ IS „ vezeti. 1944. 'év ,-égéig az 
uzemvezeto 1nernok n1elletl nég.'-' mérnök 
dolgozott~ akik együttesen az iizr1n kapaci
tásának modernizálását, fokozatos nagyoh
bítását és az eljárás tökéletesítését. segítetiék 
eW. Ennek 'köszönhető, hogy az üzem nem: 
C'sak: n1éreteiben nagyobbodott meg. hanem ·:·a 

802 

;:I;wártási eljárá~ rentabilitása oly n1értékben 
, ;>fOkozódott, hogy a n1orphin kivonúsa n1ák
'.gúbóhól legalább 50%-kal emelkedett. 

Az üzen1bcn dolgozó n1ér11ökö·k közül Len
r1yel Sándor vegyészn1érnök 3 évi n1unkával 
·; Iaboratóriun1ban egy· olyan újabb eljárást 

r- {Iolgozott ki, n1elyhöl kiderült, hog:v a n1ák
gÚbó n1eleg extrahúlúsával több 1norphin 
·0·yerhelő, n1int a hideg eljárással. Ezt az el
járást n1ég 1 H4 ·!. elején üzen1ileg nz egyik 

. tnzai cukorgyúrhan akarták ·kipróbálni; a 
cukorgyár engedélyének 1ncgszerzése után 
azonban a hábor1.'.is viszonyok n1ár ne111 cn
lfedték n1eg a kísérlet kipróbálúsút. Ezt az . . 

, siahadaln1at az A.lknlo1da Rt. 19-t.fi-bcn a 
r .sÍ'flbadaJ1ni hírósúgon Jic is je}pnlellc. 

1 A gyár fejlődését lcr111észetesen ne1ncsak a 
fenti n1üszakj ered111ények Yitlék előre, ha~ 

nem az Alkaluida-készitmények n kiilföldi 
piacokon mind gyakrabban jelentc'k meg s 
ez az c1ne1'1tedö forgalo1n elősegítette a gyűr 

! :~lő.:~~::~illa jelenlegi helyzete. 

,\ háborús pusztítúsok következtében· a 
,:úllal::it igen :-;lilyos helyzetbe került. Ennek 
elsösorban az ,·olt az oka. hogy ··az 1944. éY 
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,·égén t::írolt 1100 ku . :, ... .- . . .. ,< .. > 
• :-i· ke.'lZdl ukeszl t .·'-"··--> 

n1e 11scn11111siilt r·11 . - e teIJ' .... ·.·.· ... ~ . ' o i J n11nt .500 k<r . , .· e~en 
pr;d1g nyugatra hurcoltak. Ft J :-.· .:llkaloi.9,~f 
az, hogy 194.J- 17 .... 1 lCZ JaruJt: iu···u. 

. . . ·· . ' · · cszlendöbc , .eg 
o1szag inaklcrinésc a IHl'', „ •• _n _ningy~i< 
katasztrófális Yoll r .11 _:-:? sz~naz~ug nua·····i··t. l\I · · t e1nzo hon . , . __ · .. 
i · agyarorszúg ntákot . ' 1. I"'!.\ d muithaú 
1D46 4-1 II1lnttg cxport:1··; ·. 

• - 1- 1en a kor1nán ·J t • .• a t ·.S 
c~~~l~o~1niok keHPtt arról, J ;1~1~:~ag,ukn_ak„ g~'í~~ 
~zu!..segl(•tet iniport út'' 1 .h> .. 1 'eto1nág .. -.· .. •· . .1an Hzlosíts·ll· 

.-.\ YaJlnlainak euyctlcn „ . , : ' \, . 

l H43-han olvan I;~1~nn,-1·. :5z.~1 cn:se.1e az, hogv. 

l
"!f ·· ·· 1 scgu 1nakr'l l · -.· O . OSSZC, nn1PJlvcl ··]· '.'·· n l )Ot gvííj~. 1 1 . „ .si \.Cl ult ·1z ch 1 - .„ 

(•gnc iczebli esztendői! .- l '~ .~ . . nu t 8 éV: 
tesc ··i 

1 
·l 'eszelni te. „ „ · 

.. n cso ~ .-cntctl t"1zet11t tt 1 ' J lHeszc. , · 11eue e ..,_. .. · ·. 
tett letsz:immaL Ez alall . 'd" es csokken
húhort'ls pusztnlásu.it' i' .·~7: .1·· o nl_att. az üze1n.· 
rehozni nnnvira l s s1 \CI ult nen111eg heJv~ 
'· ·· '· logv a n1a"· -
<1p1u111nlkuloida-szt"il· .. 1· 't"l~·arorszánf · · ,scg cl •Wt' . o 
t94i. év Plejótöl 111·-'. . " e ,1 asan kívtiL 
bonyolított !~. "' l!J,\hh exporlnkat is 

Az Alkaloida Jövőbeni lcrni. 

Az Alkaloida iigvveze!o"'. . . 
l 

• • ·" • _,ege es I"UZ" t' • 1u1r regen rái'ött .. „ b .· · t"l .t"la osaga . . .u1a nuy '\ '"11 1 . 
igen ~ok zökkenőt . 1-· . :-.. • va a atnaik 
1 

o ,oz az . 1 „ ·"I • 
1ogv a <l\"Írt, s! . 1 . , d (01 u tncnv 

„ h. ' a csa" e 11voldul · · · 
alkaloidákrn úllít~tta :-..Íl, '„ t_1 ~~1 az .. <~pi:1n1.c.. l.i1c kulonosen 

HOi 

ínléltclö példa az cltnult 3 esztendő gycng1· 
tern1ése. Ezért n1ár egy évvel ezelőtt a 
utúrozollabban azt az álláspontot foglal· 

[~~::·cl a vezet.ők, hogy a inni nehéz köriíl
:~énYek ellenére úldozatokat kell hozni olyan 

lr:.~Utatásokra, a1nclyck az ópiun1alkaloida 
· '.~\;ártúsúhoz ·közclúlló l'ljárásokknl egyéb 
~~~ógyszeranyagokat is gyártanak, vagy n 
;~~őgyszergyártástól függetlenül olyan anyag 
f~[n·tásút kl'll l)cvczetni, an1cly. az üzcn1 n1eg
''{é,·ö llerendezéscihcn könnyen előállítható. 
)h·en Inúdon a gyártúsi progra1n kibővítésé

J.:.~:~1 az iizl'lll l'ennn1aradúsa függctlenithetö 
bfos1. az idüjúrús szeszélyeitől. 
>.Ai :_i fejlődés, un1cl:v a húliorú;; kúrok kö
::~ctke7.léhen igen nagy 1nérl(•kbcn Yisszncsell. 
··lli chnult húron1 csztcndö t'olvrnnún újliúl 
ii1cMindult, ina 111úr rcn1én>'l nyújt arra, hogy 

'_';li Alkaloida \'egyészeti Gyúr H.t. a hai.ai 
, !:\-Ót-(YS7.Cl'gyúrlús lt'rén ncn1csuk régi szercpél 
:.:·fQgjn is1nét hetf>lteni. hanen1 azt újabh érté
·~es gyúrt1ncínynkknl fog.in gyarapítani. 

l\nlonits F1nr11n rlr. 
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kedvezménnyel 

Oim: Budapest, Postafiók 741/U 

Távirati cim : D a r m o l B u d a p e s t 

BLOKMALT 

DARMO·STOP 

IROMIN 

KOBONA 

KOii 

müködését•iil szóló jelentés 
HZ 1947. III. 31-i közgyfilést•n 

Tisztelt !\ ö:uyiíl és! 

·A 138 éYe fennálló Testületünk JU46. ,,d 
éfdekvédelmi n1unkájáról és esen1ényeiről -
ni alapszabályo~< rendelkezéseinek megfele
\'líen ·- a következőkben kívánok hc3zán1olni. 

Testületünk életében talán •·z volt a leg-
1110zgaln1asabh és legnagyobb tc1upújú e"z
irndö. Tanui voltunk a háborút kövclö tör-
rényszerü csen1énycknek: gazdasági válság. 
nélkülözés. élelemhiány. belpoliti'kai feszüll
ség. infláció. stabilizáció stb .. stb. Társadalmi 
t~Ietünk, gazda~úgi és erkölcsi átalakulúsitnak 
Szen1lélöi. e fergeteges idö sok gonddal-bajjal 
kiizdö. ncn1 írígye1ni ,·aló tanui vollun.k . 
. \z előhhi háborúk kövclkcz1nén~·cil szenved(} 
kárlársaink is (•rczték akkor a nehézségeket. 
de bátran 111011dhntju1\.·, hog~· soha nen1 lúttnk 
nnnyi hajt. gondol. szenYedést és akkura in
flációt, tnint az eltnult éY napjainak súlyo!:i 
tiirténései n1inekünk 1nutattak. I\.itüzött cél
Jítinkal (•s elvégzendö feladatainkat. hog~: 
éSák- részbc.'11 tudtu'k Ynlóra vúltani. :i,znk okai 
ÚÍihd u gazdusfr:..,'1 nehézségeinkben keresen
dők. Nlunkánkat az inflatórikus tempú telje-
·sén leféke,zte. hiszen azt 1nondhalonL hogy 
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t'gyik kezii1rkkel áll· , 

l
hunó pulzusát, '' 111r1sa1.'1'd1·0· ,·lut az_. aclúfl"Jt••' · t l J ~ ~ 1 1 '-

5
- ~yógyszcrlax.a heYczelése if:, 

... e_ \:e lett fogva tart \ .\' pcc.1:-{ a kész} ~ menycs, más!· .. · am. Amikor 
111

,
1 

·e "'' vzcthe hozta a kart. A vezetüsé, 
cröf;>szítést ;1~~:.,.~: 1;1n.lt'len. dc mindi·„"~lte,~c bÍJ törekvése az vall. hogy új cilapa 
gedcflcnséal't r•\tl 'no ll1Ullk:Ínk kiitl . tly<J,f :tdÚSÍll tegye \l'hc\l\Yé a népjóléti 1"11 

(

•ll ~ a unk 1·1\' · 1Cn -e·i·· -- '~c···J.- r.z n1ci.r is törlénl. Szorzószún1okk, 

. <eseredés érzet, l .. , '."' rö1·id id" .• r· " "' " ugv éreztül· . e cll urra ra jJunJ· ore,:i~' :;101,111nl<, ami inl'\úciús idöhen az %')'ellen 
lm;!. ú· .'· mmdent. mc"lclt„ 

1
• '· lllerru1j;' :füc"oJd{"5 arra. hogy legalúbh megközelítse a1. 

.... l asnnp perlirr üi'ulln „ un ... , atnit-·if~~s· ... :.·,·r·c·".1,1elkcdéscket. Ebben nz idühen tcr.1·csztcll 
Incnlescn I· - l - o . croY('l_ e .„ __ 1_~{' ,\ fe!Íon;v~~~.~-~·eJ úlll'.mk ki a lovŰhi~~igi;cd~;; io'rclirntoll a kar a népjóleti miniszterhez az 
kc,di·i··

111

,J· 

1

· lll'hczsérreiiil· ·. harcra_· ... ·.·0··1·5z{tgos Gyógyszerészeti ·runács l'clállíláisa 
\.e lll'l1 -· , :--- \. l'S H( d • ''· ,• úl\'ell anvaor·. 

1 

1

sz_eglek és Í"I' 'lz ~- '~' Jaink "érdcltéhen .. .\ gyógyszerész alkalmnzolti kar-~' t"'ll. Cl'\.Olcsi '. ri. '. orokSé"·•·· · j" „ ' l J „l„tl \ 11 l l' [' t'. " 
-- e neh{•z évhl'n 

1

·, es ,szl'lleini java· kb~li (úl e ozo ev )C!l '° o rn e:< 1\' 1zc C'1 szerzo-
lottuk __ d • '" lulan nem i .· 'm •at, 'dési n1eghosszabhiloltllk és azt a mindenkor 
akarattal .. ,

1

,

1

e kc111ény 111 unk:,,„, 1~ gyar~llL;_·.~.·. .·:~·~'iút•~jclcni> korn1únyhniú~úgi rcndL•lcl szahúly-
. ' ozatrn · J ' ' el ·•· ·· · · l 1\ l 1 \ \ r· l' l l · · 1 

aláhh épséahen ·• • is .::ész crüs l(·l~l·J 1sz~nt .. · íhÜU szerin a \.a 1nuz u '-· , 1zc csc.;: a apJ~U 
nnk aki!: 

1

n

11

·, inegőrizti_ik és „
11

.,,
1
. '

1
.::e Icg: __ :1 :){l_·,:·szolgúlali idü iigyclc1nhcYL'.ll'le 1nP1lcll 

' \, nnunk J·" < • Ju·' 1···· · · ~ ~ 111 1(1 1- ti · · t · \" 1 1 ynnyunJ· f •} J" \0\'f'fkPZnpJ· , J" '. <IZO t.- i [C-.)'. D- i -- n; S l. ('\'lg er.Jel 0 Ul l>-I.~ ' ( e osek. '· ,, dkerl nii ! oóri!tkra oszlollúk !'cl. .\ gyógvszl'ri>Sl alknl· 
dm ;

1 

.
11

""'>Zclés ulún r:íll'rel· . 
1 

;n:izott kartár,ak el>hiil a ·,~e;1{pontbi1l küll'm 

1 
i:l'pen1 fúrav:u„ . \ .JP enlt~s1•111 ~ 1 , ·.:.·. ! c· .. ~ .. • ... Porthu leltek l1eoszlYa. külön a ttu:hníkúk .. 

t"!. ' .1. • 1 UJ~ „ ,\z 19·16-os év 
1
. . . ··.. föhorúnsnk. p(·nztúrosok slh. 

-"Zerészet h" ·!· .· \ezdelen - n1PI. , , le .. ll isnler'k~~~01„1111a1~1aI~. neve1;helö ~ ;~le~·o1~)1', A népjóléti miniszler ft•lhi,·\a a \úrsadalmat 
htzd . ' .tz ·idop „ n ,e - "' ú. n. gynmek akl'ióra. A Testiilct tagjai-

clet;n:~11k:11111~~:i: f~o1 J~·llon~s ~'últo:~:;;1~;~cll ~s' m
1
_ .7g;.:_··. 1iak ne1·élwn Hl milliú pcngii aclom{111nyal 

sít· · , ' alnunl· . 
1
. • e ,uz. járnll hozzá ehhez az akcióhoz. 

. o .1ntezetekkcl .; a , \ <l arsadalombiztO·· azokért 'lll '\· ' ,.,yogyszertax'ié-t ·. . • A 12.3i0/1\l·lf>. :-L E. szúmú rendelet. 
!!\'1'1u·„' ". 11\ a létünk f'• ' ' .es in1n.(l..,.·· .. ··\. ····1 , .. . . l 1 . „ . l l ''· ...,~szcrlnrak \'!'Zt•téséht>z .. ~.n1 11_t:1rtasához, x·. •, HlC J' a j)Cl1ZUgy!l1lll1SZ erre egyclertocn ]C ('!1 
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· szu ,se~espJ· A f !.'' ' 1111eg, előírta. hog\' minden adóalany üzleti 
• e • '· • e< !Cltárl készilSt'll. Kérliik. hogv n gy{igvszeré-
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szeket a részletes leltárkészites alól mentesít. . . .\z adrlközösség ll1iíköd: . _ . . 
sék. Ez sikerült is és csak kivonato-; tí;_:-Íl; méJtányolhnló legnanvobJ~s~z.1;k ~Iegge ne111 

összevont leltárt kellett henyujlanunk. Uqyaq'.. az állandó emelési to·· 1?~1 . . eiechnenye, hog~ 
··1 1. ''vesse! szemb 'k csak fehncntést sikerült kapnia a vezetőSég. ru t az ac ok e1neféséf . . : en, s1 ·e-

nek a ::.r_yóg:vszerfárákhan kifíiggpsztendö a·r- , kenteni. E na r. 
1 

. d 1.1~ 1 nunu1nra csök-
'" . , . L .. KI io1 dere1u Predi . . szabás alól. l y1vasa ocherer 1'ainás 

1 
· „

1
_ ·, neny 1k1-

A ·restülel vezetőségére húrull a kari érdek~ j- Gyula alelnök 1'1r J-ivál .e 11
,0 ... J .ur és J{alát1 

,.édelen1 ellátása is s így előterjesztést tetUink i:inunküsságának kös;önl 0 f'.sza \erteirnének és 
arra. hogy az O.rszágos (}yógyszerész EgvéSfi- ):~Zúttal 1nondok. 1;Ólás le 

1
°:. ·~ kar nevében 

, .·.zorgalrn·1s ' J· · ' '; rnszonetet odando' let élére tniniszteri biztost 'kiildjcnl'k ki. i. • · es \.cszseges 
1 

, • · 
~nrun1k példainuta!ó · hii~zl· n~i:n_ \~sságukért. 

A tönkretett és kifosztott gyúgyszcrtár.a'k .. I~gnehezebb idöhen v . 
1
:
1
: \.es;8e1 __ ok. akNi a 

lielyreállitásának céljából eljártunk a, illeféc' · . ezp ''a /„slulel 1 -
6

. 
1 l t • ' J 'l l g 's o ul' • ' ,~n~yi-a1

111!Y1 vész közöli a leg1,.1:"'<>l I '"1 .. Ját {CS 1a asa.go {Ila, "IO y a ra z r o gyogy_~ erzesse e.~ kol!en·,·i·. • 0_, 1) eíl'vutt-
szerészcknek hitelt nyujtsanak. Ez sikerr~I :.:· hi.i is SZt'rC'fellrf n. 

. u . 
járt, mert a pénzügyi kor111ányzat 1neu:ld°1 .. U ,:,:~,agy gondot fordíL011 , . .. , 

" 1·0!!1.' 'l f 1 · .tz :..'lnoks1~: 1 ·1rr·1 a hitelt, dc atníg az érdck·elt felettes hato.·sa.·.„ :,F.J.n. ~ egye 1111 bizotts•pr ·1
1 

t ~ .... • •' 
0 l„, · . • :;,· 1 e ve 'Ií: errvez kivizsi:tálta, 1nérlegelte és rendelkezésre ho.·cs·a·: "l!ll. en~ •1 1na 0 a tnunl·.-

11
·.-11 . ' · t'l. .-

„, l · E' "" \< ' energ1l·u ., 1. 1 tolta a 1)énzt, addig1ra az tcl.1'esen elértekte'l·e··: 11is5a. 'gt'.•sz é\·en :11 ',,,„ ." \ s.in o Y· 
.„· • · Hun l·trlott ··1 · · nedett. .-\z erkölcsi erechnénynek tehát" _::..:. i~rgvalta azokat az ) . t 

1
. ' u e.-;en1 

i_ •• '.'.•1·.·,'1,·;1' f'elf"oo"a· s'·a· t . ,',,'.e, ,,e, t\Cf' .a l.ll eJ.vck a 1 H!.._•ol,· ne111 a rni hihúnkh61 -- gyakorlati értéke.ílC01 ,.„ .. " • , • ·u·1·i--·i1 , '·' 
Yoll. JW.szélveztették 01 ., ti'_ ' • ' .:., es tj:jységét 

.{~rozawtoknt l · .. 1~ dll intezkedésckel és hn-
,\z r·linult é\· végt:~n 111cgal<1kult adóköZös~ ·h·-.-. iozta \.. a1nelveJ· 

1 
l ·i . 

, l . . „ ~e_gtorl~l~a érdekébe,n sz1··11· :· ,,,' 'k \.J engesek seg1 rendszert s1kerü t 1negt1Jitanunk éS ·u · .... se:-iese voltnl· 
kezdeti nehézségek IPkiizd(•se után ina iflá.f t betegbizlosíLó inlézefeJ· illeté]· ' \. . 
t 1. 'l'j J f' 1 l l" f' ' k. ····1·: Őrző g r'u ., • • : ,• , \, \C.S SZCl'VeJ e JCS n1er e.;. len nleg e e 11va asana · .„ ·~ z .) ?h) sze1 \ dsarlasnik során szórv

11
_ 

adóközösség 111egnlakítása kielégítette ·a„kih&r~ n.
1 
szabalytaJanságokal ftllnpított·lj. · tne:• 

tár érdekeit és igényeit, a tagok n1indegjrit(c. .m1 Yen s~órYányosak is nz ilyei; ~sete·p· 
Yiszont érzi annak nagy előnyét és jélentö§'é.~ s nagy kart okoznnk a 'I'es.fíiletneJ· , ~· 
gél. hog~· adóját közösségi keretben fizetheti> karnak. mert az emberek kö~n~;~; 
~Hl 
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:::;;,:·;~;~" ~' ;~;~;~;: i' ·:~":~.~'''!;~.:::.~·~ :::;; y ;: ";;::.~" ';": ,;~, :~: ~~.:~,:.: "~'f; ::; 
akiknek lel'k'1ls1nerefes l's gondos n1unkája cgycsíilele1\. bennünket tán1ogattak, húl~s 
Prre nen1 szolgál rá. köszönetünket fejezziik ki azok Yezetöinek. 

:\z O'l'I vezPliís{~gévt'I sikt•riill olyan iner;~ .A 'l'cstiilPt az alnpszahályok renrlclkezéseiM 
úllapodúsl kötnihn, hogy a gyúg~·szertárátik nek 1ncgfclclőPn két közgyüll~sl, 6 v:ílnszl-
<:llenőrzü vizsgúlatai (~s az chböl szárn1azó inányi iilést, 2:·~ lagiilést l;S kót renrlkíviili 
híinlclí) e1júrások nen1 kcriih1Pk a rendőri közgyííh'.•st laTlott. l\Jinisztériutnokhan, pénz-
Jliinletöhirúsúghnz, hane111 elühh a fcrrvehn· Ü''VÍ hatósúgoknál, székerSfÖYúrosnál, tiszti-
bizottság \'eheti bírálat nlá azokat. .:\ fe~''ehn: 0~Vosi hiYal;lnúl l·s n1ás halúsúgoknúl össze-
l1iz?tlis.úg 111~nkújú!Jan l!s t'l'l'dn1l~ny~eiben sen 228 esetben júrtunk el az é\· fo]yn1nán. 
lekmtelyes rcszc van rlr. ?ITolnúr ,\lfrérl al- Beérkezett és elintézést nyeri \!Oli ii;;sdarnh. 
t•lnök és Be_Legh ~\úroly l'egyPl111.~ l1izottsúgi Olvan közléseket, an1elyck használata és 
elnök uraknak, akik ezekhen az ugyekben ti 1ucion1úsvélelc o·kYetlen szükséges. kilrlevelek-
legnagyohh önzetlenséggel és jóakarattal hcn hoztuk n tagok tuc101násúra. (Jj ügyeletes 
,·égezl6k P! feladataikat. Leghálásabb köszö- szolgálati heoszlást nyo1uallunk é~ kiildtünk 
netünket fejezzük ki lelkiis1nerctcs és tárgvi- szét. ,\ lisztiföorYo.si hi,·atal utasílúsának 
lagos munkájáérl dr. Moln:ir .\lfréd alelnÖk megfelelően keriiletcnkénl 19H\ júliu.> 22-töl 
úrnak l•s öszinlt· szr.•rclctiinkréil l-~!:i tiszte-le~ hev'Czettlik az 1'1. IL super-inspekciö.s éjjeli 
tünkröl hizto;.;ílju'k a továhhi 1nu11kúj:íllúI--a szolgálatot. A. gyógyszertárak üzetnidcjét i~ 
jövöhen is. ' !'zabúlyoztuk u füorvosi hivatallal karöltve, 

.·\ · 1 ' J · unpi 8 órús n1unkaidt'it véve ala]llll: nyáron - JC' e-ntesetn 1en eddig ft>lsoroll, _to,•áhhíi 
az idöközhen feJnieríilt panaszaink van, (1nújus hú 1-tiH oklúhcr hú l-ig) nyit:ls reggel 
prohlén1úink 111egoldása iigycibrn beadott r~i~ 8 órakor, zárús d. u. 4 órakor: télen (október 
1 ' t' · k l-től 1nú.1"us l-in,11 ) n'.·itás l'Cl!h,re] 9 6rakor, zárás erjesz ese1n "t:'I - ha az szükséges volt -. " 
n1indig az Orszúgos Eg~·esiileitel. illetve- a d. u. 5 6rakor. 
(iyógyszerészalkaln1azotlak Szakszer\'t''l.etével l\önvvtúrunkat l~abusik I:;-erenc karlúrsunk 
együtteseü nyujtottuk be. hogy az egyöntC.tíí iránvílása 111ellelt rendbeszedettük, felleltá-
úlh\sfoglalásnak illetékes heh·én nagyobb roztnttuk és új katalógust fektettünk fel. 

"'lll
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fi· 
-\ széki · •·· * . . 1azunk renovál. . ~-inegf clelö nnvngial· '

1 
· asal, ter\'bevettük d :l., 1násodik világháború ulatl irt hadihe\· 

sziikséueschll .111.1111]~ 'l 11ánl yaban csak a' 1 e ,, 
t ,

1 

. „ · '" ato ·at t d eg. lt1n°Yarázó katonai cikkeire. Ezek n>lt 

! ~- .~! 1t· -~Z ostron1 okozta n~gvo1:111 t 
1
u_k elvégez. ~szlnte és igaz hirmagyarázatok, am. 

,\Sd es tat·1roz' ·t " " ,ar•Jk ki' ' t dl tt · \ 1 · J' 1 1 t t \Q4' rlvégeztet111-' .as nz 1047~es évben foJ~ví, ;,1eg n 1a a mm< en" a va o 1" yzc e. . '' · giuk j,,ovcmher lií-én lelt a demokratikus Magyar-

~·\ nép 1· óle' t" • • 1
0
··rszó.-,11 l1ouvédcln1i 1ninisztcre n1int altábor-

, · I n11n1szter k · 1 . _. " l.~Iállitását engedélye~! Eet . uwgyógyszertt. ln>1AY. rn.J.l\ május 1-én vezérezredessé lépett 
tovúros SecrítöalaJ k e. gy1ket a Szék '11 j,iö. A gyógyszerészi mh·oltál sohasem tagGdt" 

11", ·1,, "cl", tool·J·a'I - _m.a -, a más1'!,at .·1z 'oT,B·e,_e- ; - 1 . '\ t" J l f 1 d t . "„ 
„ „ ·" ~· ~ 1_··n1e

0
rr es \.Ul"l e e u11 i ·ien na,t!Y e a u :.tl h.OZC-

, - - '" cs ervekl J • • Ac " „_ alhtasának szül·s. t 

1 

'
0

• igazoltuk ezek f 
1 

j1,ette is részt vett.,\ fiatal demokráciánk hiva-
ménytelenül. N•~I ~f e ensegét, sajnos e - hott politikai harcosa volt. mint emb<!l' szilárd 
n" "lt J ''

111 
olyan bef 1 - ' ered-· " • 1 · 1 k' 'J' d' · \ „ J ~SU ek az adomán, , , , 0 yasvk érv\ rje\lemcVC , tntnt U!lOn'1 '!Yll ll tU asa VU tun\ 

gy1lagos érveknél . _) ozasnal, amelyek a t;e- jkÍ· Szeretett alelnökünk. hálával és kegyelct-
hek voltak. es szempontoknál rrös:~: pel búcsúzunk: béke veled. ·„ő.o;zinte kcgvelet h:uio·: . ·I·.·.· ·.· Ugyanitt emlékezünk mClg továhhá az é.v 
nunk azokról - , 

1

. , oJ<lll kell me"elll! 11- • :[0\yamán elhalálozott: dr. Erdev-Gruz Tibor-
i' 1 a \.urt·irsain'l -1 ,.., e \.ez-· . J 

0 

ynn1án elszólított 1~_„, „

1

„U'O • akiket azé~ f'né, özv. Veress Arpádné, özv. Pocskay Déláné, 
h·1l'I El .tizu un]· ' 1 „ ' S l '[ 1 B' 1 ' . l 'l ' a · - sősorban kell . ., ' '' rnnyörteleir tzPatakY , ánc or és " olc l cla rnrtarsam u·o , 
110111 dr 'fonllJ J cinlekeznen1 és büc •-'·· .\'.·.'.·•· ... -.·.·.·'.·'' .. ~ik érden1~s i_n'.'.nkás tngjai voltuk. T_e,st.lilc-
1"' 1· „ . or . enőlől „ suz- - . \.llll \.tol. Szon

1

o. · 

1

_ „ ' szeretett alel „ ·tunknek. Emlckukcl kcgyelcllcl '" osz111lt• 

(•le, •t . 1 u \.otelessérre 1• fW- „ 
· ge ' amikor mél . . o mne' teszek 

17
,szeretettel öri1.zük 1;10~ és kér~m a ki\7;gy1_1lést, 

lií!e a kar ncvébeii 1~~~tlletődésse1 búcsŰzok· 1··.· •... •··.· ...... J·.····.· .• · ...• · .. h.ogy 1 percnyi fclallassal adozzunk es tJszlc-~ 919-ben polili kai it:ánv~Ítoi;a~ pályafulíisáliat1 :\cgjlink nekik. 

:"\'";' ""'"""" '''" ,;;:.,;•„" U ""''" "'"' M>• fö" ""' oi"'"'"' ;cl•""" m "'" "g, '""" 
0 

es gvónyszerés · · 
0 

'1 a honvédsé'g- .ves köte\ességcn1nek teszek elege\, ami\wr 
szerzett. É~·.eJ~1·„ ·, 1 

.... z-vegyészeli doktora't· 1·:·.. F \ J • " ' •"'' ' · L ' o e o nozott a t - • us f megemlítem. hogy •un' . ozse• es 1• aczunyt e~1 szakirodal;ni é~ 
1
.• ' .ara. mellett, köz' r István kartársak \88i-ben léptek .i gyóf\Y-

szan1os cil·I·el '!' d \.dtona1 kér<lésel-ro"]·:-'·.·t·.·.l ·1··.--.. · .. ' .. -.··· ... ··. . . 'I - . "0 • \ ·1· ·11 "\ \ \. e\ in e

11

k' 'ól \. -1r ·' , ·.szercsz1 pa vara cs u eve 111eus1,a il as ne tU 
· - • , J eml · 1 · · ····- • • ' " 814 e <sztk meg•• :•.• :n mai napig mint tára mellett doJgo1ó gyógy-

-, ··.·-. 



szártár tulajdonosok 111iíködnck. (:dvöZIOÍ'ff 
üket és szert•ncsckivánatain1at fcjezcu1 ki:·:t-;};-< 
kar és a közgyiilés ne,·éhen. J~Iatvan évi pufi~··,, , 
lán becsületes tudományos és álclozatkésii 
1nu1ikájukut köszönö1n tneg és húICt'i szivVeI 
kívánok nekik jó egészséget és kéren1 ·Iste-If · 
úldásúl továhhi gyógyszerészi 1nunkújukra; · 

,\z elöndoltakban volla1n hátor rö,·ideri 
üsszcfogialni annak az érdt.~kvédehni 1nunk::"i·
nak isniertctését, n1elyet az elnökség nz chn.úit 
évhen végzett. I\éren1, hogy az elbírálásrfál 
ne csak az elért credn1'ényekct tessék figy't~-· 
Jen1be venni, hancn1 a nehéz (inflációs) köriil~ 
111ényekct é.s egyöli lényezükel is, an1elyek 
pg~~ új világot alakítanak ki. Ezek hatá.':ia alól 
a tni sznk111ánk Sl'Jll \·onhutta ki 111ngát, n1e1;t 
C'fünyiis és húfrúnyos kiivctkczniényeit lH!·· 

künk is viselnünk kellell. ,\ 1nuukánkat azzal 
a szilárd hillcl fogjuk folytatni. hogv húr111ily 
st'ilyos 1negpr6húltatá.s is nehezedjék az egész 
kuitúrvilágrn, végül is célt fogunk érni! 

I\éren1 j('lentésen1 szíves tudo111ú"11lvételét. 

Budapcsl. 19-!i n1{1rcius :II. 

Jforyillay Tibor 
iigy'" ignzgn!ú. r 

1 
1 
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GLÓRIA 
kötszergyár 
rt. 
BUDAPEST, VI., 
MOZSÁR-UTCA 14. 
TELEFON: 121-371 

Levélcím: 
GLÓRIA KÖTSZERGYÁR Rt. 

Budapest 62. Postafiók 335. 

Steril és nem steril kötszergyártás', .• 
Nagy választék miudennemii betegapolas1 és 
gnn1iáruban. 

Spedaliti1snnk: „ • „ 

v.ETOE" n1árkás lázhomero, 
" 
" 
FLORENTIN" betét 

Glorissima crep de chine 
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'~!r 
A Magyar Pharma Gyógyárú Rt ';,ebhen és így lermészelesen biztosabban hal, 

munkaprogrammja 1945 óta 1 mint a kiilföldi, kisebb molekulájú, 3 vegy-
irtékü arscnvegyületck. - E cikkhöl tekin
télyes lengyelországi kivitele is volt. A vállalat 1945 clött közismerten a világ• 

hírű 1.Bayer"-gyógyszerkészítn1én):ek,. vezér: 
képviselete és kis111érlékhen gyarto.1a volt 
német irányítás alatt. 1045 óta a német iisszec 
köttetés 1nerrszűnl és a gyúrnak. nn1ely rnind~ 

n 'kk · össze 5-6 féle gyógyszer-cl · ·et gyartott --
hár ezek között olyan fontos szerek vollak, 
1nint a Ncosalvarsan. Lu1ninal és . .\spirin -.:. 
önálló életre kellett hcrenrlczkednie. Legelő
ször ké1niai és hiológiHi laborn!óriumoka:t 
állított fel. rn45 elült u. i. a g)':Ír minden ter
inékének vizsgálata Né1netországban lörté~t.~ 
Majd midőn a jrhátételi részlege' leszerelés 
okozta gépi hiányút pótolta. fl>gelőször a már 
gvártott készitményeinek újra felvételét indi, 
t~tta 1neg. Lunlinal és Aspirin gyártása és 
forgalo1nhahozúsa 194;) óta zavartalanul ·tör
ténik. 

:\ehezl'bh probléma volt a Neosalv~rsan
gyártás. tekintettel a nagy nye~~an:\~agh1anyr~ 
és a szaken1hl~rek részleges h1anyara .. '\zon:
han cfltudalns. kitartó rnun.káva.1 sikcrlilt:.a.z 
akarlá'lvokat legyőzni és n1a 1nár békebeli 
P1r.nnviséuben µvúrlja ezt a kiváló vérb~j~ 
~llcne~ s~crt, a;,.,ely a legújabb klinikai "'. 
ftllatkfsérleti eredmények szerin! is erélye-

~18 

llgyuncsak a gy:írtel„pen kéniil ;,gy év óta 
, az acetylamino-oxyphenylarsinav, a Spirocirl 
hs Dcvegan-tahlották alapanyaga, nemkiilön
j .: ben a Ll1n1inaJ.natriun1 is. 

! .-\ltalúhan arra törekedett a vállalat, hogy 
'J.· .. ·' rég bcl'áll vczérképviselcti gyógyszerkészít
·'ntényei minél nagyobb szán1iit saját 1naga 
L1í1Jítsa elő és hozza forgalo1nba, hogy a nagy
Lközönség a jóli<in1crl f5 n1eghizható gyógy
l,szereit újból megkaphassa. Igy hozta a vál-
1'1nlal forgalomba tiihbek között a Novocain
lj~o1·h"silt, a. Phanodormot, f.:ndojodint, Vo
if~iiDI, Novnlgint és az I~vipant. EmelJt'tt ter . 
. :EÜi'e·:szelesen ne111csak .,Bayer" -\'Onalon t()rté~ 

li;·;·li·{~ a gy~1rtás é~ ,kísé~letezés, han~1n . önálJú 
Js!erek k1termelesere is gondot lorchtannk. 

lxfive'1 készítménye pl. a csecsemők hasmen'é
,i~~'i···me1gbt:"tegt•désPnél jóhiltúsü ~s sok karotint 
.41tarfalinazó Carentin nevií k.észíl111énvP. 
f~'o(z elmondottakhól nyilvúnvaló, hogy az el-
3',U1ílt három év alatt a Magyar Pharma 
.f;qyógyáru Rt. 1nint gyó_gyszergyár, a magyar 
lfgróg:yszergyárt{ls el nem hanyagolható érté
~lés ténvezöjévé fejlődi;tt. ·Bt; - -

'.f&.--

8)9, 



{Dt. WftNDER ovóovsier~ és tápszergvar rL 

tápszerkészítményei: 
nonpln titpcuko!·ral kiegl!szi!e\\ \tlj· 
. JlOrkészitmény . 

FLOSSIH ucpunvuk fü. \\"unoec. 
NyAkfŐzetek elkészltéséhez 

MnLTOFLOSSIH tuponkoc+ ucpa<>)"úk 

HORDEHZYM o•xfrln-multo<e 

HORDOMnll•mulútnl•pli"t. A K•llm:-
~ féle mulúta\evcs elké:.:z1-

, -Ulsébez J 

H OVOMALTINF. ........... ;. ' :·· 
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1'iirvtnuelökészil-ő föosztály 
\· .. „\kndé111ia-nlca 3. 

\ipzelö: J)r. l\a111úcsa~' .Jenö n1in. o. fünök. 
l~löadú: J)r. ·ribor<'z :\ntal ruin. tnn. 

J. tdr;;udu/on1politi/;of f6os::tríly 

\'., Akadé111in-ut(·a :1. 

\'ezctii: lir .. UL•nedck .Jenö n1in. tan. 

II. trírsada/ombiztositási föosztril!/ 
V„ Akadémia-utca 14. 

Vezető: Dr. Mihúllfy Antal min. <J. fiinök. 

Ill. flf/l'.J"l1lekuéd1•ln1i fiios:lrfly 
V . ." Akndémia-ulen 3. 

Y'ezctö: .Dr. Enther J_,ászlú 111in. lnn. 

ff. lwdir1ondozási föoszl<ílu 
\'„ Akadémia-utca :3. 

\ 7ez.etö: f)r. l·Ietényi I\árol~Y 1ni11. tnn. 

1'. t'{Jész lé(/ Ü.[l JJ i i yri ::yatrisi f 6os:t ril y 

V„ Kossuth L.-tér 11. 

\rCzelö: "1Jr. \'illJnonn C.fyula köze~. 
helyettese: dr. Nyerges Gábor közeg. 
~ü~. . . 

\'J 1._ u. iyazyatúsi oszl<Íl!J 

Veielii: f)r. I\i.;;s .József 1nin. o. tan{1csos. 

V/1. b. felii[!yeifli ns:tá!u 

\'<'zetö: V. Dr. \'adns Súrn min. tan. 

----~.~ 

1':2. általános egészségügyi osztály 

Vezető: Dr. l\o,·úcs Györg.v közeg. föfelü·g>'·· 

1'/H. f/Uúgys::erés:ze/i osilálu 

Vezelií: Dr. Hatvani Béla min. o. tan„ dr. 

Lukár•o Imre min. tan„ dr. Nagy Gyula 
1nin. o. tan., dr. .lúky György n1in. titkár. 
dr. I\ratochwill Ede ig. főorrns. 

1' /. i>etegel/átási f6oszlály 
V„ Kossnl'h L.-t~r l l. 

Vczetű: Dr. Sín1onovif5 Istvún 1nin. o. t'ünök. 

r 11. cgészségvérle/mi föoszlcílu 
V„ Kossuth L.-tér l l. 

Vezető: Dr. Tariska István· n1in. lanácsos. 

lleliigyminisztél'ium 
\'„ :\[nrkó-utca 16. 

l\ajk Utszló. 



l//. Föosztálu 

Füoszlitlyvezelö: Dr .. Járn1y A.ndrás 1nin. fait 

///;2. községi osztály 

\'t•zC'tö: l)r. \1ida l:;-erenc rnin. tan. 

///13. városi iigyosztál!J 

\'ezető: Dr. Zilahi Lászlö min. tan. 

Föhlmfivelésügyi minlsztél'ium 
V., Kossuth L.-tfr 11. 

'.\liniszter: Szobó Árpád. 

III. á//alegészségiigyi föoszlál!J 

\·'ezctö: Kolgyár:r Lft~zló n1in. n. főnök. 

Ill/1. .<:emélyzeti és iyazuatási osz/tí/y 

''ezetö: Dr. Pilissy Etnil n1in. tan. 

/Ili'/. swkiiguck ns:lály" 

\'ezetií: Dr. Héjj József állater:. fiítan. 

A= állati oltóanyagternielés min. l>iztosw . 

Dl'. Hark"'1vi ,János állateg. tan. 

Vallás- és közoktatásügyi miniszter. 
v„ Hold-utca 16. 

1\iniszter: Dr. Ortutay Gyula. 

1 VI. ügyosztály: Főiskolai iigyek 

irczetö: Dr. Zscbők Zoltán min. o. főnök. 

!'Előadók: Dr. Draskóczy Mihúly min. o. tan .. 
l; dr. Haray László min. titkár, dr. Haj<lu 
1, f,ajos min. titkár. 

1 Budapest SzékesfÖl'Úl'OS 
l i . polgármesteri Hivatalának X. ilgyosztúlya. 

j;fczetöjc: Dr. Hahn Sándor lanácsnok, dr. 
[ Halmay Zoltán fiijcgyző, dr. Ilerkes M. i:· ·Illés fognlinazó . 

. !'' Anyag- és Árhivatal. 
F' Budapest, II„ Fö-u. !\8. 

!fonökhelyl'I tcs: Gál László min. 0<ztályfönök. 
l\t\lelnökök: Dr . .Tancsár István min. nsztály
:fi',,.főnök, Samodai Arpád szfv. fiíjegyző. 

1~;, Gyógyszerosztá/y. 

.,;,S~rntője: Siska László munkaügyi főtanácsos. 
J:;.;.::helwttese: Takácsi Imre szakelőadó. 
f •,',',',>_ • 

Gyl1g~·uövén)·kiséi'leti Intézet· kirendeltsége';'• . Í~j','. Gyóguszenír111eyá//npító osztrílir 
\'.. Kossuth L.-tér 11. . 'etöje: Dr. Hidvégi Gyula min. titk:ír. 

Vezető: Dr. Giovannini Rudolf gazd. fün:}' helyettese: Kisbéri László o. v. m. 
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Országos · l{ijzegészsP~ügyi lntt.'ze1 
Budaiwst; X„ Gyáli-út 2. 

f~"'öigazgató: Dr. Ciortvay György e.gyeten1i'rk; 
tanár. 

J.7i)igazg~~.óság: l)r. I•ornosi F'Pr.cnc osztály
y~zcto. 

f. JJaboratáriurni ~s j<lrvánuiif!!JÍ csoport 

\'ezelő: Dr. Fejes l.njos egy. rk. lanúr. . 
\.Bakteriológiai osztúly: dr . .-\!földi Zo116n 
oszlúJyyczetö, 2. Serológiai osztály: dr. 

. l\.un ·I. ... ajos tisztiorvos, oszlúlyvezetö, 3~ 
I)~rasitolÓgiai osztály: dr. Zoltai Nándor 
05ztúlyvezctő, 4. ültóanynglcrn1elü nsz~ 
lály: · dr. Ujhelyi Károl)• oszlályv?zelö, 
fa- Pasleur-laboratórimn: dr. Berán lst
YÚn ndjunktus .. 5. Oltóanyagellenörzö osi
!i'ilv: dr. Erdős I ... úszló nsztá.lyvezetö, 
H·. \'iruskutató osztúly: dr. f)rr:guss ~Iikl6s 
nsztálvvezelö, Cf,f)'. Dl. tanár, 6a. l{iiitéSes 
tifusz · laborotóriu111: dr. Farkas _. ElCk 
adjunktus. 7 .. Tárvúnyügyi osztály: dr. 
l)ctrilla Aladár osztúly\·eze.H;, egy. n1. la~ 
11:~r .. közegészs.égügyi főf elii gyelü. 

II . ..\/tn/ánvs cgés:séyuéde/1ni- ~s nen1ib-eleo
ii9ueJ..: csoport ja 

\'ezetö: l)r. \~arga f_,ajos. küzegészségiigyh_:fi).:: 
feliigye\6. 

8'.!S 

1, „\ltalános <'gé<.;z~égYédel111i nszlálv: f)r. 
Bielek Tibor o.<.;zl[ily\·ezetö. _köze~(~szsérr. 
ügyi .. főf~líigyelö._ .'2. :\en1iÍJeteg· 'osztál;: 
d~·· __ h.a~1na1,1 ~-r1~ö o'izlúlyvezelö. 3. Egész
segugy1 n1crnok1 osztály: F'eht!r Gvtt]n ál-
Ianii fön11'rnök. oszlúl~'Yezelö. ~ 

lll. 1'11/Jcrkfl/á:is iiguck csoportja 

rezefÖ: Dr. IinYas András igazgató. 
1. 'fubcrkulózis osztúly: Dr. Dene .Töz.ser 
osztú_lyveztü, 2. nrszágos lup11s küzront: 
dr. J,encd~· Dezsií osztúfy,·ezctő, e~y. 111. 
·tanár. 

llr. 1'ripl<l!ko::rístudon1á11yi csoport 

: Dr . .Sós .Tózsef egy. rk. l:rnár, köz
egészségügyi fii.felügyelő. 
1. Népeldmczéskutal<'> oszlúly: Dr. Fckcl" 
László osztúI~·yczP!ií. 2. f::1eln1czésr'"és1-

• „ • • n 
segugy1 oszfaiy: dr. 'farjún H.óberl osz~ 
iályY<'zelfí, :-3. (iolyvnkutntó oszttllv: dr. Sú-; 
József egy. rk. tnnúr, közegés:t:ségiirryj fii~ 
fcliigyelö. :-i. 

r l' l'fl!fés:eti csupor! 

l)r. \"aslagh Gúbor egy. 111. t:in:u·. 
igazgató. vegyészmérnök. 

l. Chen1iai osztálY: 
-:,Dr. VTastagh G·:t.hor eg\". ni. tanár. l)I\ l 

igazgaló. ~ 



. I' . 1 rrvógvszerügyi fűfelügyc]ő, dr Rozsa a b„ J •• • f l„ 
. B l l'zsa·r Imre gyógyszerugy1 e ugy., dr o e 1. . . 
: L 'nrr Béla gyógyszeresz. . 

rh · G ar;av 'Tilm; vegyész, adJ~nklus, 
rlr. V~r a· Erzsébet '-egyész, adJ!-'nktus, 
~~: zÖn;rr Gyuláné yegyész, ad.1unktus, 

2. Biológiai osztály: .. 
Dr Szourrott Ilona oszt:íllyvezelo, vegyé5z; 
dr.' Káld~· Imre adjunktus. 

3. Vízügyi osztály: .. . 
Dr. Papp Szilárd osztályvezeto, vegyesz. 

mérnök, ·~ ·. ad·unktus. Dippold Anna 'egyesz, .1 

. J'l 'ti G~·ógyszcrészek Orszagos '. o e 
Rudapesl. V .. Alkotmany·u. 

Ala11.ia 
16. 

/nlézö Bi:ol/s<Íft 

Elnök: Dr. Losonczy Gyö~gy .. 
c\lelnökök: Löcherer Tamas, .Joz.sa Lajos. 
;fitkár: Haras~ti Sándorné. 

D Bán'. ·ai l{árol)~, J 11 tézőhizotlsági tagok: r · ·' 
Budanovits Tibor, Hartmann Tivada:: 

. Bél !\un Ferenc dr. MozsonJI 
!Sl.atvlam. di· a,Schu!c•k Elen{ér. dr. Zaho· ancor. · , · 
ránszky Ervin. 

Tisztviselő gyógyszer~szek: 
Géza, zilahi Ki.s Miklós. 

(;zentmihályi 

8.1() 

Mag_ya1· Gyógysze1·észtudomáuyi 'társaság 
Dudapest, VIII., Üllői-út 26. 

Elnök: Dr. Lipták Pál, egyet. ny. r. tanár. 
Tiszteletbeli elnök: Dr. Széki Tibor egyet. ny. 

r. tanár. 

Aleln'lkök: Dr. Mozsonyi Sándor és dr. Schu· 
lek Elemér egyet. ny. r. tanárok. 

főtitkár: Dr. Végh Antal intézeti tanár. 
Titkár: Dr. Halmai János egyet. m. t:már. 
Jegyző: Dr. Kedvessy György egyet. m. tanár. 
Pénztáros: Dr. Molnár István gyógyszerész. 
Ellenőr: Győrbiró Jenő. 
Könyvtúros: Dr. Modor Vidor kii. adjunctus. 
A vez<>tö lcstiilet tagjai, az egyetemek részé· 

ről: dr. Andriska Viktor, dr. Augustin 
Béla, dr. Bari Zsigmond, dr. Csipke Zol· 
tán, dr. Dávid Lajos, dr. Erdey Gruz Ti
bor, dr. Fritz Gusztúv. dr. Melly József, 
dr. Mikó Gyula, dr. Mödlinger Gusztáv, 
dr. Némedy Imre, dr. Sárkány Sánclor. 
dr. Sztrókay Kálmán, dr. Vitéz István. 

L~z_ Orszúgos G:rógyszerész Egyesíilet részér61: 
1 J(örlis Istvftn és dr. Záhonyi Géza. 

ÍJ Budapesti Gyögyszerétsz 1'estiilet részéről: 
!' Löcherer Tamás és Kalán Gyula. 
Í.\ Gyógyszerész Szakszervezet részről: dr. 

Hantos László, Ligeti Ferenc és Ligeti 
Viktor. 
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. . .„ „ :. ·"l · l\lúr \..U:s t: •• · ltt "' ,_, l l) 
•zsr"

1 
'.--,<.< H,ay,r. igaz!!utó; l\JarL..?itta.'' 1'ibor. 

.\ szaksa.1lo '. e~ze 1.0 · t' ''" lagiai: Cscrenyey : Til'kár: Szederkényi Miklós . 

. -\ sz{u11vizsga!<: htz~„1~· és Pa't~kl'alv~· Súndor'. 
(iéza. clr. llozsa • · __ , 

Tesliilct 

Elll("i·I\.: Liicherer 'fa. n1ús. . 
(• 1 cli'. ~lolnár Alfré<L l 1 "l·o" I·. KaFtn '"" a, :\ e no" "· •. • ; .. 

1
. 

Pénztáros: '!a.ina La,sz o. 
Ell 1ör: Hofer Antal. 
. „e1. ·t·lro"S· l3abusik F'ercnc. .... . . I. "l' hon~' ' ; ·. .. .: r' taaok_: J:,reny1 .asz n; 

Szán1vh:sgalo b~zolts'1?l I ,
1
b·bek ,Jeni>. Rilnay 

Emánuel Geza, .<h. "' .1 
B ·1· Besnvö Pal. „ I. • 

e "· / . · , 1 •. Birú IstYán. Bohn1 gnar; 
\'úlasztn1any1 ta:.,o \, 

1 
p:Lczúnvi István. 

í'.serenvcy Géza,_ r~ r._ z' lt. · w Laclánvi 
. . . rl'·J . l\Ol"Htll .O an, . . - .. 

(;raPI l H~l, f' ~r Örvénvi 13éln, Patak. 
Andor .. !"ázar ' ~~~<Pethes l3éla, K .. Péter 
falvv Sandor, „ : . B ,1. Tevel\· Béla, , :n·t Szrnllor1ncz1 e <1. • „ .• 

Z l .:nszJ·y . rv1n, . ... - '.~ 'l.u n
1 

• E · di· Zoltan Gvo.r. gv. 
dr .... n 10.1a , . ...-.... ~. Bcteuh I\:ároljr, En1ánue.l 

Fc"velmi h1zotts.tn: . f t ,: Hofer Antal; ~Antal dr. Fáczan)~I .S ':11'.• ·1 . Ottó La· ·. . '. z ll·ín J\oritsansZ<) • . 
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horam ,o ' ,;1 .. ·ossv Béla, dr. Molnar 
dányi ,\ndor,, · '.'.1 01

1 ;;. Örvénvi Béla, 
\lfréd Örke. m I Unu, S· l · t„ \ndr

1
ts : . . S' .]or dr OS\.ll l: (., 

Patakfalvy · a1t:c Z· •1101„1;1szkv Ervin, Witl: 
Tevelv Bda, < 1 · " 1 · · -

· 111 a1111. Élen1ér. 

Országos Gyóg~·sze1•ész Egyi•siilel 
Budapest. Vf„ Hegedüs Sándor-n. l i. 

E!nők: Budanovils Tibor. 
Társelnökök: Löcherer Tamás, Szele Béla. 
Alelnökök: Dr. Bisiczky András. Kalán Gyula, 

Lux Arnold. 
Pénztáros: Dr. M·olnár István. 
Ellenőrök: Dr. Maurer Kornél, \'ámos u,·ula . 
siám,·izsgáló bizottság: Beleznay l{ároiy 

(Budapest), Szabó Vince !Budapest). 
Szekeres fstván (Újpe.st). Fáy• lgn(1" 
(Nagytétény), Kaczián Sarolta IPesl-
újhely). 

Póttagok: Vajna László (lludapesl), Pehr 
Ernő (Tápiósiily), Móry Tainúsné (Sz•'· 

1
, kesfehérvár). 

'fálasztmányi tagok: BudapeslrőJ: Be!egh 
l\í'~ároly, dr. Fáczányi Ist;án: Fekete Zal· 
..,r1an. Holer Antal, Ladann .\ndor, dr. 

.'Molnár Alfréd, Örvényi Bélit, dr. Siískútv 
'.András, dr. Zoltán György. -· Vidékriíl: 
.Oenicz'ky l\'fiklós (E:grr). J)olesch .fúz'.'lef 

ékéscsaba), Frankó A11do1· !Szeged). 
arcz Lajos (Pestszenfliirine), E. Lukitts 
éla (Székesfehérvári. Merk!y·Belus .ló
ef' !Nagykanizsa). 'likolic, Milirnj ISO)" 

""'' .._ „.J 



ron), PalO\·its Alajo., (Győr). Piats kcf/., 
!Kaposvár), Stépán IstYán (MÍskÖ~c) Yl;!l!'\C 
kely Sán?or (Kecskemét), dr. V~·.Sze;. 
.\ntal · (Pecs). Zalai János (Szek: ~?.dra 
Auber Lász~ó (M~hács), Binder out'(~1)~) 
ion), Cso1ba Pal (Kecskemét) D · .. · .. P • 
László (Nagykanizsa). Frank! JÓzseti~~~ 
ged), dr. Galambos. János (Eger) ·a····~\li: 
lm (T .. "k ·1 • ... eszit• 
. re. oro sz;ntm• dós) .. Hajnal :Miki":< 
1.Mako\. Hodászy Iván ISzonib!lt!í'"' ~~. 
Karlovitz László (Pápa), Kerbolt• nll'1~1,,, 
1.Veszprém), Királyi Miklós (KomitSl!J,eJ 

· Kó_rós István. (Rákospalota), Lász]{j;~i1*~ 
(Kispest). M1ttelmann László (Ibiiólt' • '• 
~'.tdler Viktor (Sajószentpéter).' Nél'J~· 
karoly (Pécsvárnd), Óváry Elétúéí·i+@ ''i 
pest). Pesti .TózM•f (illezökövesd)'.'"'·F' 
Zoltán ic\csöd). Pinczési László' \I:)~ 
ce1:), Praef.orl Ferenc 1 Bácsalmás);' 
hotfer .Teno iDek"cenJ, f\ácz .János 
i:unhnlas), dr. Salamon Béla (Szigef.\ffiíl 
So~ymossy ,János !Szolnok). Siiíly:•;:E:l'~ 
1!3ekéscsaha). ifj. Szeghv Sí111dor IS'ze!Z 
szárd). . •ssf~X~ 

Választmányi pótta.gok: Budapest: Ell!An~'e'í. 
Antal, .Janilsáry Iván, Majorossy>íiéia''•1 

dr. Pethes Béla, P<'ler Margit. -.:-'\!fü'i;• 
Borzsovny István iCsepel). dr. 'f 
Dezső (Nng,,·kiíri>s). Szerb .József{ 
}i(•rt~n~·). Popovits l)énes iJ{nrChil)'-:;::_,, ::"' ,, ,' 

ttl János (Békés), Sólyom Bart 
zamárököritó), Szendrei Sándor ,_ 
n"l· Kádár Andor (Sátoraljaújhely), 
os István (Gyöngyös), M. Szabó Béla 

ger), Szentessy István (Szentes), Phi
p István (Hódmezővásárhely), Tomb 
· oly (Magyaróvár), .Jéhn Antal (Sop

), dr. Horváth Dénes (Lövő), Sziget· 
• Zoltán (Szombathely), Végh László 

ombathely), Balogh Mihály (Devecser), 
Nagy Lóránd (Székesfehérvár), Jobst 

zmér (Szigetvár), Szíjártó Tibor !Duna· 
dvár), dr. Pál völgyi Ferenc (Paks). 

Kovács László (Letenye), dr. Ivanits Ká· 
[qly (K·eszthely), Surjányi .József (Szeged). 
Qyimóthy Béla !Pécs). Mayer Károl)' 
(~lohács). 
le]mi bizottsá1g: Dr. Molnár Alfréd (Buda
. st), dr. Sóskúty András (Bpest), Hofer 

.tal IBpest), Ladányi Anílor (Bpest), 
ajdu Ernő (Bpest). dr. Maurer Karnél 
)pest), Harcz Lajos IPestszentlörinc), 
orz.sovay István !Csepel), dr. Záhonyt 
?:a Károly (Budakalász), Kórós István 
Jkospalota). Nikolics Milivoj (Sopron). 
·émer Szilárd (Szolnok). Beniczky Mik

(Eger), Benedicty .József (Békés). 
czési László (Debrecen). 
. i bizottság: Dr. Andriska Viktor 

:Y(Budapest), Funk József (Budapest), dr. 



Spe~.gely ·Béla 1 Budapest) , 
IC,yor), Bartha Béla (Szoi' l .far,ó ~ula 

.\ rnlasztmánv által me" .··1 n >a!h'r):: , 
tanács: llof'cr .~nl·tl MIB~ta1dasztott ;~a'l;gatú 
\ d 

' apcst) r-
. n or (Budapest) 1 ~ ' lt«auvi 
1!3udapestl dr. s& 1-'·~· .folnár :..lfri<1 
pcst), Be~iczk;· M1~1 '1'! y 'EAndrás Bűtá-. 
I " " . { os 1 ' rter) r 
. ozsef (Békéscsaba) Franl· )" ' /o sch 
f(cd), Harcz I a ·0 ' (P ' 0 Andc:f {Sze. 
Lukáts Be'Ia "18.J .sk f estszentlőriocr, E ' ze .„, ch· · ) · 
Ilclus József (N " 

1
_ e_rvar .. ,lleí-k!y. 

'I'l· . a:-,y \.a1uzsa) l'k -1• " t l\'OJ (Sopron) p j " '. .v o te, 
Piatsc!k C:vula (I{ap a -~=1.\s Ala_.10; f,yllit 
!Miskolc) Szél· 1 °~:ai 1 , Stepan lst1án 
dr Vo 1 .' 'e Y anr or IKecskerrut] 
szftrd) IH IGanAsz"t

1
!all (Pécs), Zalai János.(Sz.e .. k'. ... 

' u • mrc ( 1"' "! · . · Hodászy Iván (S· oro <Szcnt1~1.tkó§]z,; 
V. 1. (D zombathdv) PmézéS'' ·; asz o cbrecen) ·· ' · _,J· 

l1gyv. igazgató: F·11·a•;o. s· d ... > ·r·u , · • '?") • an or 
I _ \ar: l)orszky Dezsö. . 

, .lJauy.ai• _ .-.--: 

uudupesff·P~ztriáriy :.p('le~- TuifoínÍÍnycgy_etcm 
' Gyógyszerészeti Intézete··· · · 

Budapest, IX„ _Hőgfrs Endre-utca 7. 

Igazgató: Dr. l\fozsonyi Sándor cgyclen1i ny. 
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A chnjegyzékhe l'elvetl .. ada~ok,at ig~:l~~..,:
, k 'l }e1rnagvobh körultek1ntcssel nssze-

11111 ' n " • 1 ] "l ]" l ,''"te-ni. Sajnos. a valnsz eve ezo apo -..a 
"' UJ „ 1 · „ k Ue ~··1 a'11\' \"1rtársunk isn1Ctelt surge esun e -
•JC h - " • • ' ! "f d lh t ··re sen1 külllle vissza es ezert e o or n a , 
Ji~·gy adataik kin1arncHak vagy hhí.ny.osttn lel-

1,.i; Jcközölve. „. , , 
A helvsénnevck - Budapest sztov. gyog) -

si~rtáralnak felsorolása után - névsorrend
Jien következnek egymásután. Az. egyes h_ely
'gnevek ntá11 a vármegye, rnaJd a gy~)gy

se tár neve van feltüntetve, felállitásanak 
szer ' . . 1 1 · t 0 etl"
;dejével és pontos c1mE<>'ve; val ~m1tnkezc1,'•k '., 
aes lelrfonszán1ával. zutnn tove _e • 

;,emély szerinli adatok. 
alknln1uzol t rtividítések a következök: 

,.\1. 
b =bérlő, 

rv = felelős yczetö, 
gy= gyúgyszert'.•sz, 

"''J. = 11vúuvszerészjelül.t. 
::". t:o~ t'l~ 

h =haszonélvező, 
lik= hatósági kezPlli, 

r =reál jogú gyógyszertár 
(a személyjogú nH'llett 

t = tulajdonos, 
tt = társtulajdonos, 
üt= üzenltárs. 

nincs jel). 
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Tel. 185-300. Sásdi Imre (t), Sásdi István :lranu Kereszt. 1888. Nádor-u. 24. 
(ütfv). Tel. 123-380. FekelP Zoltán (tfv), Fekete 

· • Belvárosi lll22. Szervita-tér 5. Zoltánné (gv). Gnál Ödön (gy), Fekete 
Tel. 182-972. Dr. Bányai Károly (hk) László (gy). 
Dobozy Gyuláné (gy), Szuk Gézáné (gy)'. ! Fehér Sas. 1890. Szt. István-krt. 28. 

Pázmány Péter. 1928. Pázmány P.-tér 5_ Tel. 121-475. Özv. Kerpel Györgyné {h), 
Tel. 187-422. Dr. Nemes György (!), Ha- Kondor Béla (fv). Flóra Lajos (gy), Fisch 
Jász Ferenc (fv). Zoltán (gy). 

V. kerület. 
Lipótvárosi (r). 1803 .. József Attila-u. 7. 

Tel. 186-431. Pártos László (tfv). 
Magyar Királ!I (r). 1806. József Attila-u. 24. 

Tel. 180-710. Üzv. Kormos Aladárné (t) 
özv. Farkas Gyuláné (fr). ' 

~5züz _Mária-lsten-A1111ja (r). 18·!8. Wekerle 
,; Sandor-u. 21. 

.;tav.;cTel. 120-299. Zoltán Béla örökösei (t-ok). 
dr. Zoltán György (fv), Fehér Miklós (~y\, 
Káldori Melnnie (gy). · · 

Nap. 1905. Kiss József-u. 19. 
Tel. 201-277. Horv{1th Antal (lfv), Alberty 
Pál (gy). 

1
, Uránia. 1907. Szt. István-krt. 7. 

Tel. 120-396. Gruber Arpád (lfv), Farkas 
!\· .J euő (gy), Bán Kriszta (gy). 
.l Fndincínd. 1H12. Váci-út il4. 
in' · Tel. 202-069. Lovas Miklós (hk), Rajna 
!, László (gy). Szarvas Mihály (gy). 

!'' füíthoru. 1912. Hold-u. 21. 
k Tel. 120-ilBfJ. Vámos Gvula (tfv), Lászlóffy 
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fx :.Iárta (gy). · 
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__,.._.,,_ ---------------~~ 

v"'~í,.-/ _____________ ...., 

--Zita. 1917. Pozsonvi-út 2. 
Tel. 123-819. Dr. Tábor Pálné szül. ~lar
bcrger Súrn Györgyike (tfr), Hatvany 
Géza (gy). 

Bazilika. 1923. Teleki Pál-u. 9. 
Tel. 121-904. Ambrus Sándorné (h). Major 
Béla (fv). · 

Glóbus. 1926. Vúci-út 54. 
Tel. 200-659. Karsa László (hk). 

Országlzáz. 1929. Falk Miksa-u. 16. 
Tel. 125-905. Kocsis Imre (tfv). 

Pn//as Athene. 1929. Pannónia-u. 20. 
Tel. 125-618. Dr. Kálmún Lúszló (hk), 
Szemző Jenő (gy), Kóbori Klára (gy). 

Battlzyánui. 1933. Légrády Kúroly-u. 37. 
Tel. 200--166. Üzv. dr. Baradlay János_né 
(h), Nagy Sándor (fv), Heichart Emilné 
(gy), Szúgel Kúroly (gy). 

Akadémia. 1937. Akadémia-u. 1. 
Tel. 12il-889. Dr. Jakabházi Zsigmon;l 
(tfv), Tatár Dóra (gy). 

„Szent István Park" (azeliJlt „József flig") 
1937. Sz!. István-park 2fi. Wolíf Dezső 

(tfv). 
l'ígszínluíz. 1937. Szt. Jstvún-krl. ~O. 

Tel. 124-416. Dr. Tamáska Liirinc (lfv), 
dr. Payer Dénes (üt), Bene Jnlia (gy). 

l 
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0ózsa György (azelőtt „Szt. György") 1886. 

Szentlélek Gl!ógyszerlór Rt e•er , . .. . Teréz-krt. 37. 
Patika (r). 1786. Király-~' 

1
,,- ot, Török Tel. 126-525. Dr. Firon Béláné (hk), Ke-

Tel 996 4-
6 

.. . · -· nyeres Mihály (gy), Pomikacsek Leóné 
· -- • / . Goncz1 Sámuel (f ·) ,, Andorné (gyl dr 'nd .· k J .' , Alberti szül. Cserny Lenke (gy), »lodly Korné-

s · · 1 ' • „'" 115 a . ozsef ( 1·a (gy) 
!okker Erzsébet (fl"). · .gy), 

1 
· Okt '"J opera. 1887. Andrássy-út 26. · ;ai°''1j~l · 1786. Teréz-Jut. 3. Tel. 122-289. Lám Sándor (tfv), :\lóra 

~-- ' - -189. Özv. dr. Szebelléd L' . László (gy), l\Ijazovszky Ilona (gy), Neu-
szul. dr. Gaál Józsa (tf ) B . y aszloné welt Ágnes (gyJ·). · 

··1 '! . v . eiezcky lm é szu · " agyar Irma (g •\ F r né lfattyú. 1891. Dózsa György-út 124, 
roska (fl. '.'ak). ·• } · eketeháZ}' p·, • . „. Tel. 200-596. Takáts Ernő (tfv). 

Nádor (r). 1832. Andrássy-út 1 szent Bertalan. 1899. Andrássy-út 55. 

K
Tel. 226-013. Lénárd MarÍann (lt) .. Tel. 421-791. Ladányi Andor (tfv). 

opácsi Sándorné (tt) .. M . • ozv. Jlr. Cserveny Antalné (gy). 
dorné (tt), dr Fa k. \ ozv. 1 eisels An- r~fl,~~";,-. llJOl. Szondy-u. 52. 
Gábor (fv). · r as ·.-né (tt), Palovits Tel. 121-566. ÖZ\·. Károly Arminné (h). 

i;€gitő..lú.ár-Ui 186" T . 1 Erdős István (bfv), Csapóné Zsibrik Stefá-
. 'I' 

1 
· '. ercz-krt. 22. l nia (gy). 

F e· 124-966· Fenyves Miksa (tfv) 1.·~ · 1 /)eák Ferenc. 1905. Deák Ferenc-tér 6. 
~renc (gy), Jancsovits Józsefné ig )Ioett , Tel. 227-045. Sziits Pál (tfv), Gvörbiró 

lstem Gondviselés 1879 !{' 1. 1 · Y • · , 
T 1 

· -· 1ra "·U 88 ._i .János (gv_), Janta'.' Arpádné (g,_·). 
e· 220-817 Maio P'l (), · · ' ·' 

l
'fv) Ko · L .. - s a l • Székely lstvún 1 Fasor. 19011. Lövölde-tér 5. 

. ' , rpos a.1os (gy). T H · J · f f ) h -Mafl'.]{+r-Aereszt 
1884 

•\ d . . cl. 228-218. aidu ozse (tv , Rec · 
T 

1 
· . · · n russy-ut 84 nitzer Richárd (gy), Takátsné szül. Man· 

e· 323-701. Özv. dr B · . · . lel A 1 ) 
Bayer István (f ) ·

1
. ~ye1 Antalne (h.), . go gnes ,gy . 

d „ v • laJnal Klára ( ) l ,\ndráss11. 1910. Andrássy-út 99. 
r. Gottsche Ervinné (oy) d B' gy ' ·.:.', I Tel. 428-382. Wittmann Elemér (tfr) . 

• ' ,E_mil (gv). 0 
• r. illner '" ~ , ""• Kun Ferenc (gv). 

•· 1 854 -·"l·· ,,\/ 0 
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• Értsébet [(ifályné. 1908. Nagy1hezo-1;, as:··. ''Tt/lrfrpátalja. 1939. Lehel-u. 4/c. 
Tel. 124-796. Dr, Schulek B.éla ·:(t)(f\abu. j :· Tel. 203-093. Dr. Zahoránszky Ervin (tfv), 
sik. Ferenc ·(lifV). ·Kriif(or Istvún (gy), Jó, 1 ·dr. Bálint Anna (gy), ifj. Réthy Béla 

· · n:ís Endréné (gy). · · •

1 

(gyak). 
•Yörösmarty. 1909. Szondy-u. 23: 

T · VII. kel'iilet; , el. 12?··1~~· Sz~ntnliklósi G_yö~gy (tfv), 1 
. Szentnuklos1 Pal (gy), Razso IslVún ft(cgvá/tó (r)". 1828. Rákóczi-út 10: 

(gyali). 1 ·Tel. 424-9G2. Ozv. Peres Ernőné és társai 
Caritas. tnrl. Kirúlv·u. :J8. _ (t-ok), d1·. Hartlauer .Ten9 (bfv), Popper· 

Tel. 22fi-Ol 8. Ispán .Tenri (ffv). i• ,József (h) . ...::__.e..-,. • ..t-~ol--~ 
Kossuth (az.előtt „Vilmos csás:ar")._19'11'. L-B=fflt-T-erhia ír). 1837. Király-u. 53. 

Bajcsy-Zsilinszky'Ílt 29: :· Tel. 221-066. Faludi Jenőné (t), Biró Sán-
Tel. .123,682; · Özv. SZékely :Sándorné (h) i dorné (t), f:csy Zsolt (bfv), Nagy Pál (gy). 

·dr-. Farkas Pál (fV). · ' íl.J&ereszt. 1882. Rákóczi-út 88. 
Nyugati. 1919. Bajcsy-Zsilinszky-út 65 .. · • ~ TeL . 420-599. Biedermann Sándor ·(hk), 

Tel. 125-592. Szabó Dánielné izüí~"'fü;J'• I' Preyer Dezső 1 gy), Rózsa László (gy). 
abonyi Olga (tfv), Kurtz Endre (gy). ! l'iklória. 1885. Erzsébet-krt. 23. 

PodJiwniczlqJ. 1922. Podmaniczky-u. 69. 11 ! Tel. 421-99\l. Dr. Willmann Ottó (t), Rácz 
Tel. 120-201. . Hadzsy End1:e (t), Gelei ~. Jenö (ül). Schiller Ernő (hk), Knoll Gyö-
Gyula (iithk), ·dr. Ferjentsik Zoltánné (gy) •· zőné szül. Király Emili a igy), Városi Ró-
E:állllán E!eonora (gy). '1 · zsa (gy). · 

Aranykalász. 1929. Vörösmartv-u. 36. . ~l,.,.F>t-Hermina. 1885. Thököly-út 28. 
Tel. 120-328. Koritsánszk); Ottö (t), Kodc Tel. 424-588. Nagyné Funk Klára (tfv), 
tsánkszky Viktor (tfv), Hondl .József (gv), Funk József (iit), Funk Gizella (üt), Nagy 
Küttel Ilse (gyak). · · Gabriella (gy). 

IJudapcsl. 1929. Teréz-krl. 50. 1 JlaglJarország Védasszonya. 1888. Damja-
Tel. 12:3-089. Dr. Erdey Gruz Tiborné· örö' · nich-u. 1. 
kösei (h), Margittay Tibor (fv), Kárpáti i Tel. 42-1-707. .Juhász Mártonné (t), Kör-
Sándor (gy), Vulkán Klári (gy). 

2 
mendy Elemér (ütfv). 
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Hunnia. 1890. Erzsébet-krt. 56. 
Tel. 222-204. Kalán Gyula (tfv), dr. Balló 
Lajos (iil). Kalán János (gy), Saád Lúszló 
(gy). 

Diana. 1895. Somogyi Béla-út 5. 
Tel. 227-086. Erényi László (tfv), Erényi 
György (gy), Lászlóffy László (gy). 

lf Apolló. 1897. Dohánv-u. 88. 
,. ' Tel. 223-405.,Sompgyi Sándor (hk), László 

István' (gy),· Somogyi Sáúdorné szül. Ciner. 
Marianne (gy). 

/stvcí11 Királ!/· 189\1. lstvún-úl 17. 
Tel. 427-339. Benedek István (hk). Jano
vitz Iván (gy), Szüts Márta (gy). 

\Vesse/é11ui. 1901. iVesselényi-u. 30. 
Tel. 423-716. Dr. Peres Emilné szül. Kt!-

· lecsényi Ilona (tfv). Himler Edit (gy). 
Fortuna. 1902. Dab-u. 80. 
' Tel. 222-21:1. Kocsuba Elemér (hk). 

Steier Múria (gy), Ovotniczky Rudolf (gy). 
.frpcíd fejedelem. 1908. Thököly-út 21. 

Tel. 424-164. Szabó Károlv (tfv), Sznb6 
,J údit (gy)' ' 

Ferenc József. 1909. Bethlen Gúbor-u. 8. 
Tel. 224-47-1. Székely Imre (tfv), Horti 
Rudolf (iit). 

Glória. 1910. Wesselénvi-u. 60. 
Tel. 22•1-038. Heller ·Lf.szló ltfvi. . 

{)amja11ich. 1911. Damjanich-u. 39. 
Tel. 228-494. Mészöly Mátyás (tfv1. 

Jilauzál. 1912. Klauzál-tér 13. 
Tel. 227-703. Özv. Bontha Jenőné (h), 
Török Józsefné (fv), Török József (gy). 
Weber Gyula (gy). 

Garay. 1912. Garay-tér 19. 
' Tel. 228-679. Hüvös László (t), Fekésházv 
k' Zoltán (fv), Burgetti Ferenc (gy). · 

,\finerva. 1914. Rottenbiller-u. 6/a. 
Tel. 428-184. Böhm Veronika (h), Szendrő 
Sándor (bfv), Spergely Béla (üt). 

Corvin. 1922. Erzsébet-krt. 6. 
Tel. 423-577. Özv. Fenyves Zoltánné (h), 
dr. Kenéz Endre (fv), Andriska Erzsébet 
(gy)' 

Szent Miklós. 1922. Hernád-u. 7. 
Tel. 425-97 8. Böhm Ignác (tfv), Böhm 
Zsuzsanna (gy), Jeszenszky Kálmánné 
(gyj). 

Keleti. 1922. Baross-tér 14. 
Tel. -126-14 7. Beleznay Károly (tfv), Lő
rincze Zsuzsanna, férjezett Debreczeny 
Lászlóné (üt). 

ilrany Szarvas. 1923. Rákóczi-út 32. 
Tel. 220-330. Halász Béla (tfv). 

1926. Dob-u. 2-1. 
Tel. Siklósi Henrik (tfv). Szend-
rői Imréné (gy). 



Z:Je111. !085".::Elen1·éí·-t1.:: 2ö.„ 
Tel. 425-Tf8: 'özv. 'Mügay Káhi1{iimé ·(h), 
Bauer ~Iútvás (litfv). · . 

• lJnrgifr1:·:1g3g.' Madách I mre·t~r l: . ._ „„. 
,. Te[· 227-689. · Fejér Emil· Antal · (tfv), 

·· Zonda Gergei)· (gy). '!átyás Évá (gy), 
Séra J>iroska (gynk). . _ , · 

7'eldi· Mili/ó.>. rn4a. Rúkóczi-út 56. Üzv. :Szi- .. 
· !ágyi Já1l0s!1é „ (h), dr. Lajbek Jenő :(bfv). 

vnt kériileÍ. 
,S;~nY :5~ív (r). Ji6L Bar~ss-u„44. . .. 

Telefon: 138-948. Héfhclyi ]{ároly (t[v), 
dr .. Réthelvi .r enö . (U), Kiss. Lászlóné ·szii!. 
"N~1j\élb' E;Iil (gy), dr. Szabó Lászlóné.szül. 

· --G:re·nes i\Iargit (gy) c;;;",_t~,,,.-.r -
Dr. ·J1folnlcsy ,7/é-or-oníí" gyógys:erlár (r). 

1 rno. i\fúze111n-krl... 1.8. 
·· '1'.il. 137-9-!0„ .Maiólcsy Györg)· (lfv),'. Ta· 
· k.iics· JstYán (gy). 
S:enl Jó:se{. 1854. Mária Terézia-tér 10 ... 

Tel. lili ·888. Kovúés Aiidor (hk), Gopcsá 
Andor (gy), Lukáts .\lad:"trné (gy). 

C.iilfori 1878. Rákóczi-út 3\l. . 
T~l. l:l8-873. Örkény István (t), Örkény 
Hugó (fv), Lipták .Józsefné (gy), Huray 
,József (gy). 

Szent [(eres:tély. 1882. ;\[átyás-tér 3. . .... 

188-f. · Rökk·• "Szílárd-u.c. ·. 28. 
, .'fel. ta5-!l7 L ·özY. ·Steiner Oszkár1H\' szül. 

i · ;,!}.lj.!,~_"k Ilona (h)'. Székely. Sándorql\j. 
''"kálvária. 1885, Baros~-11. 129, .. . . : :: 

-:. Tel.' 139·925, '·Dr, Konrád ··Géza ·'(tfv), 
„. ·özv. Preisich Károlyné (iit). Fekete· :rános 

(g~. . ... 
fl[és pró/éta. i887. Hlés-utca 12, . . · . :: ·· . 

Tel. „ 135'·822. Hófer· A11tal '(tfv), Cserhahm 
Antal (gy), Ruby Ernő' (gy).· · · 

.lposto/. 18913. József·krt. 6-!. · . . ...„. 

.·'Te!. J';J7:890. Czukor .lúnos (t), Fendr1ch 
· Arnold . (fv), ch'. Gruber Alajos (gy); Ha-

dadv Ferenc (gy). '. . 
.\:ent iilaruit. · 181'13. Nepszinház.u. _22: 

1 Tel. 138-830. · Tfj. S'ztincsik István (lfv), 
''' dr. l~Iiányi l\Iiklós (üt). . 
V~;Í~·Pét~1'89.J.. · Bacsó Béla-u. 32. 

Tcl: 130-9~2. Pikler Györgyné (ifv). 
Schneer Károlv (üt). 

S:entcsn/ád. 1905: Práter-11. 45. 
TeL 138-7'18. Dr. Wéber Dezsö (lfv), 
Kasztner Sándor (üt). 

/[..Rákóczi Ferenc. 1002. Hákóczi-úl 2:!. 
Tel. lili-891. Dr. l\norr Zoltánné (!fv). 
Almásy Ernő (gy). 

j.Sze'nt Rókus. 1910. Rákóczi-út Gt. · 
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Tel. 138-381. Dr. Filó János (tfv), Halász 
István (gy), dr. Hajós Józsefné (gy). 

!í. Tel. 137 -894. Üzv. Koppány Vilmosné (hk). 
!!; Brüll György (gy), Knoll Győző (gy). 

::'1[?>0,Í; 
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Teleki. 1920. Teleki-tér 3. 
Tel. 137-69•!. Lázár József (tfv). , 
Ferenc (gy). .•.,e... .. 1J. 

Sta~~i~r~~~'.7 j :.22 Öz~~e~~~!~~-uB~l~né ';~i;+>vl 
Gonda László (fv), Lefkovits Arpádn~ i 
(gy). r 

Városháza. lll22. Múzeum-krt. 2. • 
Tel. 138-837. Patakfalvy Sándor (tfr\, 
Retter Anna (gy). 

Józsefvárosi. 1925. József-krt. 40. 
Tel. 137-914. Özv. Moldt Béláné szül. Szé. 
kely Erzsébet (h), dr. Bátori Ferenc (ütfv), 
Laczkovics József (gy). 

Odvözltó. 1922. Népszlnház-u. 37. 
Tel. 138-513. Nagele Géza (lfv). 

Baross. 1923. Baross-u. 111. ,·< 
Tel. 137-885. Csató Sándor (t). özv. Gá
bori Györgyné (h), Berényi Ist,·án (fvj, 
Kisdégi Ferenc (gy). 

Zrin!Ji. 1923 . .T úzsef-krt. 10. 
Tel. 138-347. Kalmár István és neje: (t). 
Kalmár István (fv). 

»Bayer« 

gyógyszerek: 

Aoidol-Pepsin 
Aspirin 
Betaxin tabi. és inj. 
cantan tabi. és inj. 
Carentin 
oevegan 
Endojodin 
Evipan tabi. 
Évipan-Natr. inj. 
Kresival 
Luminal 
luminaletten 

Luminal·Natr. pulv. 
Neosalvarsan 
Novalgin tabi. és inj. 
Novooain'Corbasil ln!. 4'/' 
Novooain-Suprarenin 
Omnadin 
Phanodorm 
Pyramidon 
Spirocid 
Trypaflavin · pulv. 
Vigantol olai 
Vogan olaj 

Ezüstfen!JŐ (azelött „Nagymagyarország'.') Gyártja és forgalomba hozza, 
1928. Karácsonyi S.-u. 21. 
Tel. 336-687. Altmann Aladár (tfv). MAGYAR PHARMA GYÖGYÁRU RT. 

Gróf ilpponyi ..tlbert. 1928. Baross-tér 6. BUDAPEST, XIV., TELEPES-UTCA 53. 
Tel. 335-491. Bér Sándor (tfv). Mészáros llTel!ofon: 496-334, 497-167. Tá · t M h 
Dezső (gy). .·. ·~L..----------VI-'r•_• _•gy_p_•_rm_•_,· 

&i3 



NarmboÍdaynss:onu. 1928 . .iózsef-krt. 80. 
Tel. 138-150. Súndor Imre (hk), Buttinner 
Edit (gy). dr. Száva Jenőné (gy), Illlkó 
Bella (gy). Geszlessy Múria (gyak). 

IX. ke1·ület. 

Angual (r). 184i. ünöi:í1l 39. 
Tel. 184-630. Löcherer Tamús (lfv), Hu
szár ·János' (gy), Kézdi Arpádné (gy). 

Szent Ferenc. 1872 .. Üllői-út 59. 
Tel. 139-954. Gombos Zollán (lfv), Ciner 
Zoltún (üt), Bertalan Pú! (gy). 

P_áduai Szent Antal. 1879. Ferenc-krt. 22. 
Tel. 186-560. Fekete Andor (tfv), dr. Mercz 
László (iit), Hartmann Tivadar (gy). 

Jó Pásztor. 1880. Rádav-u. 18. 
Tel. ,,186-006: Deér Ödön (tfv), Urbányi 
Dezso (gy\, Krakovszky Istvánné· sziil. Ta
más .Edit (gy). 

Sas. 1888. Üllői-út 105. 
Tel. 13fl-iú8. Geszti Kúroly (trv), Klósz 
Kálmánné (iit), Velits Ödön (gy). 

Szent .-Inna. 1892. Soroksúri-út 35. 
Tel. 137-735. Dr. Pandula Egon (hk), Héti 
~lárton (iit), Pandula Oszkúr (~yak). 

Madonna. 1899. Mestér-u. 38 
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Tel., _137-889. Kempler Vilmosné sz. Péter 
Margit (tfv). 

l Siefánia. 1912. Üllői-út 87. 
! Tel. 136-799. Neményi Núndorné (h), 
! dr. Solt Endre (fv). 
1 Sanitas. 1914. Ferenc-krt. 2. 
, Tel. 187 -443. Emánuel Géza (tfv), Bácskai 
' Ottóné (gv), Pirchala Károly (gy). 

Dllna. l\J20. Lónyay-u. 5. 
Tel. 189-636. Kassai Artur (t), Farkas Ist
ván (fv), Nagy Lajosné (gy). 

Haller. 1\l22. Gr. Haller-u. 44. 
Tel. 13i-831. Lúszlú .Jenő (tfv), Graef Ti
bor (üt). 

, Gizella. 1920. Üllői-út 121. V Tel. 138-94 7. Menyhért Vilmos (hk), 
' Weisz Béla (gy), Szúsz Julia (gy). 

!! Jó Szív. 1933. Ferenc-tér 1. 

I
li• Tel. 137-848. Eibach Ilona .(t), Ligeti Vik

tor (hk), Kautny Endre (g>·). 
! J'i<ídasdy. 1940. Gr. Haller-u. lü-18. 

Tel. 239-956. Fülöp Endre (lfv), ?IIatkovics 
0• Kornélia (gy). 

X. keriilet. 
Isteni Gondviselés. 1870. Kőrösi Csoma-u. 7. 

Tel. 18!i-227. Dr. Fúczányi István (lfv), 
Auber István (gy). 

Jmny Sas. 1888. Kúpolna-u. 1. 
Tel. 186-230. Üzv. dr. Mann Gézúné (h), 
özv. Szántó Imréné szül. Mann Éva (üt). 
Szücs Lajos (fv). Böszörményi János (gy). 



Jfútyá.1 Király. 189H. C:salád-
11

. H. 
L:íszló (tfr). Mály 

S:ent Katalin. 1912. G 1 
erge y-u. 40. \'inczn István (tfv). e 

Orczy. 1911. Orczv-út 47 
J. Te\.1;39-745. ö'rvényi Béla (tfv) 

ez!',8 • zwe. 1926. Űllői-!Ít 124. · 
I ;I.. 182-.565. Dr. Temesváry Istv·ín 

.Tonasch Istvánné sziil ~f- '.. IJ ' (tfv), 
. · a.ux ona (gj) 

Hygieia. Hl27. ;\fa„lódi-!Ít 65 r, „ .„ ' · 
(tfv). 1 t"> ' • 101 og .fen() 

,)':e;if l:.'r::.sébet. 10BO. liungiiria-krt. l() 

, I el. 139-.386. Rimay Béla (tfr). · 
_.~zent Miiuíl!f. 19.%. Pon"r•kz-1ít 17 'f . 

Sándor (hk). h ' • • " ocsary 
Remény. 1938. Gyömrői-út 49. 

Te! 186 'l"l z 
C: " .. : . -; " .. -aholai Császár Ferenc (1 fr) ,s,tsz.u Zoltan /gy). ' 

XI. lrnriilct. 
S:cnt Gellért 1888 B · 

"„ . . . · . · artok Béla-út 19. Ma. 
b}•ll} hassa .Jozsef (tfr) di· 'l'l·. G 
l·ín~ („!' l\f ' . H l\.Sa Vll-s' ~ '.' 1 • ' agyary Kossa Guszt-'tv (Üt) 
T·~a avm)'né sziil. .Takab GahricÚa (« ·) · 

oth Tren (gy). .h) • 

Szent Imre 1910 \f · .· z . ·r l 4~. ... . :. oi icz s1grnond-körtér 8 e . D8-1 Q? Ozv s „ I . . 
S. „ L. -; · · · zego stvánné (tfv) · zego aszlo (iit) w ll , " · 
("v) F"l 1 I . · . ' ° Clll.inn \· 1ktorné o.- , o e es „aszlo (gy). 

.._ ____ _ 

' ' Szent l\e1·eszt. l\ll 7. Gellért-tér L 
Tel. 2.58-292. Ternajgó .József (tfv), Ter
najgó Józsefné (gy), Ternajgó ~Iúria 
(gynk). 

Szeretet. 1920. Bartók Béla-itt 128. 
Tel. 259-220. Fabritius Henrikné (tfv), ~ 
dr. Fazekas Jánosné szül. Kádas Erzsébet !f. 4 { 
(gy). K'.P--1.. 

l.,iziöi Szent 1'etéz. 1928. Fehérvúri-ltl 82. 
Tel. 458-779. Özv. Kiss Sándorné szül. 
Abonyi Teréz (tfv), Pertsy István (gy). 

Szent Antal. 1929. Budafoki-itt 47-49. 
Tel. 458-739. Dr. Beke Gézáné szül. Tom
bor Valéria (tfv), dr. Kuncz Andorné szül. 
Csuka Margit (gy). 

Amny Sf/s. l ()29. Lenke-tér 4. 
Tel. 458-7 49, Erdélyi Dezső (ti'v), Borsányi 
István (gy), Erdélyi György (gy). 

Irgalmas szeretet. 1938. Szt. Imre hg.-útja 86. 
Dr. Ahay Nemes Gyula (t), Ferenczy Ár
pád (bfv). 

Háromkirály. 1937. Fehén·ári-itt 21/b. 
Tel. 269-494. Balás Árpád (tfv). 

· S:ent /{/ára. 1939. Bartók Béla-üt 5 L 
Tel. •158-518. Tevel)· Béla (tfr), Arvay 
György (üt). 

55' 8G7 



•• „„„„„ ...... ~~~.. --------~-
XII. kerület. 

. 1lay11arorszáu Védasszonya. 1884. Alkotás
utca 1/b. 
Tel. 257-522. Dr. Héray Andor (tfv), 
dr. Tólh Zsigmondné (üt), dr. Fröhlich 
Gyuláné (üt), dr. Szőllősy l\Iargit (üt), 
Tóth Sándor (gy). 

Mát11ás Kirá/11. 1890. Br. Eötvös-út 4. Szabad
' ságl1egy. 

Tel. 361-905. Dr. Schmidt Dezsőné szül. 
Wiesner Márta (tfv). 

Alkotás. 1907. Alkotás-u. 34. 
Tel. 360-768. Dr. Illés Ede (tfv), Vály 
Margit (gy). 

Remén11. 1920. Györi-úL 8. 
Tel. 160-678. Szüts Ernő (tfv), Masznyik 
Lajos (gy). 

Szép l/onn. 1922. Vörös hadsereg-útja 2. 
Tel. 161-668. Csányi Imréné szül. Weörös 
Márta (tfv). 

Isten Szeme. 1928. Böszörményi-út 36/e. Vár
biró Györgyné szül. Sperlágh Eszter (tfv), 
Németh Jenő (üt). 

Szent A.ynes. 1929. Németvölgyi-út 56. Wolff 
Lajos (tfv), Gyulai Kálmán (gy), Wolff 
Lajos (gy), Flink Mária (gyak). 

Csaba Vezér. 1935. Csaba-u. 7/c. 

868 

Tel. 457-205. Özv. Tánczos Józsefné (h), 
Karner Ákos (ütfv). 

XIII. kerület, 

Fehér Galamb. 1\)01. Róbert Károly-krt. 60 . 
i Tel. 200-746. Dr. Darvas Sándorné szül. 
' Strausz Agnes (t), Strausz Armin (fv). 
~zabadság. 1907. Róbert Károly-krt. 104. 
· Tel. 201-162. Lamberg Károly (t), Lukács 

Dénes (hfv), Fekete Elvira (gy)· 
/Janubitzs 1910. Váci-út 155. 

Tel. 201-450. Dr. Sóskúti András (tfv), 
Dolowschiák Teréz (gy), Révbiró Imre 

1gy). 
phőnix. 1912. Váci-út 87. 

Tel. 201-280. Janitsáry László (tfv), Keszt
helyi Margit (gy), Karoliny Gyula (gy)· 

Petőfi. 1923. Szt. László-út 74/a. 
Tel. 201-460. Dr. Pethes Béla (tfv), Kövér 
Tihamér (gy). 

Lelle/. 1929. Váci-út 49. 
Tel. 201-285. Koráni Zoltán (tfv),. Balás 
Pál (gy). 

1934. Béke-tér 11. 
Tel. 200-308. Tóth Ilona (tfv), Jákváry 
Béláné (gy). 

XIV. kel'ülel. 

Szent Vendel. 1888. Kerepesi-út 128. 
Tel. 296-703. Kada Erzsébet (tfv). 

869 



,. <(J{i''.{:' 

Ornnqyal. 1892. Bosnyúk-u .. 1.. 
T~l. 256-5-lí. -Dr. Hnrsany1 
Harsányi Károly (üt)· 

1 / ' 
lj,(bu, Fe.iér vm.. l);~q,ng~•i>l·,~ 1890, Schefler 

.Júnos \lfv), !" Antal (tfr), Petróczy .lúno",;né így). {fiúk-
knl .Súrkeresztúron). 

Tfonq<irfo .. 1898. Thököly-út Sí· . 
• Tel. 29ö-í04. Dr. Kemenes :el~r (lfv), 

Ti11anyi István (gy), Hortohagy1 Gyözö 
Igyak). 

Pnnnónia. 1900. i-:crcpcsi-úl 24. sz. „ • 

1 
Tel. 496-112. Nyi,Jd Bélu (hk), Fulep Bela 

(gy). . . 

\l'..\baúJ~z:ínt(•, ..:\.baú~tornu ?ni., F'el1ér l{ígvó 
\ (r). 1812, Fö-u. M. Meiscls Irén (t), özv.' 
\ )!eisels J\!iJ;Jili;.n.é...(J1fv). 

i :\Jadonmj, 192:l .• Jászay-tér 24„ özv. Sza-

1
·. /Jny Mihalyné (h), W. Máté Rózsa (fv). 
lb1íclszHlók, SzolY1ok V1n·., l\1Iagyar I\:orona. 
f 1835, Kertész E. István (tfv). 
V.1bony, Pest vm„ Remény írj, 1824, dr. Em

Áren-. ! hcr Béla (lj-, Drugu-·Józsel'né (fv). 
, . · 1906. Dózsu György-ul 2\l. 
:.1ena. T' 1. (l' ) Tel. 427-í95. Polatsik . ozse •V , 

d:íssy László (gy\. 
lfonwnitas. 1922. Erzsébet. király1:é-út_ 

Tel. 296-705. Dr. Somogyi Üdonne 
László János (.üt)· 

30/b. 
(lfv), 

Thököly. 1926. Thököly-út lí~. . . 
Tel. 296-119. }.lajorossy Bela (llv), A1sen
preis Dezső (gy), Aszlalo~ Gábo_r . (gy~k!. 

Szent Veronika. 1\l32. Erzsebet k1ralyne-ut 
100/b. Torday Ferenc (tfv) · 

Szent .4ntal. 1933. Fiirész-u. 1í. Betegh Ká
roly (tfv). 

J ttila.' 1935. Cserei-u. 7 · . 
Tel. 296-í06. Krebsz Jenő (tfv) · 

Jóreménység. 1935. Erzsébet királyné-út 10{f; 
Tel. 296-549. Cserenyey Géza (tfv) · 

l{ lSzent István, l\J!O, J\ósa Ernií (hk), K. 
~:,r+~a1~t a5-H·n:rüTiT ~rgy) . 
j'.)Meg.ull!Jí, 19:l0. Szt. István-tér l. Csemiczky 
};"fihnmér (lfv). 

jt~a, Pl'st vnL, J\Jegválló, 188i, Juszkó Gyula 
~-Ifi\·). 

Jf(:i.cs, I·Ieves vnl., fi'fegv{illó, 193.J, v. Czup
;!'fjion Antal lt). Orosz .Júnos l.fv). IVúmos
it;:·györk fit'lkja·). 
ifd~ny, Fehér vn1., 0~Iegváltó, 1820, özv. \7ajda 
~.G)·ulúné (h), .Tóviún Pál (fv). 
J~l'd, lúsd Zen1plénagúrd. 
i~a, Veszprém Ym„ .Jó remény, 1883, Heff
--:~Jer Ferenc 1:t), Pleszkútsné Fekete En1111y 
.f'Jhk). 
;%72: 

.. ·.•·.:·.,_f.:~.-.: .•.. };,:,~-:,:itS~,- :::"g 
' N„,~J>, 
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bert Oltón{! "(·Jr).,-c!r.-lR" I· • C>Z\ • dr. Ger. 1pnHalva, Csanád nn„ Isteni gondviselés, luiP' Pesl · 1· · ~' vn1., \Incsen1 1911 ··-, , 
19.18 januúr 1-tiil (l;fv)'.1 '"Y iVfat~ld (hfv). ~ 18??· Lukács László. (th). ' 

Alap Fejér vn ő · Siala) Endre. · i 1F1okkal Maf\yarcsanádon). 
' 1„ rnn1trval 19'>4 T +· ,,,. . 

•r Gergely·Jcnő (l). " ' · - · el.: 13„ \1páli, lásd .Jászapáti. 
Albertfalva, Pest vm M .

1 
, . · !1p.ez, Heves vm„ Isteni gondviselés, 18'J6, 

268-690. Kcreszte·;
1

1 e
1
sva to_. 1920. Te]. !'. Keszler Gyl.lla (tfv). 

B 'l Y · anos (tfv) H „ i · / e.a (gy). Keresztély él'yula ("J.C) ' aulik j\postag, f'.est .v1;1., Kossuth Lajos:, 190_7, Kris· 
1Alberh, Pest vm. Me" •'lt. "' .„ ..... „~ ! ·tóf Laszlone "'SztU. fteteny1 Klara (h), ~ PáL(tfv). _' 

0
''1 o, 1930, Patonyi 'I. Szántó Istvánné szül. Faragó Mária (bfv). 

1 Alhcrti-frsa, lúsd J-iilön 
1 
.. T · · líszód„ Pest vm„ Magvar királv (rl, 1835. 

A·· Alcsnt, Fejér ~. 111 ' f:'é';;}'. 11?:.;:.l~)berti és h-sn. t Sztalin-tér 2. Tel.: 4. Burger Zoltán (tf,;J, 
Arpúd (t) r .: 1'.~ "':-":.f·n~?'" 1882, Gork 4•. Burger Zoltánné s1.lil. Biró Judit (lt). 

·'· . " ' \.O \.Cl1) cs1 ~1ar1n (hk) - n -4 tj ~.\lgyo, Csongrúd v
111 

I ·t . , · i.:. Isteni gondviselés, 1922. l{ossnth~utca [1:t 
. !9?' . „ s em. "O d . , , - - " . -• -,'" ~lózes Elemér (lfv). · ·- n viselés, j;; Tel.: 2~. Pé:i ~';la _{tfv). 

Almmh, lasd Balatonalmádi jllm\ny, Jasd l· elsoabrany. 
Alp:Í!'; P'.'sl vnL, ~9X\l.ngynl, · 1

892 
özv. • l!P'• Kom_áron; nn„. Szei1!léle!&,;_ 1872,, Ga~am: ~'."lmanné lh), Béék'B°éla (b\' Pfalcz {is ]Jos hálman ltlv), Galm;i!ios Ka'.ma~mc 

Alsoalmínv I'! -

1 

F , q;;; ; · ···· · · ::!! sz. Farkas Etelka (gy). (f10kknl Gonynn). 
~, '!i( elsoabranv ""< (' Alsódabus Pest . R . - · ~l.d.áml, Somogy vm„ Jrangyal, J 882, :Ylatol-
' \IU., emcm· 1°39 ·· $,.· I t ' (ti'· -

Sándor (lfv). · • " , Fónagy ,j,· csy s van v). ~. 1\lsóné1ncdi p l 1:-.i,.;;'~------------------
„ '. es v111„ Magyar Kir·ílv .. :~' .. „.F E R C „ p A R Vas-,'' mU.j- é~ rézkombináció. 
ozv. Perrnger J.ó.zscf. , '(l ) . ' - • l~-~6, ·· "' 
bála (fv). ' . ·OC<l 

1 
• W1eland Bor' r 

~lsós:íg, lásd Csanádapáca. l' 
Primaer és p;ecundaer anaemiánál. Fertözö 
betegségek utáni reconvalescentiáná.1. 

pagy, Szab,oh:5.„.-~-vn1-.;-„-Szcnt L <, "l:,;,.~-
Jelenlcg nem mííködik. ászló, 1.924.„ % 

... ,.:· ;~~;;~ll.l-.-----------------57-';i 
· RICl\lER GEDEOR vegyésieli gyár rt. Budapest X. 
Cserkesz-utca 63. Telefon: 186-369 

Ri'...! 

< 



; Álmosd, Bihar nn., Kígyó, 1907, Dobsa Sán
~·- dor (lfr). · 

Babócsa, So1nogy vm., n.Jegváltó, 1876, Dras
ko\'ich Géza (lfv). 

Bmlacsonyloma.i, Zala vm., Angyal, 1911, 
Huszár Károly (tfv). 

Ba,ju, Bács •. vm., jJrlyözHO. (r), 1788, Eötvös: 
ulca 3. Tel. 136. Kabdebó Istvánné (ez. 
elölt özv. Wéber Dénesné) és Lovasy 
örökösö]i: Lovasy l':rnii. - Ilona„ · - Er. 
zsébet (t·ok), Kabdebó Istvánné (bfv), 
Horváth Gyula (gy). 

SzentlJ!irnmsflg. 1818,~D~ák·u. J. Tel. 186. 
Dr. Thury Gézáné és Pitó ~fihály (t·ok), 
.-\nl1011y Éva (gyakJ. 

Szentlélek. ~1870, .Vörösmarty-u. 14. Tel. 
123. Özv. dr. Makray Lászlóné (h), Michels 
Gyula (l'Y), Novák Antal (gy). 

Kereszt, •1'885; Erzsébet kir.-u. 28. Tel. 
550. Hulhrohr Sándor (t), Kramer Endre 
(gy). 

Szent István, 1904, Budapesti-út 76. Te]; 
518. Görbe Gyula (tfv). · 

Ba.ina, Esztergom vm., Isteni Gondviselés, 
1884, özv. Korethi Gézáné (h), Lányi 
Ernő (bfv). 

87·! 

Ilnl!o.nyszomhathcly, Veszprém vm., Madomw, 
•· 1917, özv. Szeiberling Ferencné (h), 

füelhmiiller Dénes (hfv). 

Baktalórántháza, Szabolcs vm., Megváltó (r), 
1838, .Tóna örökösök (1), Gaál Béla !fv). 

Balassagyarmat, Nógrád vm,. Szentlélek (r), 
.-·· ·t804, Kossuth L.·u. 2. Tel. 93. Biichler 

.Tenö (lfv), dr. Eötvös Lászlóné szül. Csépe 

.Tulia (gy). 
•~·-· . 

Magyar Korona (r), 1819, Rákóczi-u. 22. 
Hebmann Hókus (ti\·), dr. Liszka Károly
né szül. Bolh Emilia (gy), Both Gyúla -- ·- -···· ·-- ·--~ (gy). 

Szent Antal. 1984. Scilovszky-u. 14/a, 
Mérő Sándor ihk). 

Bnlatonalntádi, \Teszpré1n v1n., Balaton, 1914, 
Kertész László (hk), Bartha Tivadar (gy). 

•Balatonboglár, 
Sziiz Mária. 
(tfv!. 

Son1ogy vnL, Boldogságos 
1874, Tel. 41. Sártory Cajos 

Balatonfőka.iár, Veszprém vm., Turul, 1902, 
Duha Tivadar (lfv), Duha Tivadarné sz. 

, Bors Margit (iit). (fiókkal Lepsényben). 

l Balatonföldvár, 
vis<Jés, l Q09, 
núcs nyulún'é 

Somogy vm., Isteni Gond· 
Idénygyógyszertár, özv. 'Ta
(h). (Kiiröshegy idény fiókja) 
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Bnlatonffü•ed-fÜl'dő v,,.. . 1 . ( ) 17 ' e.„prem vm 0 ' „ r , 91. Tel. 29 Va' l " I ·: rosz]átf.• Edit i l) Fábrv Odön (fv). (fiókkal 13ala-
Apálhv E · }l stva1iiJ~l · ' " ' , .szter, dr. y · F „e szu]!i, tonszárszón). 
Bag:'ir1 i\1úrin ~, B -· .en < l'rcncné s .. 'i .denszlv D; cs . agan Margit, dr. Wi zu!·•3a\atonszcutgyö1•gy, 
( ttbfv) )· enesne Itt-ok), .T. Kovác 

5B2~I·; ... · 1897, Saáry .Jenő 
· • 5 elu? flalatouffücd-f 

1 

11aJatonú.ihcly, Somogy vm„ Gondviselés, 
1923, Tel. ~2u, Ve:"zprén; vm„ Mef,'Vál . • 1?.33_, Sujánszky .Jeni\ (tfv). i'\ia!a\onki!lti"" 

Lóránt (gy). · Ta!.áes Janos ltfv), Sza~f' f1nlqa). 
ll'!latoukcucsc v,. . . •nnlatonzamái·<li, Somogy vm„ }Iagyur 1<0-

özv. Tóth Ji:lil~~~1~1 e~n "'~·'" 0;mn1<, 19!9 i rona, 1927, Fodor Mártonné sziil.. '[i:\f&f< 
. (tfv). ne ~~nL!.!.~.1:'.Y.~LYilm~ l "G1zella (tfv). ~-

Balatonkiliti, Somo"y , „ . jualkány, Szabolcs vm„ Fehér Kígyó,rll864, St1~únszky Jenő "it) "~": \'. 0~'.!Vlselés, 1926 ! Halkányi Kálmán (t), -Kállay Imre (hk). 
(1101'!-a:t B 

1 
' e.i. S.tndor (1· 1„.' 1 '" a atonítjhelyen). Jer o). iBalmazú.iváros, Hajdu vm„ Szcnthúromság, 

Ilalalonlellc, Somogy vm E~ „, .- --~ j· 185'5,'özv.·p;m·y Gyuláné (l). 

orszt1g 1939 T. ~ ., .... ze1 e\ es 1Iagy 1" . (tf ·)' ' . • • . cl. ol. j. KoYúcs B .
1 

ar- S)rangval, 1808. Kossuth-u. \J. Tel.: 19. 
•\ • Gs1szar Árpád (gy) e a M. Sz(,rsi Anna (h), Kiss Béla (bl'v). 

Balatonmá!fa·ffüd „ . · · . . . l\Iária 

1999 

o, Somogy nn. S, . „ :Ballavm·, \'as vm„ lasd Bérbullavár. 

<;:=>--·~- : -----· ·--· - , Bole1nan E r · ' ~" B?leman Lajos (fv) B 
1

, · '"·!0 ?. !l), ifj. 1,Unrabás, Bereg vni., Bethlen, 1027, iizv Kovács d\élhel~· fiókja). ' 0 cmgn (iyocgy„.(cy). l.-Lajo'11é \t). i.l«lenk.g--"zündel\. 
Balutonszát•szó s ··.1j~ar;1cs, l~ejér vn1., l~en1énY, 1928, :l\ledgyessy 

F
-. ..... _ _ , 0111orrv vin \ • abrv öa" · h: ·• r '"'yal 1931 • György (tfv). 

E . • onnc szül Kov' o. ' ' ·* .' <'.
1
t (.~l; Fúhry Ödön· (fv ~;zi1m Csutak bm•anyaszabolcs, lúsd Mecsekszaholcs. 

idenyf rnkja jelenleg nem)· 1 t.alatonszctne\ ~Íla1•a11yasze1i!HÍ!'ine, Baranya vm„ Szent lst:, 
Il11! 1t miíküdik). . _ ' onszemes So · 7 y,•'ü1, 1877, dr. 1\luró 1.úsz\óné szül. Csonka 

r
, . ' 1110!.!\' VI11 A ', y< 
ahr)' Oclönné s~Úl. K~vúsz~~;albs~I9.t!.~ 1 Vilma (t). • • 

87U Jma!'czika, lásd S.aiókazinc. 
f\d::,,.,,:eo • ~.;;-: ;;; ;..,; "r"'""' "" ~""""'"' .. : .. .;;,, .:Íz .,, . ' ~ .„" Hn 

Son1ogy vn1., őrangyal, 
11). 

-



...... „„„ ... „ ..... ----~-; 
Barcs, Son1ogy vn1., , lgazsúg, 1865. _Bajesy 

Zsiiinszky-u. 80. l\olmt Pál ( tfv), Vetek 
Valéria (gy). 

- Megváltó, 1893, Széchcn)•i-u. 10. Szőnyi_ 
F crenc (ffv). · 

"Uilttöilya;::0anád vm., .§\\1.rntgr. (azelőtt Ma
gyar_ lí.1raly), 1832 (r). Fú-u. 80. Tel.: 40 
haulmann Margit (tfv), ősapay Edit ! ".:· 

o ...-(e---·- -···,-o , n) .l • 
;~angyal, 1901, 1. 83. Tel.: 28. Sarkarb· 
Marrn \tfv). ···- ·' 

Szerete:t. _1_9:;\(l,_. Mezőkovácsházi-út 
Tel.: 37: Krammer Ferenc (tfv). Hl. 

Bács.~Jmás, Búc~-~odrog vn1„ Szentlélek, 183f> 
(1)· Appony1-t_er 8. Praefnrt .József örökii
s;~ (t), Praelort Ferenc (fv). Szohonva 
hela (gy), Szabó Julia (gyak1~----···~0 -

.T ézns .~zive (azelőtt Szent István\. l\l14 
Appony1-!ér 4. Rónay Dezső (tfv). · 

Bácsbokod, Búcs-Bodrog vm., Szent Erzséhet 
1891. Tel.: 18. Krassy Félix ( lfv). J 

P.iíesmmlaras, Jás<FN!aéllüü'.s. 
Uáesvaslnít, Júsrl Vaskút. 
JJánfalvH, lúsd Gúdoros. 

1 -8, j?:rieJ1ár fitiiil1idü~··h:on1úron1 v-n1 .. '"t11·ul. 1 go 
Kúroly (ti\·). · 

f~1inhe1g:res, lásd Na1gybánheuves. 
- ''"! 

s;s 'll>~'il~11\'1..J.l~ • 
, ,,_/ L!j . ~a.„ 

Bál'•Ín<I, Bihar nn., Orangyal, 1893. TJ. · 8. 
Szendrey Sándor (tfv). 

l!áta, Tolna vm., Szent Mihúlv Arkangyal, 
1930, Willy l{úroly (Hv). 

P,átaszék, Tolna vm., Szenthúromsúg, 1836. 
Tel.: 2i., iizv. Pongrácz Lajosné (h), Tar-

ján Is!vún lht\·). 
Bátya, Pest vm., Szent László, 1927. Tel.: G. 

Szász Sándor ( ll\·i. 
Belell, S.opron vni., i\leg\·álló. 1892., özv. Ré

man Beláné (h). Kelen Gusztáv l_hfvJ. 

ncrccl, ~ógrád vm., Angyal, 1898, Király 13. 
Lajos (tfv). 

BerekbiiszÜl'Inény, Bihar Q"\-.:ín .. l{óroü:1--;···T88l\, 

Peczold Tibor (lfv). 
Beremend, Baranya \·n1., ~1agy:1r 1·~.Jronn, 

1896, Tóth Kúln1ún (tfv\. 

Berettyóújfalu, fübar vm„ gr. Széch,~m·Ll~l
ván, 182G. Dózsa Gy.-u. 4. Tel.: 51.l'tlí<Y 
Mik.Jós ( tfv). Liptay Albertné (üt). 

~Ingvar Korona, 1897. Kossutrr·-J;="ít'. -1. 
Tel.: 81. Szepesvúry Kúroly (tfv). 

Veszprém vm., Őrangyal, 1882, Ba

ranyai Zsig1nond (tfv). 
llerzence, Son1ogy vn1., Szüz ~Iúria, 189D, 

I\óczián Géza lh), Kócziún Dezső (fv\. 



~------··~( 
nesenyőtelck, Hc,·es nn., S0gilö M:íria. 1923, 

Saáry Gábor (tfv). · 

Besenyszög, e-Szolnok- _v.ni.., Isteni gondviselés, 
1903, Fehérpatuky Pál (tfv). --. 

nrk<1sm'C'gycr~Osillaghegy, Pest vm., Szent 
.József, 1894. Mátyás király-út 1 i. Tel.: 
163-421. Tas Zoltán (tfv). 

Szent Antai~·-n13:i~--·szentendrei·út 211, 
c,ászár Antal (tf\'\. 

Békés, Békés 'l"rrc~ Fchfr 
Széchenyi-tér 11. Tel.: 
zsef (tfv). 

Hattyu, 1821 (r). 
57. Benedicty .Tó-

Isteni gondvisel~. 1870. Kossuth L.-u. i. 
Tel.: 4. Ragetlly János (tfv). 

-<- i<.' :-!_-,„ __ ' (!~~ 
Ará11:\,CCsillag, 1887. Kossnth Lajos-u. 16. 
Tel.: 42., özv, Spitzer Miklósné (h), Thury 
Sándor (hk). 

~1908, özy. Székely Ferencné (t), Kis.• 
- - Ernéí (f\'). 

Diadal. 1936. Petőfi S.-út 25. Kovács Ist
ván ( lfv). 

Békí'sc~aha, Békés vm., Sas. 1812 (r). Szent 
István-tér 6. Tel.: 2~8. Réthv Béla, Réthy 
Kúrolv, Réthv István (t-ok), Galli Tibor 
(fv), Somog;·l Géza (gy), Gábris Gabriella 

Szent Jstván, 1868. il!edvegy Béla (tfv\. 

Megváltó, 1885. Andrássy-u, 47, Tel.: 55. 
Siidy Ernő ftfv), dr. Südy Ernő (gy), Siirly 
Endre (gj:,), Balla Alajosné sz. Slidy Er
zsébet (gy), Südy Ernőné sz. S~vhold 
Anna (1gy) . -

Arany Kereszt, 1895. Baross-u. 34. Lő
>.1 rinczy Lászlorl'i' (h), Paulim_•i .József (fr,I. 

l" 
í Luther Márton, 1902, Orosházi-u. - 73. 
l 

Thőresz Dezső (tf\-). 

ti II. Hákóczi Ferenc, 1906. Szabadság-tér 
ín 28. "Maros DczSö-(illi). 

! Magvar Korona, 1914. Andrássy-út !+. 
j'"Tel.: 156. Abonyi László (tfv). 

li Szent Antal, 192~ Tisza !.-út 23. Do!esd1 
j',. József..(tf\é),~Amhrns Julia (gy). 
';k 
" Isteni gondviselés, 1936. Deák-u, !la. 
~ Tel.: 71. Varga Antal (tfv). 
~, 

'i Remény. 1938. Andrássy-út 73. Szeberényi 
:z, Andor (tfv). 

fékéssámson, Békés vm., Megváltó, l\J26, 
~·· Virle>vszky Istvún (tfv), 
,);' 

vm., Megváltó, 1880, 

(gyaÍ<), Káplár László (gyak). 

t\SO 

'!JékésszentmulI"ís, Békés 
((. Vida Ödön (tfv). 

·'·'Jz~i" 
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BérbnltaY~ir, \tas ,-ni.. Isteni gondviselés 
1\126. özL Schaffer .-\ludúrnt' (h), Schiir'. 
fer Béla (fY). 

Bia, Pest vm., ~fagYar l\oronu. 189~. Gonda 
Tumús (h), . lolnúr Ferenc Ibi\·). 

Bicske Fejér vni., Őrangyal, 1857. l{úkúczi~ 
út 2. Gölln•'" Lúszló (tt~v). Göllner Endre 
(gyj). <> • • •.. .„._ 

i\IcgYáltó, 1934. Kossuth-tér 9. Kovács 
László (Ífl-), Kovács Lás:ilóné-· s:iüJ.~-Nagy 
Etelka (gy). 

Bibm·keresztes, Bihar. ','.m., Szent István kitály; 
1858, Bánhidi Jenő ( tfv). 

RiharnagJha.10111, Bihar yn1., Szentháromsá,&, 
1848. Tel.: •L Dr. Rúcz György (tfv). 

Bihmll01•da, Bihar nn., AranC Szar~as. lJU, 
Kürthy Pú! (t). (.J:el~nlc~_ ffiíní 1ÍÍiTködik: 
fiókkal Nur,ryrúbén, ez 111üködik). , 

Biharudvari, lúsd Súrréludniri. 

Bihal'ugra, Bihar vni., Isteni gondviselés, 
1894, Bay A. Zoltán 1 t). (~f eleí\lcg·"Iiem 
működik). 

Boesárl;1pújlö,„.Nógrúd vm„ i\Iegl'áltó, 1932, 
Lengyel Bélu (tfv). ---.- .· 

Roda,~, _ _.fgjér ___ ym„ Sziiz Mária, 1882, Tapfer 
Sándor (tfv). 

i:5od1•ogkeresztig, ___ Z:.'.'J'!l'lén vm., Megváltó, 
j; 1913, Pápay Gyula (tfv). 
1 
lsogács, Borsod vm., Szent Antal, 1912, Traply 
l;c- Alajos (tfvl, Traply Ala.1osne "· Borbély j Emma (gy). 

lsoglá1·1_\íl2(LP~alatonboglúr. L,...., 
[Bokod, J{on1úron1 vnL: .-\n,gyal, 1886, Seh1nit-
1 •• zer j\lfons_(tfv) . .... 
flohlva, Bnrsod vm„ Megváltó, 1899, Schrei-

ber János lh). Jakab P. Ifarna (fv) .. 

luonyMd, Tohm„·vm., --A·rany Sas (r), 1820, j' Sterha Emiln6 (tfv), dr. Szukola Géza (tt). 

f· . .Jézus Szivc, 1923. ~S7:e1_1tháro1~:sá~-t~r 10. 
fr.Tel.: 83„ ozv. tlr. \\a,J<lits Gyorgyne (h). 
l Barcza Imre (bfv). 
1 

l'ri.orota, Búcs~Bodrog vni.. ?v[egváltó, 1931. 
1' W ondrák .T ózsef ( tfv). 
1 
leo1·sodnáclascl, Borsod vm„ Őrangyal, !!lOí, 
!' özv. Grózer Lajosné (hl, dr. Grózer Dezső 
, (fv). 
líiódvaszilus, Abaúj \'l1L., Őrangyal. 192-1, Lu
liC kúes Imre (lfv). 
-tBUgiH.e, \ru~s vn1., ,0J,cgvúltó. r,.Tánoshúza 
i~~· fiókja jelenleg nern 111üködik). 

inöhiin:re, Son1ogy vn1., Örangva12 l R~l·L 

SS2 

!\: Tt>l.: 5. 'J'i111áry-Bnlogh .hínos l!fv). 

1 ;+;;~~ ~,1"'" 8S!l 



Iliileske, To!nn vm., Szentl<'lek, 1890 Popó: 
~ vits fstván (tfv). ' 

Hö~;Yrélala!,>, Győr ;-.;11.„ Segítő illária, 19Jó 
ozv. L. Nagy Belané (h) Hakusz ZiiJt-' 
(fv). ' · • nn 

J;{)sárkány, Sopron \'Ill., Szenthárotnsá, 
1929, Bary A. Zoltán (tfr). ·:!J!; 

;.! B1íesúszentlásLló, Zab vm Szent László 
1t 1935, Somogyi Lajos itJ, Liptai Alhef't 

(hk). • 

Budafok, Pest vm., Szentlélek, 1816 lr) S· 1 István-té1~·L··'Fel::··-469-7I 7. FehÚ J~t",~' 
. )tfv), Mikó István (.gy). '·ln 
. · ~ Kígyó, 1903. Kossuth L.-n..-91~99. Te!. 

, ,?' 269-661. Krausz Endréné (h) Gond .. 
''t'"' Pál (fv). ' a 

Őrangyal, 1924. I\elenvölgy, Bajcsy z~C 
lmszky-u. 56. Kádas Tibor (tfv). · 

Budakahísz,· Pest vm., Viktória, 1932, dr z:, 
hon>i Géza Károly (tfv). · •• · 

Budakeszi, Pest vm., Angval, 1883, özv. f\ör' 
mendy oondm-né (h), Dá,id fstvún (hfl'), 

Budafüs Pest Ym., Szent fstvún 1871 d·' 
Székely Szihírdné (hk). ' ' · 1: 

3ugyi, Pest vm., Szent István király, 1\101. 
nagybnssúnyi „ Bossányi .T Pnő ~tfv). 

uuj, ~zabolcs vm„ _3Iegvál\?, 1_8011. Nemes 
Arpád (üt), Rochlitz Ignac (ut), Csapkay 
Géza (iit), Szabó Dezső (L), Lányi Ilonka 
(hkj. 

Biidszentmihály, ___ je_gyesítve Tiszahiidde]1, 
Sznholcs vm., · Hörömpő (azelőtt Magyar 
!(irály), 1873 .. Kossuth L.-u. 1~„ özv. Hö
römpö Imréné {h.), B. lv{m Margit l.b~rlöj. 

' . 
Csillag, Hl27. Vasvári Pál-u. 0 4"0.· Kádár 
László (tfv), Kádár Lászlóné sz. Latlúnyi 
Tlona (gy) . 

TE R LA '"',.;,_,;_;__.,;_=• ~ 

" GYÓGYSZERÉSZEK.SZÖJ1ETKEZETE 
Budapest, VII„ Kirdly-utca 67. - Tel.: 421-926 
Budapest, VJ., Hegedíis Sándor-u.17.- Tel.: 221-159 

Gyógyárunagykereskedés, 
Comprimatll.k, 
Galenikumok, 
Steril kötszerüzem, 
Gumiáruk, 
Egészségügyi cikkek, 
Gyógy- és pipereszilppanók 1Bud"t~lt!'~?-„.I>.~~~4.vm„ Szent Szív, 19:H, öiv; 

ha.1dacsi Pnln'e (h), Lápossy I\;\roly ·••·.·.~jL------------------· 
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Biikk, Sopron vm., Megváltó, 1926, Németh 
JúnÓS ·(tfv}°. · ·· 

, Biikkösd, Baranva vm., Szent Terézke, 1935 
Mertha Ágostonné (hl\·). - ' 

Cece, Fejér vm., Mcgválló:.. 1835, Thurzó 
György (hk). 

Cegléd, Pest vm., Szentlélej; (r), 1807. Sza. 
hadság-tér 2. Tel. 77. Özv. Jánossy 
Gézáné (t), Horváth Józ5ef (bfv), · 

Remény, 1886. Gubody-uér'.7. Tel. 155 
Ozv. dr." Zalai Kárnlyné (h),"'-Zalai Károly 
(fv), Bachó Sándor (gy), Scholtz Gy.uJa 
(gy). 

gfcgváltó. 1896. Körösi-út 5. Tel. 3. FetJ. 
ner LásZTó (tfv). 

Isteni gondviselé.§, 
Szolnoki-u. snro-k. 
(tfv). 

l\l!O. Batthyány. és 
Tel. l:l. Júkó Júnos 

II. Hákóczi, 1915. Hákóczi-út, ~lester 
László (tfv). 

Ceglédbel'eel, Pest vm., Nepomu1J;j Szt. János 
1918, özv. borsodi Latinovits Gézáné (111: 
bmsodi Latinovits Ödön (fv). · 

Cclldön1ülk, \7as vnl., Boldogságos Sziiz' 
.M.fili,1, 1815. Gyarmathy-tér 6. Tel. 187 
Dr. Bisiczky András (tfv), Ősze Ferencné 
szül. See'inann r.'fúrta (gy). 

88G 

bteni gondviselés, 1929. Tisza !stvá!1·u. 
10. Tel. '19. Bunyevácz Sándor (tfv). 

Cibakl1áza, Szolnok v1n„ SzentháronISág, 
1897. 1'et 7. l\fölnár Lús-zló (tfvJ. • 

,1 Cig:íncl, Zc111plé11 vni., i\[egvúltó, 1924, Csat-
•Jf lós •flezsö (hk). j; 
! Cinkota, Pest vm., Mátyás Király, 1896. Tel. 

297-:>47-/H. E-mTTl!es ·Györgyri'e (tfv). 
Csabrendek, Zala..:)JJ!u..._Szent László. 1899. 

özv. Posgay .rndorné" (h), Szedei= Endre 
(bfv). 

CsanádnJ>áea, Csanád vni., 1\Iag.var J{orona, 
1889, Bonomi Károly (tfv). = 

Csanádpalota, Csanád vrn„ Hattyú, 1880. Tel. 
19. Schneider .József ( tfv). 

Csanytelek, Csanád vm., !\legvúltó, 1889, 
Barra Jenőné szül. Thirring Anikó (tfv). 

Csákánydoroszló, Vas vm., Szentlélek, 1913, 
özv. Olert Emilné (h), Donnawell Olga 
(fv). 

Csákberény, Fejér vm., Szent Múrton, 1929. 
Gaál.Dezső (lfv). o 

Csákvár, Fejér vm„ Isteni gondviselés (r), 
1821, Jirovec Károly (t), Lakner Gyula 

l (fv). 
f Csány, I-Ieves v1n., ~1---I~er-ona, 189.!: . 

Parragh, D_épes (hk) . .,,._ . „, Ill... • 
(Fióka! Horton)'. ~ · ~ 

SSi 
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1 

l 

'"''"' Cs>holy, Bács vm., Megváltó, 1900 őz l (',sépa Szolnok vm., Őran{{'Gj,l, 1880, Nagy 
Hollósy End~éné (h), Brenner Dezs'ö (fv): I · Fe~enc (tfv). e·· 

~senger, , Szatrpar vni., Oroszlán 
0 

{r), 1825 J Csillaghegy, Pest ~fil_., lásd Rékás1negyer.. . 
dr .. Miksa. Gyula. (t), Kahler Frigyes (fv)'. l csokonya-Visonta, Somogy vm.,~ .Megvalto,~ 

Csengőd, Pest vm., P4duai Szent Antal, 19.,9 ! 1906, özv. Tóth .JM.sefné (h), Rysavy 
Stettner J. Antal (tfv), ' • ' ! Valéria (bfv). 

Csepel, ·Peg.l.Yt.11 .. , .Őrang.val. 1896. br. Weiss l•CsolnokFE57;tcrgom··ym.~ Szent Anna, 1935. 
Manfréd-út 79. Tel. !4".l-484. Rocken- j Dohav Pal (lfv). 
bau~r. I\~árta (l~l~)· s t csongl'ád, Csongrád Ylll, .. ?rszágci_n1er: 1828, 
Angya!, 1914. II. Rákóczi F.-út 81 . L Ran1a. Henrik .. (t), Marothy Edit (lv). 
144-090, özv. Hercz Gáborné (h) ;fi~~ f ""-:i.regvúltó. 18\16. Koss-u\h . Ferenc-u. ·l. 

_.J.,ász]ó.JhkL. ' 1 Crnjlik László (tl"·), .Rage\lh Tamas (g)'.)_. 
Szent Antal, 1927. II. Rákóczi F.-út 125 Ragetlli Tamfrsné ozül. Czajltk Lenke 
Borzso.va;y István (tfv), dr. Szalay Sándo~ l (gy)· 
(gy). l Szent RólnYs: T896.· An<kússy-u. 2. Tel. 

Szctrt Erzsébet, 1930. Ady E.-u. 25. Özv. 
Thien-y Tiborné (h), zilahi Kiss Attila 
(fr). 

. Királyerdő, 1943. Repkény-u. 4. Dr. Jenev 
István (tfv). ·· 

Csepreg, Sopron vm., ~zenlháromság, 1842, 
özv. Fióde1rer .Jenőné (h), Forbáth (Flt\
derer) Ernő (bfv). 

Csesztreg, Zala vm., Segítő Mária, 19!3, özv. 
Dónászy Aladárné .(h), Keleti Róza (fv), 

1 Cselé~y,_;Vé'l?P.rén"1, i·m~ •• n~:i1iea, 1913, bor.
sm41'1ml;;!>1.1rfil'l!"·'{hk). (hokkal Suron). 
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l 76. Gömöry .János (tfv), özv. Falkay 
:.'.. GyöTgyné 'SZül:-·Gön1öry l\.l:íra (::,'}'). T l 
;, Szent István, 1922, I\.ossttlh I .... -u. 36. e· 
!• 46. Rezzegh István ( tfv) . 
l Szentlélek, !\J28, Nagv Elmné'r (lfv). < 

l 
1 
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";!;~~w 
e S 1. „ ( ) · i> ( .Arany Egvszan·ú lr), l 7i2. Kossutil L.-sornn, opro11,..vn1., 'osas r, 1827. SzeuT i 1 o G • N"" -

1 fslván-u. 14. Tel. 50. Mii'rinczer Jenő (t) ltr utca o. Jrosz 1 agy 'crenc örökösei (t-okl. 
Lendvay Endre (bfu.,_ ' 11 Pinczési László (bfv), Timár József (gy). 

'I 'Jt • 1910 T l ·4 G l I · Nap (r), 1804. Piac-u. 1. Tolva.'.' Imre (lt\·) .. 1< egva o. . . e . n . erge y stván 
"'~(tfv). 

0 

Tunyogh,- Ferenc (gy). · 

Csorvás, Békés vni., Isteni gondviseJ.S...,, 1882. 
Rá!f.óczi-írL..~'i .• Tel. 26. Oz'" Szász La
josné (h), Szász Ödön (fv). 

Csiigle,'"'·· 'reszpr'é11r·· vn1., ;:IsT·t-"er,,_1,_i -20g::.on::d:.'.v.::;í~s~el~és, 
1888, Ujhelyi Gábor (tfv). "" 

Csiikmő, Bilmr vm„ Olajág, 18\f.(-·pééTiíi'ifa-
. · lusi Péchy Tamás (tlv)-:'" · 

Csö1nii1•, I)est vni.. i.\Iegváltó, 1909, Orosz 
.Jenő (hk). -

Csurgó, Son1ogj.r 
chényi-tér 2. 
( l.fv). 

®'-----·-·"· ---·"' ~· 

vm„ Mcgváltéi,. 184 7. Szé
Tel.: 17. Galambos Kálmán 

0· 

Szabads~. 1919. Petőfi-tér 28. Özv. Bole
man Ehn Mihálvné lh). Timár Benedek -· ' ..,,.,_.___, .„. .„. -----~---

(bfv). 

Dávod, Bács vm., Szent Antal, 1935, Bíeliczkv 
Károly (t), Bíeliczky Adám (fv). · 
(HerccgszCtntó fiókja). 

Debrecen, Hajdu vm., Arany A!).gyal (r), 
!G70. Yöröshadsere4.\Jt öO. Tel. 546. Bánó 
Andor (t). Fried. LÍ!i (fv). 

Ma •ar Korona (r), 1812. Piac-utca 4. 
Iüíposztássy •cza ( tfv), dr. :VIészárosné 
Tóih Kató (gy). 

Kígyó (r), 1812. Piac-U. 31. Özv. Mihalo
vits Jenőné (h), dr. Mihalovits Jenő (fv), 
Duronelly Olivér (gy). Trencsényi Irén 
(gy) . 

Kossuth Lajos (r), 1813. Piac-u. 26. Td: 
2í6. Lux Arnold és neje (t-ok), Lux 
Arnold (fv), ·.rezernilzky .Margit (•gy) .. 

. lllegrúlló, 1843. Piac-u. 18. Tel. G61„ özv. 
llfajor Mihályné (h), Major László (fv). 
Kun Béláné (gy). 

Reménység, 1868, Gödén,• Ilona. (tfv}· 

Csillag, HIOO. Árpárl-tér 3. Tel.: 788„ özv. 
Beke Barnáné (h), Korach Gyula (hfvl. 

Isteni goudviselt's, l\l04.~Pető1Hér 6. 
~ kely Adorján (t), .Tuhay Imre (bfv). 

[' Csokonai, 1905. Mester-u. 43. Tel.: 
,, Batáry István (tfv). 

Szé-

r, l 2. 

8!10 
'1> 

··-:i:;Í, 
SHl 



[!. Hákóczi Ferenc, J.9ll7 .•... Mi!<l!ís:.\t.. )iá., 
özv. Aranyi S. Arpádné (hJ, Aranyi Arpád 
(fv). 

h_. ~hraközy, I 912. Piac-u. 68. Horváth Zol
" tán ltfvl. 
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Docskay, 1913. Cegléd-u. 22. Tel. 637., 
özv. I.assányi J<izseJ'rré· ("jr), ·Préhoffer. 
.Jenő lbfv), Prehoffer .Jenőné szül. Sáfár 
ErZ'ébcl (gy). 

Sas, 1913. Hatvani-u. 66. 1 el. 162. Mandel 
Pál thL Oswald László (bfv). 

Sztankay, 1913. Szent Anna-u. M. Virágh 
Gyuláné 57.Ül. Németh Hona (lfv), Virágh 
Gyula (gy). 

Mátyás király, 19~2. Vámospércsi-út 10. 
Papp Gyula (1), Pilissy József (fv). 

Tisza. 1923. Péterfia-u. 61. Tel. 24--52 
.fónap Aladárné (tfv), Bak .József (gy). 

Arany János, 1921. Csapó-u. 66. Üzv. Bo
zóky Györgyné (h), Szabó Sándor (fv), 
Bozóky György (gy). 

Szentháromság, 1930. Szabó Kálmán-u. 
24. Sallay László (tfv). 

Arpád ·fejedelem, 1931. Csapó'kerl, Jánosi· 
utca 44. Dr. Szentpáli Gavajlér .... Lajo.sné 
szül. Mikes Edit (t), Bálint Arpád (hVf). 

Hungária, 1932. Szobuszlé>i-u. '1/f. Szo
boszlai Szabó. Jenő (tfv). 

1 oecs, x.o]n.a.vm., Magyar Korona, 1910. Tel. 
i 15. B. Fodor Sándor (ti, Selmeczy László 
· (bfv). 

1 pe1neesel', Szabolcs vn1., Gondviselés, 1912. 
j .-J1'LJ.i\„Teremy Menyhert (tfv). 

1 Qcreeske, Bihar vm„ Remény, 1836. Kos
' sulh-u. 1398. Tel. 16. Benkö Sándor (tfv), 

Benkő Ferenc (gy). 

Őrangyal, 1914, Almási Lajos (tfv), Bolly 
Imre (üt). (Fiókkal Eonyáron1. 

Joeszk, Torontál vm„ P~duai ... Sz.pit Antal, l 1931, Szeghy Tibor "\tfv).' ,_.., ,,,„„,,.~„ 

loeveeser, Veszprém vm„ Szentháromság (r), 
l 1834, Tel. 11 .. Balogh. ~1ihály (tfv). 

ll)ég, Veszprém vm„ 'Wó.f::FestetíÖfÍ, -1923„ 
l özv. Kovács ,Józsefné (h), dr. Bak Lajos 
!> (bfv). (Mezőszilas fiókja). 
'~évaványa, Szolnok .vm„ Őrangyal, 1867. 

f ~7;~i·-~:~!~if :;~~o~:~:r B:~~:l::né ::): 

?'. ifj. Kolbay Rudolf (tfv). 
i!Iósgyör, Borsod vm„ .M~g;:áltó_ (r), 1872. 
Jt!"'Arpád-lit · 6. Tel. 61-68. Éles Géza (t), 
"if-, 

I~ 



dr. Ligeti Zoltánné (fr).jFiókk<tl Háll!or. Joomo~zló, !'lens=vnL Szent Antal, lü23, Pour 
han). ·I Hezsií (hk). 

Diiísg_yllr-y:~sgy:ír, J{orsod ;m„ ·\)g~~- 189i. jDol'og, Esztergom vm„ Szent Margit. 191 l. 
LonyaHtt· 13., ozv.- Menner donne (h), 1 Perl .József (tfv), Perl Edit (gy), dr. Bo. 
Vértes .Tózsef (fv), iizv. Nigrinyi Zoltánné gárcli .Túnosné szül. PetL .!\fagda. .... (.gv'. 
szül. dr. Klckner Ilona (gy). Heidrich I'ároly !gy). · 

Diósgyőr'll.idiósgyör, Borsod vm„ Szt. Lász\ij, 1ooroz'Illa, Jásd Kiskitndorozsma. 
1914. Andrá'5y-u. ~i„ dr. Vámos Miklós · 
(tfv), Vá!1uos Imre (gy), Némethvári Jfi. foiib1•őköz. Tolna vm„ Őrangyal, 1908, özv. 
nos (gy). j Rró1!,)'._Erniíné (h), Szirtes Ed% (hk). 

Diósgyőr-Pcreeeshányntdep, Borsod vm„ Joamsiid, Pest \'lll., :\!agyar Korona, 187.f, 
Megvíllló, 1909, Menner Zoltán (t), özv, · Soós lstl'án ítfv). 
Menner Hirhárdné (h), Erőss Gyuláné loöryzomlm, Júsd Zomba. 
lhk). 

„ ,, , 1 · · d · ,Jorávnfok, Son10-."'··' vm., , .. 1 .... éz .. us ....... s.z1've, .19',l,1, Diósjeno, .,ógrad ·;111., sten1 gon viselés, , ,, .. 
1936. (Rétsági fiókja jclcnlcr: szünetel.) ! Branlner Antal ( t). ( La!7ócsa···riókj[i). 

Doboz, Bekc·s···vni~ • .!;;Jeni gondviselés, 1900. Jorégclypahít1k,~·Ifont • vm„ Szent Erzsébet, 
Ho!dy ~fogda lt), Egervári László (hkJ, !. 1928, Dimény Gyula (tfv), 

nombegyh:íz Csan,\r],.xn! •. „ . .1}!!8~'.(ll,_1896„ üzv, !öiiilliti'ógdiííiy;'Pest mi., Madonna. 190i, Wal-
Máiér. Györgyné (h}, Kránitz Imre (fr\, F lenfeld Mihúly (lfr). · 

Domhóvái•, Tol.IJ.ll vm„ Szallós, 1870, Szabadc fÍllllEll:... • 

ság-i'it 4.' Tel. 22. Balthazár Tiborné szül. .•. :,:l·· ... J·.• .. _.·.1 ..... 0·. • ro p'. K _ L A B O R Molnár Sára (tfv), Benedek Piroska (gy), • n -
Űrangyhl, 1921. J ókaí-u. 1. 'I'el. 61. Cso- @.·.>-- gyógyiirunagykereskedés és ,·cg) észen g~·úr ~L 
mor Kálmán(!), Polány Tibor lfv). • BUDAPEST, VL, KIRÁLY-UTCA 10 

~'V.s.mét r.:!gi pontossággal szállítja a gyúgyszcrtflrnk szü!;stlg!etcit 
Do1nhrád, .Szabolcs vm., Mao rnr I\:ofof ,· iSnrglinycím: DROG'fö'ItÜK''BUDAPEST - Telefon: •225-460 

1862, Nagy Jenő (tfv), Nagy László (gy„ },-··------------------

89·1 



"''·\>!'ij'· 
l 

Ounaföldvá~"~J!?'l~~!~·· , ~:?len anyi~ ír), 
1 i96. E!-zsebet-ter 3. lel. 67. Zlmszky 
örökösök, dr. Zlinszky \'idor és testvérei 
( t-~·Ptlhy-Bél-a- ( fv). . 

Szentháromság, 1857. Rákúczi-u. 1. T':l. 
66. Szíjártó Tib.<>r (tfv), Nagy Sándor (gy). 

Dunaharaszti, Pest vm., Isteni gondviselés, 
1886, Hoffmann Géza (lfv). 

nuuakeszi, "'Pesrvm., Szent Mihály. 18n7 
Sőtér Sándorné szül. Nagy Ni'na (t)• 
BrPicha János és neje (h-ők\, Zsoldo~ 

Mária. 1878, Deré-

!Eger, .,!·leves. vm., M?7:var Kirájv (r), 1714, 
, Szccheny1-1~; .14. lel.: 154, Pre3zJer Ist

ván0jl), Lormczy Iván, lfv). 

1.· .. · I(i~~~átalma d (r()l,) re' 28, Knézich-utca 1. 
. r n masrcn . .sonti Gyula Lénárd 

(fv), Penkert Sándor (i:ry): Szántó István 
{g'.'1ak). o 

Györgyné (fv). Kí11yó. (r~--.1~~9_._.l{oss~th-u. 2. Tel.: 223 
Dunakiliti, Moson vm., Megvál!ó 1905, ' Dr. Hll.Jay György ör&kösei (!.-ok), özv. 

(Oroszvárról áthelyezve) Sámu•el Béla dr. Hibay Györgyné (h), Mándi Szabó 
(tfv). Déla ibfv). ivlencsdorfcr János (gy), Tóth 

Duna1iatu.i, Pe:;t vm., Megváltó 1858, Kele- Zsigmond Kázmér (gy). · 
csényi Ferenc (tfv). ~· őrangyal, 1807, Alnrngyar-11. 1 .. Tel.: 278. 

Dunapentele, Fehér vm., Szcntháromsár • Fodor ,József (hk). 
1864 ozv. Albert Rezsőné (h), ifJ. l: s t , 19 • -· ) ~~na, 08, Hunyadi-tér 5. Tel.: 
Zlinszkv Endre (bfv . ' 1 •• D rf:'."T • DD. r. ,·e1csey István (tfv). 

Dunaszekcs(í, Baranya vm., Szentháromság ~·-
1883, Nagy István (hk). · !. Isteni gondviselés, 1922. Lenkey-út 2. 

,. Tel.: 194. Deniciky Miklós (tfvl. 
Dun~szrntgyörgy, 'l'olna vn1. 1 Magyar ·- KO. .ffl 7 u ••••• "'"~~---· __ ,,, -

rona, 1928, özv. Vizslovszky Lúszlóné (h). ;.: .. Szent lstvún, 1938, Deák Ferenc-u. 51. 
Trcxlcr Jenő Szilárd (fv). •<Tel.: 301. Dr. Galambos János (tfv). 

Dunm·ecse, Pest vm„ Me-gvúl\ó 1834. Bakós, rcsehi, Heves vm., Mag~ar Király, 1911. 
László lh), Zádor Islván (fv). Rndimecz'ky Zoltán (hk). 

--·~ 



• • 11 Isteni gondv~<j_s, 1895, 
Egyek, Ha.!dlu v~~·zsöné (ll),"(lr. =irllhalm~ özv. Toti 

László (bfv). 
. • . Vas. vm„ Mag:,:ar Koro~, Egyházasrádo~,I Istvánné (h). Hanny lstvan !981, Memc1 · __ 

(fvl. ~-~ . . • 
· Senítő Szűz Mana, 18n6, 

1 Elek R&kés vn~., n , ) ' 
Bilrnrvári J ozsef (tlv . •· ... -

. 19„6 Hammer Rudolf' (lfv). Jézus Sz1ve'a ... • . 
~=.;:.:~:.:;...-. • isgr özv. Vattay Kornel-• "d !11envalto, " 

F.mo , · " ~ B ·1a (fv). • (h) Paver e 

rdöhénye, Zemplén nn., Olaszliszka fiókja. 
(Jelenleg nem működik). 

l]lrdöcsokonya !. Csokonya-Visonta. 

ÍErdőlelek, Heves vm„ Megváltó, 1928. 
!; fiókja .. Telenleg nem működik). iKál 

itrzsfl1etfalva, i: Pestszenterzsébet. 

!~!fil;gnm,_ESLtergom vm„ Fekete Sas (r), 
!' 1712. R.-Zsilinszky-út 21. Tel.: c-.8.6-~Jier
. ezog Zoltánné (!), Oláh József (bfv). 

ne • · !" a' lv 19"5 Ta. . ~Ia•'ynr \tr g' o-::'·„!".„ • 

Encs, Ahau! vi_n„( fv) "· Megváltó, 1861. Kossuth L.-u. 41. Tel.: 42. V
asz" Laszlo t . B · K hb I" 1 ( f ) I' h 
' " :liegváltó 1876. .-Zsi- ersc aummayer \aro y t v , ,ersc • E l
riíd Békés vm., '~ d ' (tfv). baummayer 'Ödön (gy), Kuberics Gyuláné m ' · 10 'lan" An or • ül' T'' .. ,k E ( 

:ik_en.t.Jslván (ri, 
( !tf v), J ediicska 
tyásné (!!-ok). 

1 ig3, Rochlitz Elemér 
Istvánné, Hollósy Má-

linszky~nt · .tl. ,~. 1 • 
9 

f: sz . oro · •szter gy). 
. 1 !903. Appony1-u. 1"; i . . 

Pádua1 Sz!_,_~'. . (h-\ sz. Szaho il:szlerházn,. Sopron vm., Pad':_la1 Szt. Antaj, 
özv. Patakfalvy Sandornc ·' ~ 191.9, NmdJ János (lfvi, Nmdl Eleonora 
Irma ibfv). . . • • !: (gy). 

. ll!egvaHo, 18n2, ·ozv. " „ . . . é 9 
E viug Veszprem vm„.. .-7:··Gally Gy-ula ~lyek, Fe3er vm., Istem Gondv1sel..§, 18 4, 

n.Adl;,r Imréné (h), kesmar '1 ·. • ~:dr. Forgách Béla (tfv). 

(bfv) · „._„„~:~--~-~~867. ~~d; Pest vm., Szentháromság. 1882, öz,·. 
El'Csi, Fejér vm„ _szen~harnm~j~· Lugosi' TóUi Ferencné (h). Ra31iy0 Gyula lfv), 

Fű-u. 12. Lugosi Bela. ' · >.Tóth Gábor (gyj). 

Márta így)· hg.-út 87Jsel,:v.adker.t, Nógrád vm„ Megváltó 1895, 
Madonna, l'J3ö. ,Szt .. Imre l:;Wesz~lovszky János '(hk). 
1!ar1'ner Ferencne \lfvJ. l·;;· 
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1/Fadtl Tolna vm., Szentháromság. 1835, Bor. ~élegyháza, 
0 

I. Ki5kunféle~yháza. . . 
r sddy György (h), Felszeghy Gyula (bfv). lrinyeslilk;, Szabol~s :·m_., Megva~to, 192~, 

Fajsz, Pest vm„ Mag\'ar Korona, 1892, özv. l özv. Vamszer t.yulane (h), M~csay Jo
Kolos Györgyné (h), Ferenczy Pál Vik- : zsef (fv)., 
tor (fv). Ifoklő, Pest vm., Isteni Gondviselés. 1901, 

Fegyvernek, Szolnok vm., Megváltó. 18i9, j Nagy István (tfv). • 
Kahay Péter (tfv), Kabay Márta (gyak). !fon~·ód, Somogy_ vm., .''.ngval, l\J31, Gallé 

Fehérgyarmat, Szatmár vm., Isteni Gond. j Géza \t), Galle Korncha 1fv). 
,·lsélé;li 1859. Kossuth Lajos-tér 7. SzöR'e Jról, Pest ;.m., ·Szent György, 1882, Dvorák 
Sándor (tfv), Varga Gyula (gy). l Alfréd (tfv). 

Fehérgyarmat, Szatmár vm., Kígyó, 1927, ítöldeák, Csallád .vm., Szent László, 1888, 
Szőke Sándor (lfv). <> · j Yörös Sándor ltfv). 

Felsöábr:íny, Borsod vm., . .4,,1,JJly.i\1. 1899, özv. jfijhles, Ha,idn :·m.,_ Isteni g?.''.d_viselé~,. }863: 
Csengeri Rezsőné (11), Csengeri Erzsébet t Kállav L. Laszlo (ttv). (F1ol,kal 1etetlen 
(fv). f ben) · 

Felsőgalla, Komárom ,m., Megváltó, 1912, lf.Ulöpsdllás, Pest. vi~., Isteni gondviselés, 
Várady Béla (tfv). l 1887, Galata Laszlo (tfv). . . 

Felslígöd, Pest vm., Segítő Szűz Mária, 1917, ,, bo Heves vm Mútvás lmuly, 1880, 
„ özv. Ballhazár Janosné (h), Balthazár jfiizGesaiil ~{~án (fv) L~~ár Arpád 1gyj). 

Tibor lfv). 1 a '. Remény, 1871, 
Felsőireg, 1. Iregszemcse. !fllzesgysrmat, Békes vm., -~-

! Makai Emil ltfv) · Felsöság, l. Sinl'1füÍ,f: .. , ... 
Felsöscgcsd, So1nogy vn~., Szent László, l~aesá.\,""Szatnlúr_ vn1._. l{en1énv, 18i2, l{ovássy 

1914, Aczél Margit (tfv). .„. l Zoltán (hk). 
Felslízsolcs, 'liorsod~vm~,.,.i;!~gy~rors>;á~ Véd· ;Galgamácsa, Pest vm., Magyarország véd

asszonya, l!l36, Barna Laszlo Dezso ftfv). i asszonya, 192!', Gáspár Pálné (Uv), 
Fertős~enlmiklós, ~opr?1~ v~1., Jsteni gq_l!rJ:- %-~amá..i..;, Soniogy vm., (So1nogyvár fiókja 

~Jes;_·T865, honyan Bela (tfv). · '1 Jelenleg nem működik). 

!100 ' ' ,.(; -~''"''','.·. •.· .. · .. ·.·,' .. '.·.„.„ ,. , , s·\ !101 j~\y,,,_'fi~;;,_"'.L':>>f'" -- ___ - <--'' '.?iJki; f~\,,l;,,,,!-·-; 

{~?r ''tKi/ -"---~0 



Gara, Bács \'Ill., §zenthárornsági., 1897, özv·· 
Ettvel Zoltánné (h), Ötvös Géza (fv). ' 

Garabonc, Zala \'m„ Szent Péter, 1935, Pet. 
rovics Ferenc (trv): ·· · · · · ·· 

Gumdna, "'haúj vm„ Szent Antal, 1910, Fa. 
ragó Kornél (tfv), f.'aragó Kornélné sziiJ 
I\fldár \7nL~.r!f1_JJitl. · 

l;ábor,ián, Bihar vm„ Remény, 1909, :\'Jészá
ros Istv{m (tfv). 

G:ídoros, Békés vm., Őrangyal, 1882, Nagy 
• Jánes (tfv\, -· · · 

Gár1lony, Fejér vm„ .Jci púsztor, 1936, Rom, 
hányiné" TliaiSz- Efzséhef ( tfv). 

! . Páduui Szent Antal, 1923, Petreezkv Géza 
l (tfv):----·- -
Jrnnc, A.baúj vm., Oroszlán, 1855. l{"trz·n1'áry 
(Zoltán (tfv). ~ 
Í&önyii, Győr vm„ Remény, 1931. Körtvélyesi 
Í Tván (fv). (Ács,fiókja). 
1 
!Gfoma, Békés vn1„ Tsteni gondviselés (r), 
l' 18:ll. Kossuth L.-u. 7. kk. Máday Tamás 
- és Múdav Kata (t-ok), özv. Máday Ala-

dárné (11), Hekele László ( fv). ·--- -~ 
An1,')·al, 18\l\l, Mácz Ákos (tfv) . 

Gvii111örc, Győr vm„ Szent .Tózse~ 1924, Bo
,. czonádi Szabó Géza (tfv). • .. 

G:ivu, Szaboh:<:> vn1., Nfátvás király, 187S, G·~·örnl'i), Pest vnl., Segítü !vlária,w 100~, özv. 
HorváthLajos. (hk). · Hajász Pálné (h), Székely Jenő (fv). 

Gcls<·, Zala vm„ Szent Antal, 1919, Pfeifer JGy!ingyiis, Heves vm., ür.angya},0 185?. I-lanisz-
.Trízsef (tfv). -~-~-- . t tér 1. Tel. :nL Polony .Tano>ne (h), dr. 

Geszt, l3ihar vm„ Isteni gondviselés, 1912 k Fülep Tibor (fv). 
eötvq,s.sJmáncli Kállay Imre :t). (Jelenlé~ ';\';•MegyáJ.tó (r), 1858. llaníSz .. T.:1ér-· 10. 
nem mííködik). · .~.· ••... '.·.'.'i'el. 138. Guttmann Sándor örökösei. (t.ok) 

G1·sztely, Zemplén ,·m„ Arany szarvas, 1880 •·. Guttmann ]{]ára (h), Ráhel Imre (tv). 
özv. Magi Mi'líá.TYilé''(Ji), Tankó .JóZ'Sef (fv)'. !~.~íz Márig (r), 1S76. Mátyás kir.-u. 5. 

<;;.omb>J,_ }'e_sJ yl))„_.Mcgvültó, 1926, özv. Márlrns 
Kornélné (h), .fozsa Lajos Mi}1ály (fv). 

Gödöllő, Pest vm„ Magyar Korona (r), 1813": 
(Jelenleg nem mííködik). , 

le Tel. 168. Gettler István (:tfv). ~··· · = 

Í~ Szent Bertalan, 1911. Hanisz-tér 3. Tel. 
~;}16, Boros István (tfv) „ · ··--- . 

!~ Szeretet 1927, Barsy Béla (hk). · 

,.--=--=-'--
',;; ~-
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. .. , f: Segílfi illária0 1911. Rónav .Jácint-u. 2. 
GyUugyösmcllék, Somo.+1Y··;·m1.,.Ister sondvi. l. :\iohilla Rezső (t). 

selés 1891 Szabolcs .Tozscf ( tfv . ! . . . . 
.:-• ' . . , ; Szent l·erenc, 1912. Balthyany1-ter 1. 

Gyönk, Tolna ~·m.;··Megvalto, 1836, B:ínellifTel. 633 .• Palovils Alajos (tfv). 
Ferenc ltfv). 1 "k F 926 J) ·1 1· 1· ' -.:--· _. „. .. "----<-- {-_-__ Dea · erenc. 1 . eai •erenc-u. 1. 

Gyfü•, Győr vm., ~ (r), 1630,. Szé.~'f'c];c··1)98;• Török László (!fv). Tormássy 
chenyi-u. 12, Kenyeres Gyorgy ft), Steineri Imre (gy) . 

. János ffv). . · j J{í ó 1926. Bndai-út 2. Tel. 11-32. 
Városi (r). 1654. Baross-u. 4. Tel. a4GJJ'iJfü,~r Lász\é„{tfv.)„ Bogcha-No1•ák Zol· 
~ábl Jeniíní-. dr. Hollós Olivér, Hol-f tán ( g-y), Dalibor ll!ária lg)'). 

_HO-t 

Ió_s l'\ól'.ert,. !'.ollós .Tcní5 (t-ok), dr. Hor-1 ~zent László, . 1932. .\Vermes .lenii·tt. 
vath Laszlonc ífv). ~··· - 1 Tel. 5. 1\. Mol11ár Miklós (tfv), K. Molnár 
Arany "Sas-·(í')';"ftcri. Kossuth L.-u .. 20.fMiklósné sziil. Gerenday Mária fgyj). 

Tel.: 166.. nemes .Jankó Gyula f!fv).'íi~ ;......----------------; 
Szalóky,,.f!i·PaS'lm=(eyrrk). ; 

Isten szeme, 1829. Híd-11. 15. Tel. s1JD Ü L Ü R 
Markovics<>J>iíT'TflVJ-:° + 

ftABLETTi\ 
?irJagyar I\:orona, 181!7. lhlross~u. 24. :Télf~ tartós hatásu általános 
:159. Snl .lános' (tfv). Sal .TáI&QSné.~ziilk fajdalomcsillapító. 
Piroth Ibolya (gy), Derzsi Gyula fgyf·· ORVOSI oRENDELETRE 
Tóth 1\.fária (g~rak). irárrja Cs forgalomba ho:;::a: 

Angyal, 1860. Rákóczi-út~2·:··'Fel:c·I.?O- ORSZÁGOS 
l;:e;eril .Ttízsef (tfv), Rácz Gizella (gy), EGÉSZSÉGÜGYI ANYAGRAKTÁR 

RICO MAGYARKÖTSZERMÜVEKRT. 
Szentháromság, 1894. A:por Vilmosc!í: 0 ·Budapest, XIII. Váci-út 141-143. 
Tel. 243., özv. Stinner Imréné (h). Bún '!!Z:------------------' 
czy Zoltán fbfv). 



Győrsövényháza, Győr vm„-Rákúczi, .. ·1922 l'ilnjdnböszörmény, Hajdu vm„ grnny Sas, 
(Kóny fiókja jelenleg nem míiködik\. · ! ·· 1828. Kossnth-n. 3. Balogh J<-ererrc·(rTV1''." 

Győrswntiván, Győr vm„ Angyal, 1927, Szc- ! Magyur--Korona, . 1871. Petőfi S.-u. 2. 

r .:esy El•'le~tl(tfv). G „ --:- , T í,
1 \Is,~er~l~ia. ~ oPnadl v(1'

1
s
1
e'V'l·le;s,' ,.1,,8.9)4. ·B .• o .. c'sl,

0
1'-te'r "· 

„yor>zen mar on, yor vn1';-· .,-zen,····1~tvá 
1 

. ~ ·~ u 

király, 18ií4, Nizsalovszky István . (t~ Özv. Schuk ,Józsefné szül. Mészáros Irma 
Weinrich Hilda (gy). · • (h), dr. Szabó Demeterné (fv). 

Győrvár, Vas vm„ Két honvéd, 19fr6;· 'füira Szenlhfrroms'l.!3;;. ,1913. ~{álvin-tfr ·to;"Pap 
Jenő (tfv), Czira ,Jenőné szül. Szirdt Endre (tfv), l"ap I,ászlo (gy). 
Aranka (üt). Kígyó, 1935. Bethlen Gáhor-u. 2. Kutassy 

Gyula, Békés vm„ Megváltq-Crf."T760:"Vli'ros. Kálmán (lfv) .• 
ház-u. 12. Tel. 133. Winkler Ferenc (tfv). J!n.idudÓrog. Hajdu vm„ Megváltó„ 185ií. 

Vasvári Pál-tér 7. Tel. 22. Szabó Mihály 
Szentháromság (r), 1854. MegyeMz-u .. 4. (tfv). 

~:ii,ö2s~k s~~~:s:). István (ttfv). Szelényi I~ iffi~~~;;~g~1;~f d1~t~'.· Vasvári Pál-tér 1. 

Aran~~ere~ 1888. Ko;sulh-tér 36. Tel.: fünjduhadház, Hajdu rni.,'Heménv, 1847. Dr. 
170„ özv. Wieland Dénesné lh), Féhn l'c Földy .János-u. 5. Tel. 4. Ertsey Gyula 
rnp!M. u~. 

Szent .ló2'ef. 1903. Jókai Mór-u. 24. Tel.: ·• Isteni Gond\'iselés. 1935, 0. Vargha Imre 
57.-Ifemény Imre (hk). (tfv'). 

'i!ujdun:í<ludvar; I. Núrludvar. t .; / · Szeretet, 1931. Novák-u. 28/h. Tel.: 149; 1; · n.,./;•-P;''7 

Kéler Stefánia (tfv). l\Hujdunáruís, Hajdu vm„ .Mah'Y=--Korona, Jr 1832. Bocskai-tér 7. Dubrauszky Emilia 
Gvüre, Szabolcs vm„ Isteni -.rrondviselés, 1929,· ·1 · (l k) 

' Szabó Arpád (tfv)'.""'„ ~-~- ----<> · !f; ~}~. 1889. KossutlFu. 3. Tel. 26. Soltész 
Hadház, lásd Hajduhadház. Ottú (tf\'). 
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" ~en;é~v~. 1913 .. Boc.skai·l': 22. Tet · ~ IY1ro1w1u •. Heves vm.""Megvi~lt.ó, 1845, Sperl:igl1 

0

CscJ'.et 1,aroly (lív), dr. Cse.1tei István (i}~'. f, Zoltan (tfv), Géczy !\farm (gy). 

Ha.idusamson, Hajdu vnh.-•• llemény.~J-8s4 1 ~n!l.~ 1897, Seper Dezső (t), Vicsek 
Kovúts Tibor (tfv). ·' ' l János (bfv). 

Ha,iduszobo~zló, Hajdu vm„ Gondviselés 1 Páduai Szc,nt Antal, 1912, Szcmann Agos-
1834. Hosok-tere 1. W~~f';i.ios it!v).-.:._ ! ton (tfv). · 
.111stitia, 1888. Hákóczi-út a. Te! 0 ,, lJlá111Q~,JJJ;:iJi!J:.c!J, Borsod vm„ Meh'Váltó, 
Füll"r Kúroly (tfv).94~$'; / · _--. ::::'í9~~· B?,r?ss Gu~zt~v !?f~). 

lf Bocskai 1915 Ma jor-u ., z 1 E .
1 

(D10sgyon Megvalto fIOkJa). 
• : · . · · -· a a ,111•1• (tfv). Jlegyeshalom,. Győ,r-Moson vm„ Nap, 1893, 

Ha.1du.~zovat, Hajdu vm„ Őrangyal, 1890 , Török Ailj'J;1'd·•('t'l'\!-). -
Szuts Sándor (tfv) ' ,., . · · ··· · ····· 

•· · ····· -·- · :Jlegyfalu, "\'as~vlft.;"""=szenthároms:íg, 1898, 
Ha.iduv:lmospéres, lásd Vámospércs. . Eger József (tfv) . ..._..;;.~:.:...:.=.:..:..:.:;, 
Hajmáské1·, Veszp-rém vm„ Isteni gondviselés ZJle.iőcsaba, Borsod vm„ Csaba Vezér, 1923, 

1923, Dvors.zky .József (lfv). ' Stépán István (tfv). 
'tta.iós, Pesl vm., ggítő Mária, 1876 dr 

Dohálk Jstvánné, ( l), Elsnc:r Caszlóné '(hfv\i 
Hulas, lásd Kiskunhalas. 
Halászi, Moson vm„ Szüz Mária 1912, Stockin-

1'er lstvún (!). o , 

Hru·kányfürdő, Baranya vm„ Őrangyal, 1903 
Takács Fernrné (!fv). ' 

IJar~ány, ~orso~, nn„ Szent .József, 1936, dt.' 
holosvary Sandorné (!), László Éva (bfv.). 

Harta, Pest vm., Isteni gondviselés 189·1 
Imreh Gézáné szül. Halmi Súr~ (ffv)' 
Imreh Géza (gyj). ' 

l
. Jlerczegfalva, Fejér vm„ Isten Anyja, 1892, 

n. Janthó Tivadar (tfv). 

tnereegszántú, Bács vm., Szent Antal, 19!a, l Bielic7.ky Károly (tfv). (Fiókkal Dávodon) 

J';-ih•vrs, He,·es vn1. 1 lllcgye címer, 1829. Szent 
L Imre-tér 3. Czingell László (tfvi. (Fiókkal 

if ~1é:~~~{;ó, 1910. Köztársaság-tér 1-3„ 
(~ dr. Kis Mária (hk). 
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~Jlé1lervár, Győr vm„ Sz~nt Erzsébet, 1884, ti .. özv. Barna Antalné (hl, Barna Gedeon (f:;:;, 

, ,> < :.·.-f ;.:,·~ .... : .•. i· .. -:.• .•. · .. ·.··.·.•.· .. • .. · "}3~/i,~~; ;;,,' 



Hévizfürdö, Za!Jl ~·nt„ ~g~tő Mária, 193G, 
rerenczy Geza ( tfV), • erenczy tlézáne 
szül. Thury Sarolta (gy). 

Hévizgyörk, Pest vm„ Kígyó, 1923; Györky 
Béla (tfv(. "-~-····" 

~!iYar Korona1 1~52. 
Tel.: 248. Dr. Rosztoczy 
Ilona (tfv). 

Andrássy-u. 32. 
Ernőné sz. Nagy 

1 1 Megv~lt§, 1878. li.istóparl·\\. 1. Tel. 12\l. 
l~ -:Szatnmarv Elemér (tfv), S~endy Lajos ·;ul ~ 

Hird, Baranya vm„ Szentlélek, 1935, Vadnay l lgy). 

Zoltán (tfv). 1 ()rangyal, 1880. Szántó Kovács J.-u. 50. 
Hodász, Szatmár vm„ Kis Sze.nt Teréz, 1925, Tel.: 48B„•"'Uzv'.""4'ügányi Arthurné (h), 

Kováts Károly (tfv). p 1 · (bt· ) . apy .aJOS V • 
Homokterenye, Nógrád vm„ Turul, 1930, •J 

Mo§,LRudolf (tfv). ~·L-~ l 0 Ii.eménv, 1893. Damjanich-u. 48. Tel..: JiO. 
~~- • '1 {;allina" Béla l'lfv). I-Iomt•ogd, Abauj vn~ .. G~a:ba \·~ ·b 1922, özv. :1 

Bódy Dezsőné .J.!h~ Kenderessy Istvánné :1 Magyar Király, 1894. K!auzál-u. 73. Tel.: 
(hk).~· · „ •• ~ 1 424. Mispúl Rudolf (lfv). 

Hort, Heves vm„ Magyar Korona, 1930. l Kereszt, 1907. Károlyi-u. 1-3. Tel.: öl 
(Csány fiókja) Horvúth Ödön lhk). Konkoly Dezső (tfv). 

Hosszúpál~·i, Bihar vm„ Angyal, 1885, özv. 
Pollinns··Mmcellné (h). Dósa Ignác (fv). 

Hódmezővásárhely, Csongrád vm„ Szcnthá
rom,_{tgjr)-. +74ií'. Andrássy-út 9. Tel.: 100. 
f\eresztes Karleusa Lajosné, Kristú Nagy 
Istvún, l\ristó Nagy Istv~ínné és Reviczkí 
Hedvig (t-ok). I{ristó Nai:,')' István (fv), 
Bapcsák Péterné szül. Szilágyi Erzséhet 
(gy), J{ristó Nagy Istvánné (g)~j). 

U!O 

~ gondviseJ!j,,, 183:). Kossuth-tér 4. 
Tel. 690. Philipp ls!vún (lfv), Faragó 
Klárai (gy). 

~, ! Arany Csillag, 1907. Nádor-u. 42. Tel.: 
Mlr 382. Dr. László Györgyné- sz. l\'1iil1er 1''fag-
~ dolna (hk). 
{) '> • 

'' ~J"dlJ.:i:i.„~.1910. Rákosi .Jcnö-u. 2. Tel.: 54\l. 
j\ ~·n;.. Vetró La.jos (t), Későy István (hk) 

8

. 

4 Arany Sas, 1926. Szántó Kovács .J.-u. · 
Görög Árpád ( tfv). 

!'l_zcnt Terézke, 1928, Szp~rny Miklós (tfv). 

~nagvarország, 1929. Szerencse-u. 2. 
Tel.: 528 . .Juhász István (tfv). 

Ull 



(Vásárhelykutas) Turul, 1933, Gidóf!llvy 
György ( tfv). 0 

1 Hőgyész, Tolna vm., Szeintháromsa'g. 1802. 
/' Téry Aurél (t), ifj. Téry Aurél (fv). 

Ilmíny, Szabolcs vm., Sas, 1925, Barzó Lajos 
(tfv). 

Igal, Somogy vm., Őrangyal, J.894, Szabó 
Lajos (!fv). 

Iharosberény, Son1ogy vn1„ Isteni gond,;isc
Jb.. 1893, özv. Hanyek Lászlóné (h), dr. 
.Józan József (bfv). · · 

Ikervár, Vas vnL, Patrona Hungáriae
1 

1927 
Medveczky Nándor (t), Nagy Zoltán (hkl'. 

Iregszemcse (azelőtt Felsöireg), Isteni Gond
viselés, 1884, Valu József (lfv). 

Irsa, Pest v1n„ iviagyar· J(irály, 183i, özv. 
'f'iihor Gyuliiné (hL Mester Súndor (bfv). 

i~aszeg, Pest Vlll., ;\ngval, 1890, dr. Ba..: 
rabás Gézáné sz. Pcöthy' Zsuzsanna (!fvl; 

Iszkaszentgyörg;v~ I•'ejér vn1., r\.ngyal .. !92:J. 
Krochina Pál (tfv). -·~ .. • 0···~ 

Izsák, Pest vm., i\regváltó, 183•1, Balogh Sán
dor (tl. 

!H2 

Páduai Szent 
dor (tf.v). 

CHINOIN vltnminkészihnCnyek rngedéJ~·ez€sc 
betegbiztosító pénztáraknál _és egészsegUgyl 

intézn1~nycknel 
(FA'~ 

l Jrözgyógysz.ereUát~s, . 
Vltap!ex 81 tabi. 20x1 mg 

inj. 10 mg, 3 amp. 
vttapleit-C tabl. 0.05 g • illetölog Rllamkrncstar Vltap!ex D olaj és tabl. 

;f 

S )lngyar HonYédség 
Vltaplox.r-A, A·tD,_81,. C,•D 

(kórh. beteg reszerel 
+ 

[orsz. Társa:nlombiz.t, Int. 
Vltap\ox·D olaj ós tabi. 

(fóort» eng.) 

\lllnplex A, A+o,.01, e, D, 
1.1 l!ngyar Allamvnsut~k D-forta, K, N .. ) 
1 Jletegs. Jllzt. Intezete (szalrnrvosl jav. a\apjan 

11~, M'iifiya·r 'Posta Betegségi 
összes Vllaplex-Chlnoln 

készl!mények . . ll Jllztositó Intézete (orsz.. fOon?,:Cngedelfj.·el) 

·it Magyar Dohányjövedék Vltaplex-0 olaj és tabi. 

l! Jletegs. JIM, Intézete (főon·. cng.) 

jii „ """ Össrns Vltapleit·Chlnoln 
#í · !lagánalkalmazottnlt késtltmén)'ek 
~· lllzto•ltó Intézete (f6orv. eng,) 

3 . Magyar Hajózási . Vltaptex·D olaj iis tabi. ; 
.,.l.fl'íor,V„„eng.)„ • J Betegbiztosító Intezet 

~ 
Budapesti Helyiérdeltü Vlteplex·D olaj és tnbl. 

~% Vnsntnk Betegs. lllzt. Int. \főon·. eng.) 
!i 

1 ;:Székesföyáro~i .. AJkal1!1n· 
Összes Vltnplox-Chlnom 

kilstltmllnyek . 
§, zotlnk tieg1to AlaJJJ• ~fóon» eng.f' 
<-

Össics Vltap!ex-Chlnoln "~ 

JT: ~zéliesfövárosi l{özli.órh:ízak kést.ltmények 
(~óun·. cng.) • 

i~ 
' .ll~ 



kóhalma, 1. .Jászjákóhalma. 

nk Szat · '. n1ar vm., rviegv"lt' 
Laszló (tfv). -~-~-~ 1923, Uray 

no~ha~~a, Bács vm., Szentlélek 
kocz1-ut 309 L · .-·Lr··-···"'I. 1848. llá-. arencz asz!ó t tfv) 

Szent Anna 1993 z . · ~·---..:. - ' ambo László (tfv). 

n~sháza, .\'as "~n1., 1\Iegvúltó, 1884 : . 
Erna (hk) (Fio'kJ·aJ B.. .. • Gaspar · " ogotén.) 

no~hi.~a, Szolnok vm., Turu 
Sukosd József (t) B. J'l, 1935, dr. ' eres , anos (hk) 

szalsós_zentgyörgy, Szolnok . . 
romsas. 1888, Nedzibrodszk vmI., ~ 
Szauer J{onstan . Y gnarne, sz ' Cia (!) N &o''- „ 
Ignác ( fv). ' e ·· '"'rodszky 

szap•íti, Szolnok 'f 
I 

vm., JY_.!'_gváltó, 1839_, Sz! 
stván-út 380. B ---

Ferenc (gyak.). ende1r Pál (fv), Lukác~ 
Szentháromság_, 190- . 
1815/a özv. !Vfünst I "· . _Jaszberényi-út 
,József' (fv) dr p·. 1~r mT~cne (h), dr. Flieg 

' · ieg • ozsefné ( r) 
1szárokszállá s !..'} • . s, zolnok vn1 s . „ 

Márm 1851 M · • ., eg1to Szűz 
B-~J' '. . , oczanMtér 1 özv V „ •. 

e ane (h) FiczeJ· AJ . '( · asvary ' ' a.JOS bfv). 

~~!:2P..!.ság, rno2, H'J· · .. 
András (h) ~Barra: I'~1 '0?ZI-ut 1. Bauer 

' ~ n cll1 \.U 111an (bfv) 
. J • 

s hiíszbe1·eny, Szolnok vm., Szentluí.romság (r) 
l 1791. Apponyi-tér 22. 'lel.: 9n. Réki 
· Ervin, özv. l\.u1)~\Y Lajosné és Sasi Nagy 

\., ...•.. ~~,,~:~~l~~\él~l;:l::f;, '.~~(~t't~' ~s::~:11;(:~~1) ~-~z-~kö (t(fv)l, 
c1g , ozse ne ) , per afp oro . tt . 

őrangyal, 1882. Hold-utca 2. -Jti.nvúry 
Endre {i;fv), Kncfély Nándor (üt), Kne
félY Nándorné si . .Jánváry Lili (gy), 

j ) Isteni gondviselés, 191:{. Szabadság-tér 19. 
,f, Tel.: 9. c\zv. 'loffiyos La.iosn.é. (h), Simon 

Pál (fv). 
'\kgváltó,~1922. Kossuth La.ios-u. 31. özv. 
Szentgyörgyi .Túnosné {h), lZáln1ún Sándor 

(h!ví l Szent Istvá1!.i 1928. Apponyi-tér 2. Tel.: 
l 19. Szerb .Józse:f (tfv). 
1 Jászdózsa, Szolnok vm., páduai Szent Antal, 
J .. -1903, Il;orcsok .Béla ( tfv). 

Jászfolsöszenl:,<yörgy, Szolnok vm„ Boldog
. í\sszony, 1929. Bódi Miklós (t). Schlid 

Aurél (i"v). 
1 Jászié~ar.lÍ.-- .SzqJnok vm„ fü>ménység, j J87ö, Herczegh Imre (ti\•), !lercze~h 
l ln1réné sz. Soós Ilona (gy). 
'!. Jászjákúhalma, Szolnok vm., őmngyal, 1886. l Gayer .Tózseftré~szuTi:aczka Katalin ltfv) . 

l' t 
JXy 

~{s 



:kµ~~~j~QŐ, IJest ,vn1., Szen·thálron1súg. 188" 
)zv. Zo111hori Györgyné (h), Salncz Gé;~ 
Jv). 
tkerekc:.,tyl1áza, lásd J{cre:kegyháza. 

~kisér, Szolnok vn1., :l\Jag)~ar J{or_~~ 
1871. l\úllay Kálmán (lfvj. 

<ladány, Szolnok vm„ Kigyó"·· 11') 187G. 
Kossuth Lajos-utca 7í. Klem .Jenő (t), 
Szücs Dezső (fv). 

Orungyal. !ll22. KosSi'rth·=.t:a:im''liTra 81. 
Özv. c!:r.-N'íoder Dénesné (h), özv. Rados 
Mártonné (lit), Murányi Dénes (fv), Mu
rányi Dúnesné szül. Dorne1rri'ssza G·izclla 
(gy). 

zszcntandrils, Szolnok vn1., S-züz l\-lúria, 
1920. tilészúros lstvúnné szül. Nngy i\far
git (tfv). 

zszentlászlú~ ·PesT vnl., 1IngYnrqrszúg \.T{>d
.asszonva, 192-1, özv. I\as~ihn l{úl1nánn~ 
(l), ·Bagyinka Endre (fv). (Fiókkal Szan-
kon.) " 

•hágyi, Nógrúd vm„ Szent Györgv. 19-11, 
özv. dr. Szabó Elemérné (h), Hollányi Fe
renc (fv). 

isa,o-1-Iajdu _vnL, Rc1nénység, 1980, l{ovács 
Barnab{Ls (tfv). 

cÍ{aba, Hajdu vm„ Isteni gondvise1~876. 
Klein Emil örököse Klein Edit (l), Gedeon 

Arpúd (bfv). 
i,l(atlm•kút, Somogy vrn „ őrangyal, 1.,8 i 5, özv. 

Popovics Zoltánné (h), l\farily Zoltan (fv). 

Kalász, lásd Budakalász. 

vKalorsa, P.esl nn., Magyar Korona (r), 1792. 
Szent lslv,tn-1C :n: Lovasy Dezső ( tfv), 

Snáry Alfréd ( tl). 
őrangval, 18\lfi. Szt I~·lván-u. 57. Tel. is:" 
Urreli Ert1ií (tfv), Ligeti Katalin (gy). 

~ „ -- -· .. 
Kaposfő, Somogy vm„ Szent Vendel, 1925, 

Hépay Lajos (l), Speck Sandor (fvl 

i I\:aposvár, So1nogy vn1., Aranv oroszlán {r)1 
1774. Fö-ii. 19. Tel.: 228„ özv. Schreyer 
Lászlóné és Földváry Istvánné (t-ok), 
Kniesel Ottó .. (fv), 7.ala Ernl) (gy). 

1.1 , ~sűífi:'ha~elilÚ k~io~a):(rl, 1883: Ko:-
"Süth-tér • 4. Tel. 21;. 'vlil!elmann Lászlo, 
özv. '!\'1itteln1ann .Jenőné ós özv. Szuha· 
dos Imréné (t-ok), Kapolka .József (fv), 
Kapolka .Józsefné (gy). Szilli Gytilúné dr. 

így). 

·'<Áranv Kereszt. !896. Berz;;enyi.-u .. 28. 
Tl'i. !$:l. Liber fü·ln ílfv). 

~ll i 



! /'Kíg\'..!Í., 1907. Zrinyi-11. 2. Tel. 194. Bok 
Péte"F''"(n·)~'"~dí''.""CH1Ts--:.\:11iláné szül w á "nor 
E 

· 'b (l f ) · . · · ' b er 1zse et1 'v • dr. Gats Atl1la (gyj. 
;. Lgazság, 1919. Fö-u. 46. Tel. 355. Piatsek 

Gy 11la,,,(-l·f.v·).-·-~-
f Megválló, 1926. Pécsi-út 2. Tel. 521. Gor. 
· dos .János ltfvl. 

:aJlnYár, Sopron vm., Remény, 1838, Farka 
Ferenc (tfv). s 

i Istrni_ gondviselés, 1920, Jcszcn!oizky 'ralér 
(t), henesse>' Ferenc {liív). 

:a~au•·sság, Nógrád vm„ Ren1é;ry~· i-n31·:--ar 
Scholtz Gyula Pál (tfv). · 

~urácsond,;----H·eveS"···vIII., Apo.slol, 1900, (ívcn.ey 
Nándor (hk). · · 

[nrád,--Somogy.-'1'.m., Swntlélek 18"0 " 
!
„.. /'; ' ... 1 ozv. 
\Onnendy halmánné (h' Villiinvi Lás l' 
{bfv). „ . , zo 

(ar:isz, lúsd Nyírkarúsz. 
rarc~g, Szolno.k V111., l\Jagyar l{oronn, 182fi. 

Dozsa G,«·1:t l. Tel.: 42. Popm1('s···nfoes 
(.tfv1, dr. De,·ai .TóZ5efné szül. Tóth Ilona 
(gy). 

Ti>.?1,r1os~I1án,1„ 188~L Széc11enyi sugárút 7. 
e. " . ·orgó Gábor lhk). 

'Drang~, 1901. lfo5'nth-u. l. Biitös Sá-
mm•l ( tfv). __ „ 

!118 
e ,'!, ,., ... 

SzMhen~~„-1.9.\A. Széc:henyi. sugárút 4o. 
Tel. 56. Szepesváry Gabor \tfv). 
Kálvin„ l\l30, Varró-u. 2. Tel.: 36. Alexan· 
der Kálmán (tfv). ~ 

f,(í{~t''Jilár, Bács vnl., Szüz i\lária, 1893, özv. 
~ Schuck Károlyné (hl, i.Ióczár Gábor (hfv). 
i Kál, Heves vm„. Megváltó, 1908, Bánóczy 
i~ndor {tfv). {Fiókkal Erdötelken) 
' Jü\hl. Vas vm., Szent László, 1928, Várkonyi 
i Tivadar (tfv). a··· · ·O 

J.;K:llló, Nógrád vm., lsteai gondviselés, 1909, 

1 Gaál Géza ltfv). 
. Kálm~'inesa, Somogy vn1., i\:lagjar Kot;ÖnH, 
i 1896. (Jelenleg nem működik). 
líJ\áloz, :f:~jéi· vnl.. l\lagy:i.r Korona, 181\2. Je-
l ges Zoltán {tfv). · 
'-' l{áJlolnu, Heves vm., őrangyal, 1883, Nagy 
l Jolán Magdolna (hl, l\agy József (fv). 
l \ Iüípolnt\snyék, Fejér vnL, Vörösmarty, 18~7. 
1' özv. dr. Balogi Mihályné (h\, l\T:i.rkov1cs 

Albert {fv). 
l ,Kecel, Pest vm., Sz'enthúromság„ lS?l~ 11. 
!l k<rülct-tér 11. Tel.:. 17 .. Jáky AlaJOS és 
!11 Edit lh-kj, Györi PM (hfvl. 

Szent nókns. 1931. lI. Hákóczi F.-u. '' f Rádóczv Gvula {t), Csapi Lajosnlí Tóth 
! Hona (bfv) ·Csapi Lajos (gy'1. 

lh-r ·,-~fl ~~,f'{~.#h?i'•D"f'~\d ,;,,: ~1\1 
1 
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ikemét, f.lcsl vn1., Szentháro1nság (r), 
740. Széchenyi-út 1. TI.: 267. 0 Toth István 
tfv), Gyenes István (gy). 

látvás király (r), 1~21, Fehér' Jánosné 
t), Skultéti József (h). Sikari Kovács 
ózsefné (bfv). 

:zentlélek, 1847. l3atthyúny-utca 7. Özv. 
:atona Zsigmondné (h), Katona :V:argit, 
fv). 

steni gondvi,selés„ .1887 .. .,, Csongrádi-u. 1. 
'el. 327. Székefy Sándor {tfv), Felcsiki 
,órár1t ( gyj), .Eel.~~.il.<i Adrienne {gyj). 

fogyáltó, 1904. Gáspár András-u. 19. 
'cl.: 2110. Csorba Pál (tfv), Csorba Pálné 
zül. Kohlman Ilona (gy). • 

.e» 
:ígyó, 019.1)] •.... Zimay_'f!:il {tfv) .d.cw"_.réo' 
;;;;(Erzsébet, 1910. Mezei-u. 9. Bács 
iéla (tfv). " 

híkóczi, 191il. Hákóczi-út 2. szám. André 
,ús1J<ílifv), André Lászlóné sz. Bács Nóra 
gy), Jáki Alajos (gy). 

zent István királv, 1922. -Tókai-u. 27. 
'auli ~éter--(-tf·v}:--·--

,fagyarnk Nngyasszonyn, 1D27. l'viária-köz 
5. Tel. 375. Szabó r,:íszló (tf„). 

zent László, ta27. Bajcsi Zsilinszky-ut 
6. Tel. 383. Förcliís Lajos (tfv). 

!/... ·~~'°""'~~ A~-• 'Tii'. 

Keeskemét-Lakitelep, Pest. ".m., S~cnt 
19~0, Sikari Kovác.; M1haly (th·). 

l{ele11vi'1gy, lásd Budafok. 
yKt!lebia,o•fü\cs vnl., Mcgválló0 1932, 

Ida ( tfv). 

ln1rt', 

Bodoky 

,,-f{einecse, Szahole-s vn1., l{ígyó, 18·17, ~likecz 

Zollún {tfy). 
f,/J{emence, Nógrád vn1., Szent család1 1931, 

.Dobler László (tfv), Doblcr Margit Er-
. Z':il~bet (gy). V'·---- ·-----,-·... ..„.-...... ....,.„!::'· 

Szolnok v1n., Ren1énv, 18i9, ilzv. 
V .„.„. ·a .. „„"-'h\-· Sz,erredi c\ndor \hfv). ereezy Jezane t . , ~ • n • 

l{cnese, 1. Balaton kcncsc. 
Kenézlő. Szabolcs vm., Isteni . Gondviselés, 

1933, Pataky István ( tfvj~·„-
1\erekegyháza, Pest vm., István király, 1894, 

Huttkay llona {tfv). 

t.I\eszlhely, Zala vn1.. Kél oros':lán (~·). 1740. 
. Szabadság-út 18. Tel. 29. Cseby Geza (tfv). 

ürangval. 1897. Kossulh-u. ~.7. di'. Ivanits 
Károlv iffv), lvanits Imre (ut). 

Szent. A;1tal. 1 \l28, dr.~· Szmoc!i~§ .. ,Tqzsef 
( tfv \. 

Ke-ver1nes, Csanúd ''111., „Jst~nL, "H,2E~~~!X~§:~~--~s1.„ ... 
igsn, Faragó lstvún (hk). 

Kéte~yh:iza, 11ékés vn1., isteni gondviselés, 
I R88. Korosy Károly ( tfv). 

fl21 
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f(éthely, Son1ogy v11l., Segilő i\lária, 191aí 
Boleman E. Lajos (tfv). 
(Fiókkal Balatonmáriafiirdiín). 

Kisbér, Komárom vm., Szent Imre, 1831, 
Iván Árpád ('11)~„h·áw Margit (fv). 

mscell, 1. Celldömölk. 
' Kiskomárom, 'Zah \•ín., Angyal, 1882, Pentl 

,fános (l), Peller Mürhi{iil'VJ. 

l\iskiírc;-Hev-és\·fil, Remény 1933. (~,,_ 
'C'-"'·"k (1'" b ~ f" • • ) ~ l~}11.1'H:tm'f".. !SZU ura IOk,Jn . 

I\iskőriis, ~t..S.JIL,. Isteni gondviselés, 1838. 
! Kossuth Lajos-u. · 3. Tel.: 36:" .Jakab 

Lá5'lóné (hk), Jakab László (gy). 

~Petőfi S;índpt,„.1918. Kossuth Lajos,u. 5. 
Tel.: 62. Fini Jenö örököse: Fini Menga 
ih),~GJ2.s.L§!1.dJéné sz. Huszár Gabriella 
(fv). 

Kiskmul01•l!z.snu1, . .Csougrád vm., Szent István 
1861. Kossulh-u. 8. Tel.: 24. ~ 
Kornélné sz. Tóth Emili a (h), Szirmai 
Lúr6nl (fv), Elek Zoltún (gy'UJ~·· 

S/Szenfüáromság, 190í. Árp{td-u. 2. Özv. 
Forgúeh Jano"!iné (h), Forgách János örö
kösei (t-O'k), Bitt<-ra Zoltán (fv). 

]{islemplomlanya, Madonna, 1926. Tel.: 
14. Özv. Boros Károlyné (tfv), Biró 

~-Tifiöí'"'(gyr···-
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Lmskw1félcgyháza, Pest vm.. Sz-;ntháromság, 
• 1818. Petőfi-tér 3. Pokomandy Endre 

ir\ ftfv), ifj. Pokomándy Endre (gy). 

iJL/ Scgilö Mária, 1875. Kovúcs Ernő (tfv). 

: "' v-·Szent István, 1894. Zrinyi:-u.- 1-.· Sz:·· Tóth 
József (lfv[--Sz. Tóth László (gy). 

Páduai Srnnt Antal !UOJ. Jcnovay Dezső· 
lér 2. Thmy And~r (lfv), Pelyva Mihály 
(gy). ti- . -

:Vfcgváltó. 1\116, Batlhyány-u. 2. Dr. Tar-
jányi Józ~ef (hk). . 
.lérns Szíve. 1935. Jókai-u. 1. Tel.: 27. 
Bálint Gábor (hk). 
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li:lskuubalas, Pest vm„ Isteni gon<lviselé~ (r), 
1814. Fő-u. :3. Tel.: 102. Debreceni Refor

~ ~ mátus Egyház (t), özv. Mikes Ferencné 
(h), Tomory Elemér (bfv). 

1/fi.ossuth Lajos, 1887. I\oswth-u. 1. Tel.. 
36. Hácz János (tfv), Grosz Lajos (gy). 

<Szent Istvún király, 1904, Czurda Hezsö 
(t), Árvay Károly "(.f.v)·. • •••••• 

JL Hákóczi Ferenc, 1913. Szilády Áron-· 
j' üt 0. Tel.: 54. Szék ér Endre {h'k), Rab-

stcin Imre (gy). ~··· 

Kígyó, 1923. Kossuth ·u. 1+, Makav Rá-
r9ly (tfv). o---·---··"--· 

Kiskunlacháza, Pest 'Ill., Szentlélek. 1850, 
Télessy István (tfv). 

Kisknnma.isa, Pest vm., >llegváltó, 1852, 
Györffy László (tfv). 

:/ Szcntháromsag, 1911, Kristóf Lajos (!fv). 

Kisláng, Fejér vm., Slen[ Margit, 1926, Jeges 
Béla (tl, dr. Zsoldos Ferencfié (fv). (So
ponya fiókja.) 

Kismarja, Bihar vm., Megváltó, 186'1, Beke 
Gvula {tfv). \ - , 

• ' . / 1"-rc{,.., ;'vr • • „. 
K1spcsl, Pest vm., -Sxe~_AQ. 188n. Ül101-

út 101. Tel.: 383-501. Özv. Beretvás Ta. 
niásIJ.4 (t), Lamboy László (fv). , 
.í; . <Pó,-/ / 

)2·!..J'1!'.dt.S1, .,,,,,.,..~,.,..,_.,_ ..1#4. ""/""' . .,,.."" ""5 
I 1~ . • ' ,, & (/• 

ti Qv-7~7~~...,. 

·Fehér Keri;szt, 1902. Üllöi-.üt 1\~ 1-,e!.:, } 
383'""517. Btidai Gyula (HvJ./8..fM._, "?""'"'', 
:.Du:u.l, 1912, Erzsébet-tér 14. Tel.: 183-
íl4. László Tibor (tfv). 

\\' ekcrlc-lclep, Allami g);ógyszertár, -1911. 
Szabadság-tér 2: 'Jel.: 18:1-708. Magyar 
Pénziigyminisztérium (t), Karsay László 
(bf,:), Huszár )\ároly így). 

\ , T ~fv'>/J/:/.,, ,:\..~;JJ,'.s:o]t.,,; 
ir=-·Mag-var~-Ifo1'9na, • 1915. Báthory-utca 69. 
tr Tel.: 183-488. Dr. Tomori Nándorué (hk). 

Deák F;crenc, 
0

1922, Üllói-út 178. Telefon: 
183--í78. fliró László (t). Biró Vilmosné 
(h), Pintér Imre (h). ~· · · · · ········ · " 

Hrmény, 1926, özv. Darabás Kálmánné 
(1), özv. K. Katona Aladárué (fv). 

' ' ,Nngymagyarorszás,. 1927. ·Ady Endre-u. 
G2. Tel.: 183-721. Gulyás Benjamin {tl, 
Fontos .Jenő (bh-). 

Klgv<J;i~3~. ~.x.~;. ~ndr~·ntca 20. Dr. s.tein 
Gyor,:vne foruk hutalm (tfv), dr. Blrek 
P . ··,.„,, %~, '· •• 

1~ter \~,~~'0.N"t-·&*\3 , 1c·~.E)Jl,r% 

Glória, 1942 özv. Hunéczy Zoltánné (t), 
Gyenizse Antalné (fvl. ' 

Kistarcsa, Pest vm„ Patrona Hunga,riae, 
1923, C;onka Béla (tfv). 0 
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~· 
, Ki§Jelc~, ~ .~songrá;I, vn1., ~ .szen~,-„_1878t j'"J\iszo1uhOí•, Csaná~l:!l!:.t:.:~" Isteni gondvis.eíés, 

"'.' füíl1615'i1-,u. ~· l~I.: . lo. „MaJ?.r Gusztáv l 1880. Szegedi-u. 11. Dr. Háznagy Andrá'?-
(trv), Szabo Lajosne, szul. v!dacs , Ag- , né szül. Romvári Olga (tfv). 
nes, (gv.) i ,,.; 1• - •· , • 

. : . .... ~ Jyn.oes, \.omaron1 vnl., Sas.·. 1 H29, Schn.eidcr 
fui:nL_L~~ezlsf. _19~1.. J,ossuth-1_1. 11 .. Tel.: j Antalné (tfv). ~ 
8„ clr. Juss La~tf'V'), dr. Kiss Lajosné ! ·.. • • p . , . • . . . _ 

Zu„1 Sznbo· Sni·olta (gy) Petöcz " . 'i' J(ocser, est vm„ s.~e.i_1L.lstvan . k1raly, 189u, 
fgy~k)." ·" " ' eva v · Botos Aladár (tfvf:·····<·•'"·-·~-

mstel'enyc, Nógrád vm„ Magyar Korona ~om.'idi, Bihar vm„ Hemény, .1882. (Jelen-
f . S Al'"~- (í'=f 1 leg nem0 müködik). . 1882, i J. mctana · """ar„„ uv1 •....... 

füsújszáliás, Szolnok vm„ Gól.Y.!l, 1823, Szé. 
chenyi-út 1. Tel.: 46, Mei;:;-_ay. (i~rn„J!fv), 

Magyar Koron'!, 1885. Deák Ferenc-u. 3, 
Özv. Balogh Sandorné (hJ, Szirák Endre 
(bfv). 

Qn!_ngval,~ 1907. Kossuth Lajos-utca 12. 
Tel.: 8. Hegedüs Endre (tfv), Farka, 

o· ·- . • 
Lf1'ZlÓ (gy). 

füsHí•·da, Szabolcs vm„ Arany Oroszlán (r), 
1818, Szilágyi Judit (t), Nagy Al~!'LJfv). 

,>Csillar;. 1883. „Sz,tnt Inu;-tér 1. Sziicsy 
Eulália (hk). ~ "~ 
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Kígyó, 1\lUR. Flórián-tér 1. Telefon:.~103, 
Oltványi Zoltán (tfv). 

Szent László, 1\l25. Szent László-u. 69. 
Tui::44. Szilez István ( líY). 

Turul, 19:>0, Vinnay Istvan (tfv), Tolnay 
Erzséliet (gyak). 

Komá1:;~m,~J(q_u1árq11!,.,-=:,J~sztergon1 vm. Fehér~ 
kereszt, 188fi, Királyi Miklós (tfv), Ki
rályi Piroska (gy). 

l J{omúrvál'os, 1. I\isko'1náron1. 

l[Jiomló, Barany; vm„ ~~!§- Mária, 1900, 
! özv. Hübner .Józsefné szül. Szép-Gizella 
' (tfv). 
1 • 4 

ii1'ond01•os, Békés vm„ Hemény, 18~, Kosuth r Lajos-tér 11. Tel.: 11. özv.B~s,s Arpádné 
(h), Kishonthy Zoltán (b~jl".- '~ 
Megváltó, 1934. ArpádCuf~& ,32~'. Tel.: 8. 
Réthy Ferenc (tfv). éE~<I 

Yr-J'" &----- --------= - - / 
jc!{ony1ír, Bihar vm„ Kigyó, 1930·: Derecskei 
I Őrungyal fiókja. (Jelenleg nem miíködik.) 1 . 



LKóka, Pc.sl vm„ i\:_legválló 1882. Özv. Györ. 
c?r·-kÖs 'p,\Tiié'(íl); Baksa;;' Béla (bfv). 

a:I{óny, Győr vn1., „Rákóczi.: 1910, Hegel Fri~ 
gves (tfv). (I•~iókkal Győrsövényhúzún.) 

·- ~~»"'"Ó 

i Kóta.i, Sznbolcs vm., ..fügy_Q,_ 193i\, Nagy B. 
1J Szilveszter (hk). Nng:vné J(olozs i\Iargit 

(gy). 

"'Killese, Szatmár vm,; Szent Anna, 1894, La
dányi Lajos (tfv). 

c..l{ölesll, Tolna vm„ Isteni gondvisc1,.és .•. 18i8, 
Koritsánszky llénes• (tfv). 

~l{ii.111J.ü, I-Ievcs vnt., l~lcni fjnndvjsel~§,, 1932, 
,Szakács Zoltán (t), Lootz Ri„hárd {fv). 
(Tls.zanána fiókja.) 

Körmend, Vas vm„ Oroszlán, 1803. (r) Tel.: 
12. SonneYend c'\yörgy lifr). Sonnevend 
Ciyöfg)'llé {gy);·· .... 

Cl!cgvál!ó, 18%. llúslya-u. 1. Tel.: 24. Dr. 
KTI!iC[:CIJc~ső (tfvl •. Kákossy Zoltán (gy). 

-'>I(iirnye, {l{*'O:m+1.ron1 v1n., l\legváltó, 1923, 
Szabó,: Sarótth. Szabó ZsTgiiíond' (h-őki 
SzepcS°>y Lúf,~lóné sziil. Tre1iJrn Edit (fvJ. 

Köröshegy;"··-safü·b-gy vn1., Szenlléldl{,y 189;3, 
özv. Tanács Gyuláné (h), Tschepen Zol
tim (fv). (Fi6kkal Balatonföldvúron.) 

jvrrn1•ösludán:t,. Bé~§'?.„.vn!·· Kigvó.,, 1872, özv. 
· Gaskó Beláné lh), dr. Tolvay Zenóbius 

(bfv). 

] Kö1•ösbl1•csn, .„.l\!'k'és vm., .. Szentlélek, 1888, 
l """""'TóiI1""E!emér ltfY). ..., 

]!YIÍ:Císzeg, Vas vm„ Magvar KiráJ.y (r) 1671, 
! Várkör-u. 37. Tel.: 93. Leni:lvayc„kajos és 
· Fiai (t-ok), KovaGsóÚy István (bfv). 

Szerecsen, (r) 1690. Kiráfy-u. 3. Tel.' 22. 
1 Kiittel De~ső (tfv), Horváth Vidorné (gy). 
1 ·:? 
l0rntegyán, Bihar vm., Magyar Ko!rnna, 1891, 
J „„Khs FereiH: .József (tfv). " 

·1.Hfötelek, Szolnok vm„ _Szent István .. „1883, 
Haláli János ll), Kov{1cs; Gyula i"iv). 

j, .l\lívágófüos, Zala nn„ Kővágó, 1926, özv. 
( Hollós Lászlóné (h), Hernádi .TánQs. (bfv). 

tKöveskill, Zala vm„ Magyar Korona, .1891. 
• Nagy E. Jenö (tfv). • 

!-Kllveskút; lásd Salkiiveskút. 
• 
f;cKrnsznokvajda (Abaúj) AngyaJ,4' .1897, özv. 
l Szilágyi Zoltánné és kisl!. ;d Katalin 
• leánya (h-k). Urbányi" István (fv). 

Í/Kunágotn, Csanád vm„ ?~~~~~~~1"1891, if Fejes .T ózsef 1 tfv). 

j~ 59 
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í/liunba.ia, B_,,á~s„}'.!)]., ~~nt RóJ!~ 1925, Husz. 
kay Emőke (h}, gyám:l"raefort Ferenc 
Csáhrády János (bfv). ' 

,vJ\tmheeyes, Szol11ok vm., MílJ,O'ar Korona, 
182-3;-Ifm;:<;mll Lajos-u. 554. Tak-ács Üéfü1t 
(Lfv). 

ii' ·IQ.~. F900~·-s·z1rb'a'Cls·ag-tér 887. Özv. dr. 
Nagy Frigyesné (h), Varga Imre (I:ifv). 

~- -lran~;ul:\g, 19:10, .Kossuth Lajos-u. 900. 
Józsa Sándor (tfv), Tóth .Xih0•r--GoYörgy 
(gyak.). 

! fümm'!da1·a~,. S.z.olmtk vm., Fehér kigvó, ,,. 
JSfll. Kunhegyesi-út 2. Földes Béla (tf;'l. '.·I' 

Isteni lionclviselés, 1925, Kálvin-utca 14.94. 
Ozvo·"P;1pp~'Elekn"é (h), Pafféri Lajos (fv). il 

;-'Kunszentmfü•tou, Szolnok vm„ Szenthárom
ság, 1824. Kossuth-u. 78. Péner Jenő li), 
rffiii'os .Józsefné (hk). Kossuth László (gy). 

· ~Iegy"l~~-l-882;-·Hurz Sándor (hk). 

lümszenlmiklós, Pest vm„ .]'ádo_t,, (r), 1802. 
Kálvin-tér 14. Td.: 14. Dicsőszentmártoni 

.Ma.far Ist~~~-l_tf~j. Slnkovich Mihály (gy). 

~!gg_yarJ~<JS.QlHl, 1929. Baksay S.-u. 11. 
Tel.: 15. Bernáth Pá! (lfv). · 

'-{(utas, Son1ogy vm., Egészség;. 1 ~2i, Hajn81 
Gyula (tfv). 
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UVEG 

Gyógyszeres ü\•eg, fehér és zöld, Vegy
szeres és illatszeres ü\·eg és porcclhin· 
áruk. Kenőcs- és krCmtégelyck. Kosár
u,·cg, savballonok. 
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Laebáza, lásd Kiskunlacháza. 
l„a.1osmizse, Pest, vn1., Szent István király, 

1890. Szabadság-tér 5. Tel.: 6. Buttinger 
Arpád (tfv). 
Szent Margit, 1928. Andirássy-úl 53. Len
gyel Lajos llfv). 

LakiWwk-lásd Kecskemét. 
Lakócsa, Somogy nn„ Pád•trni Szent Antal, 

1934, Brantner Antal (l\. Rrantner Ottó 
(fv). (Fiókkal Drávafokon.) 

)
1
Lábod, Somo~)' _vm„ Isten! go~1-dv.iselés, !_1130. 

~i' (Nab'yatádt S1cnt Istvan f1ok.ia.) 1cdocse
nyi Adám (t). Sávoly Lajos (fv). 

I ... cngyel, 'folna vn1., Segítö Szilz ?i..fáriu, lUlO, 
Genszky Géza (tfv). ~ 

1.cngyeltóti, Son1ogy v1n .. ~yal, 185i, llal\é 
G{,za (tfv). 

l.<'nli, Zulu v1n .. 1vlagyarorszúg \'édasszon:va, 
1\l24. Gonda Károly (!). Ferencz István 

( hk) · >:/\' '0,~.,.ct"·r-0 
Lepsény, Veszprém vm„ '.J'.\±rul; 1928. (Bala

tonfőkajári Turul fiókja.) Ujhelyi Endre 

(h'k). 
Letenye, Zala VUL, Szentlélek, 1870, Kovács 

László (tfv). Kovács Lászlóné szül. Osz
wald Arpádina (gy). 

Lébény, Moson vm., Megváltó. 1889, Korok
nay László (tfv). ---------· 

1 ... itkl', N úgrúcl ,·ni., ~legYáltó. 1936, . Tornyos 
Aladár (lfv). ~ · ~ . · 

LovasbHén)-, Fejér vm„ Szent István (r) 
1 i30. lfrib Pál (lfv). 

Lol'~íszi, Zala v1n., i\IegváltQ. 19-li, ''örös 
Andor (tfv). (A pákai Megváltó fiókja.) 

Lovászpatona, Veszprém vm„ Őrangyal. 
!S1l5, Bagdándy Jenő (Uv). 

Lőrinci, Nógrád vm„ Szent Anna. 1896 Tóth 
.litnosné (tfv), Vezekényi Lajos (iit). 

Lövő, St~pron vn1., Segítő t\lária. 18i9, dr. 
Horvath Dénes (tfv). 

0 

Mada1•as, Bács vnL, Szent Erzs&bet. rnó2. 
Szász Mihály (t). Kutor István (fv). 

~tagló~, Pest vni.,q+\'Iagyair l{oronq, 1916, ÖZ\'. 

St.emer Ferencné (l), Kürthy Pál (fv). 

),1agy~1rbánhcgyes, Csanád yni., Őrangy?l. 
1888, Lipthay Endre (hk). 

)lagyal'csanád, Csanád vnL, Isteni Gondvise
lés, 1933. (Apátfalva fiókja, fe!enlcg szü-
netel.) -

~Iagyargencs, Vas vm„ ;\fogváltó, 18\!5. kis-
geszéni Szabó Arpád (tfv). o-~ • 

\ )fal(y_armecskc, Ba:r\tnvn vm„ Petőfi Sándor. 
· 1904, özv. MiovÍle Imréné (h). Posga'(" 

Tibor (hk). 

n:t'. 



Mai:yaróvár, Moson lásd ;,iosonmagya-
róvár. 

Magyarszombalhely, 1. Bakonyszombathely. 
Majs, Baranva vm„ Segí\ö Sziiz Mária, 1929, 

özv. Kiszel,· lmr.<nó (L), Ruff István (bfv) 
Makl:íl', lfrves ''rn:·;- 0 S'7.err1 Anna. 1929, Ross

mann Károly ti), Skul!éthy Gyula (hk). 
l\.{.akó,_J..:sanúd Yll1„ Jsteni gondviselés. (r). 

1 i76. S>.échenyi-tér 8. Istók Irén és Mar
git. (t-ok\. Istók Irén (fv). 

e~-. ~--~-·-·~="~· 

Városház (r\. 1346 . .Tclenlc~ nem műkö
dik. 

~;:;;:nj,"'!"8;3, ·Í:I~;j;~,;j ~liklós (lfv). Tel.: 
280. Erdélyi Margit (gy), Dedö Istvánné 
(gy).~~---- ·-········-··.---

(Ujváros), Szent László. 1882, Kiss .1. 
Emő (t). ~-~---··------~~ 

S1,ent lstv:ín, 1907, Matlwsn .J enö (1.), 
_.\lat•t•ó-··Í\laélílr Béla (fv) . 

Megváltó, 1902. Arany .János-u. 2. Tel.: 
212.· EíllhPr .József (tfv). 

J{ossuth J_,ujos .. Jelenleg n<·n1 nH'i'köclik. 
á_as (a1.elött Ferenc Ferdinánrl), 1914. 
Tcl:': 325. Rácz .Jenő (tfv). 

Marcali, Somogy vm„ Szentháromság (r), 
.-·1·rno;·n-:~Ti"Óczi-út 6. Tel.: 45. Németh 

György (t), Tüplcr Lajos (fv) 

Hcmen~ 1928. Széchenyi-u. 2. Münnich 
lludolf örökösei: llliinnich Zoltán, Éva, 
Héila (h-ők), Strenge Ágost (fv). 

Mm·fü)"::fofop, · 1. i:vlhlrnlc. 

h ~fartonvásár, Fejér vm„ Szent István, 1830, 
'i Hegedüs László (hk). 

i lt1tld. z.~ll1H1fen vlf1 . I\.íg~·ú, 1825, Csontos 
;_,-.l_ István (tfv), Csontos Istvánné szül. Szia-
, venyik l\lára (gy). 

l l\„1ágocs, l3uranva Ylll., :\Iegváltú, 185'.·\, 
I Adonyi h"árí'""fffv). 

'11 Mándok, Szabolcs vm„ Megvitltú 18ül, Gii-
f --l'öglí'Petér„!Iúre (hk). ~ 

;\h\I-iapócs, S1.aholes vm„ Szűz Mária, 1892, 
Dohribán Antal (tfv), llobril>ún Antalné 
(gy\. " 

Mátészalka. Szatmúr vn1., Oroszlán (rl, 1825, 
Hösök-icre 14. Álmer Elemér ltfv\, Adel
n1a11n Erik (gy). 

' 

111 

! Csdllag, 1908. B.-Zsilinszky-u. 2. Fiil<'p 
n Sftndor (hk). Héja .lenő (gy). 

~l:lty1\sföhl, Pc<t vm„ Corvin, 1922. özv. 
J~ Szücs .Júnosné "iii. ,Szücs .lliÍia (l)„ Vá-
- · súrhelyi Imre (hkj. 

·_:

1

: . Mcesekalja, Baran,·a 
Nagy ,Elek (tfv). 

s't,;L( 

vm„ Szentkereszt, 193i, 
l 



~icesekszuboks, Baranya vm .. S1~1Lll.Rtl1ála, 
1885, Valkó Gábor (hk). 

Med«vesbodzás, Csanátl vm„ Angv_;tl; 1\128, 
· fi;,v. Wiener Leóné \hL .lezsó Arthur (fv), 

Bogácsi Antal (gy). (Medf!)•esegyháza 

riúkja). 
'ledgyesegybáza, Aru<! vrn., A?flY"'.· 1900, 

özv. Wiener 0Leóné (h), Puskas Pal (bfv\. 
(Fiókkal Medgvesi•odzáson.) 

~le1·11ye, Sorn,QJ1Y. vn1„ ()rungyal, ~88-i, l)égay 
Zoltűnné Pupinszky Márta (ttv). 

l'lleziíherény, B~\<~'-- rn1., ~~dvisel~s 
(r) 1s:í'ó-Thaller Gvula és neje szul. 
J.á;ivi' ~l~litnie (t-ok), ·Thaller Gyula (fv). 

e-.:- -~"·-·-··· 
Oroszlán" 1899. Tel.: 21. Berelzki Péter 
(Úv) ,Borbély Sándor (gv), Reretzki Péter 

r.saha, (gy}._ 
Megy_hll(1_,_ 192il. Szahú Arpádné (tfv). 

]\\e;;lcsát, Borsod vm., ·111agyar Király, 1~29, 
l{o.suth·n. 2. Lá>.ár .János ~(t). Nyilas 

Dániel (hk). 

~lezőkereszlcs~ B1Jrso.fl Ylli., Í'llagyar l\.óronu. 
1862, Sislrn Miklós (tfv). 

;'tfezökonuí1•on,, \ 1 eszpré1n vrn.. _()rnngyal, 
i~O~. FrPiszherger Károly (tfv). 

:;iczökovácsh1lza, Csanád YBL, ~'1egváltó. 1882. 
Gábor .Judit (h). Pupp '1Gíroly (bfvÍ. · 

Jlrzökiivt•stl, Borsod v111., őrangyal, 189n. 
l\aszinó-u. 1. Tel.: ~G. Posti ,Jó"er (ll\·). 

Ür\\·üzitü, t8:)1. Szent Ut>zló-tb· (i. Tel.: 
f>7. Szokoly \ 7iktorné szül. 1\ováes Ilona 
(tfv), Szokoly Viktor (gy). 

1 

Szent Lúszló, 1~19, Bon is ll;-u. 1. Morvay 
,József öróko0sei: i\lor'iJlY .József ~ __ .nJ~:n·
vay Zsuzsa (h-ök1 T.:.'as.zl()yszkv . .Jáno:-1 
(h.fv). Szabó 11nr{' (gy) ~~L~~Z1-0"<-~Zky .J :'1 · 

nosné (gy)<: 
~lezöszilus, \'cszprt'.-111 \Ul.. Örangyal. 1883. 

özv. Kovúcs .JózseLné (h), Michl ,\ladár 
(hfv). !Fiókkal Dégen.\ 

)iczőtm·pn, \. Tarpa .. 

Gyógy-és Kötszeripari Kft. 
BUDAPEST. V., ÁRPÁD-UTCA 6. 

1 Gyógyárunagykereskedés, Comprimáták. 

Csodaszarvas, t Kj)tszeriizem. Betegápolási cikkek. t.____--\1:\7, Isteni flöífeiV'iselés. 19'22. Herczeg F.~út 1. 
()röSZ-Jiinos ltfv). 

Mezöesokonya, Somogy vm. 
1\)[14, Pereze István (tfv) · 
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ezőtúr, Szolnok vm„ .M_~S''Úl~ lr), 1818. 
Dózsa György-út 2. Tel.: 44. Hokszin SziJ. 
viusz (tfv), dr. Szücs Gyuláné (tt), .Jan-

·xöVféli Katalin (gy). 

ű'laz_v1ti:._J{.oronn, 18i2. I>ózsa Gy.-út 20 
Bresztovszky fück Judit (h), Láng Ala~ 
dár (fv), Solymossy Teréz ( gyak). 

Hernéi1v: 1886. Csokonai-u. 5, \'árday 
Miklós rtfv). 

Magyar Király, !UOO. Vll.-u. f:l.."feC'67. 
Üzv. Jankovich Dénesné (h), .r ankovich 
Zoltán (fv). 

Isteni __ g_on.d.~ 1 g34. 'S'ornogyi B'éla
út 1. Tel.: 100. Nyitruy Tibor (tfv). 

\élykút, Búes vnL. Szent ,\nna. 1836. Te1n
plom-lér 4 Hl. Ilosvay Béla Ftfv). 

[steni gond\"isclé::>, 1925. lTalasi-u. 633. 
Komlüsi Rároly \ tf:;). 

íénfiíesanak, Clvfír vn1., Segítő i'llúria. 1H·12, 
l)iaesek .TúnÖs ítfv). --·---·-

lHtályi, Sopron vu1„ ~~,~~~· 1896. l{reuz 
Waldcmár (lfv). 

1ikrpé1•es, J.Iajdu vm., I\cn1énvség. 192i, 
iizv. l\ornhoffer Józsefné (tfv). 

•lindszent, Csongr:íd vn1„ Szent István, 186·1, 
Katona IslvúÍ1 {tfv). 

. Orangyal, rn20, l:lubacsek Kálmán ,(tfv). 

Miske, Pest vm„ Szent Szilveszter, rna:1, 
r;úhris hnre ;tfv).~ 

Misko~c,' Borsod vrn„ ,\rnnv Szorvus' (r), 
~ 161?,. Sznbadsúg-lér 2. Tel.: Hl-llO. Rácz 
ft .Teno lllv), Biró Sándor (ti), Lúszló Jenő· 

nl· szíil. Birc'J l\lngdn (gy). 

.\nlll\' Sas {r), 1 /üO. Ady Endre-utca 2-J. 
· l~l:. 24-%. li.ellner Üdön•é;r·-üeje•örö

kose1 lt-ok)_, dr. Nemes József (fv), Nagy 
·~ndor (gy1. IU'17 XII. 3-lól: ,Jcrkovits 
c.yula (fv). ~--„ _ „ „.„ • 

Kigl'ó (r), 180'.l. Széchenyi-utca il3.· Tel.: 
21-05. Üzv. dr. Sotnogyi Bé'lúné -·dr: Be
rt>nd Györf{yn1~, iizv. ()f'fner Gvö~oyné e•s 
1 s J - h <. r ._ lc>n1 'lerger San1ucl örökösei· (l-ok) 
Losonczy Sándor11(: (hf\·), I\:raveez I\lúr:; 
\gy). 

~-. 

~-~l~,b.)_'.,~,E~Ji.,oroq_n_ (rJ, 1810. SzéCh.enyi-u. l l. 
leL: · ~ 7....:-7-2.. ZeIIl}Jléni 1\'Iikló;Iié szül. 
llcidrnrd Margit 11), Hánki Súndorné sz. 
Tolvélh GizelJa ifv), dr. Ujhelyi, Károlvné 
sziil.. (iehal!er Anna (gy). · -

Oroszlán (r), 1812. S;,échcnyi:;;-. -78. Tel.: 
W-14. Dr. J\iráldi Júnos örökösei (!) 
Ar~· Irén (hk). __ „... ' 
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hteni Gondviselés, 1894. Tizeshonvéd
utca 2. Tel.: 2-l 83. Dr. Mészáros Zoltán 
ltfvl, KuLin;y.i .. :.Iária (gy). 
Szent Erzsébet, 1903. Rákosi J .-u. 11\l. 
Tel. 23-50. Stépán István (hk), Imre 
g-ándor (!..'Yl· -· 
ürangyal, 1909. Kazinczy-u. il2. Tel. 
fi7-19. Húnki Sándor (tfv). 

Megváltó, 1918. Dózsa Gij.-út •1. •Tel. 
16---:fü. l~olánkay Zoltán (tfv), Polánkay 
Zoltúnn(• sziil. Köteles Valéria (gy). 

Szent István, IQ21. Te! 20-05. öz1·. Mol
nár Kálmánné !h), Gaál Gusztáv (bfv). 

.-\poslol. 1020. Martin-telep, Frnnklin-u. 2. 
Tel. 18---80. Czeglédy István (t). Czeglérly 
Éva (fv). 

Sz•"ll Anna, 1931, Lombay Bélu (hkl. 

Páduai Szent Antal. 1\lM, dr. Bellák Jó-
~ 

zsef (tfv). 
)loháes, Raranvu vm., Szenthárom'5'1g (r), 

!795, Schmiedl Károly (t). Lajos Tibor 
( f v). 
II. Lajos királv. 18-18. Dúzsa-u. 42. T. 69. 
Dr. Atiher László (tfv), Vörös László (gy). 

:\novul, 1901. Szenthárornság~~·~„-'Í'i. 74. 
Schweissguth Pál ( tfv). 

Szent FPrcnc. HJ30. Szerh-u. 2. Sütő Béb 
(tfv). e· ·• 

l ~loho1·a, Nógrád vn1. 1 Megváltó, 1924, özv. 
Balázs Deisőné (h), Forgács Károly (hfv). 

)lonor, Pest vm., Szentháromság, 1836 T. 55. 
Kátai Pál (h), Antal József (fv). Sztrnhár 
Klára (gy). 

füfkócz17·~19ö7.' Tel. 28., özv. dr. Schul
mann Bódogné (h), Szélinger .lenő (fv). 

Mosonmagym·óváI·, Györ-~foson vm., l!~e,si!íí. 
..J'!ili;i.J'. (r), 1690. gr. Széchenyi-u. 39. T. 33. 

Riill Imre (tfv), Rü'll Imréné szül. Posgay 
~J.ijly_(gy). 

Magyar Korona, l880. Kápolna-tér 18 . 
Tel. :E ['cutsch Ottokár ( tfv). 

Megváltó, 1 \l22. ~!agyar-u. 21. Tel. 39. 
Tomka K'ároly (Hv), Szontagh Arp:ld (gy). 

Mosopszentjános, Moson vm., Szentháromság, 
!' 1~77, özv. Györffy Józsefné (h), Bagh1tz. 
· Viktor (hk). oo9 1v-'Lz 
! ;\-Iosonszolnok, Moson vm., Szentlélek, 1Íl23, 
· Losonczy Ferenc (tfv). 
! Mozsgií, Somogy vm., Szent Margit, HllH, dr. 
· Pető István (t), Berta Kálmán °(bfv). 
; ~1(11', Fejér vm .. Segítő Szűz Mária (r), 1741. 
· Szent Imre-tér 1. Tel. 36. Göí'iibös Zoltán 

(tfv). dr. Gömbös Lóránd (tt). 
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.őrangval1 1876. Kapucin_us-tér 5. Rr.euéf 
Béla (bk). 

, Mór•lgy, T.Ql.!J'L ''.n}., Megváltó~ 1947, Szilagyi 
A Lajos (!fv). 

Jllurakeresz!Jí!~ •... Z~!.l •.•. óalL., S zen! Antal; . 19~3. 
Ben:tzik Gizella (tfv), Kiss Károly (gy). · 

Nagyatád, Somogy vm„ Szent István
0 

1827. 
Széchenyi-tér 16. Edöcsényi Aélámné (!), 

. Sávoly Lajosné (bfv). (Fiókkal Lábodoni, 

·Turul, 1906. Kossuth-u. 3. Tel. 14. Vas. 
dényei Elemér (tfv). 

Nagybajom, Somogy vm„ 
18.40, Bácsay Antalné 
(bfv). 

Magyar király (rj, 
( ! ) , Brnssay Béla 

;Nagyba1•ucska, Ilács _ vn1.. Szent Irnrei 1925i 
Bernhard! Ernö (!fv). ~···~ .. „„ .• 

Nagybánhegyes, Csanád vm._, Kígv~ _192il. 
:.°:O:f{tbr·r··1\l·likösök lhi„ Zun<; Pálné (hk). 

N:u!~·bátony, I-Ieves vni., Isteni gondViSclés, 
· ·· ;·1929, Popovi!s lstvún (t), Varga Gyula:tlv.). 

Nagyhe1•ki, So111ogy vnL. ()rangyal, 192:3, 
SkopáloSándor„(-tfv). 

Nugyeenk, Sqpron vn1., _ i\lagvar 1~_!:Q.!lli,, 18i2, 
Nanv,·~őrV-·füem'ér (tfv). 
. h- r:- .. 

Nag~·csákúnJ'~ lúsd Csákánydoroszló. 

9·12 

Vlll., l\Je.gváltó, f~agydobos, Szatmár 
1 Biró Balázs (hk). 

!Nagydorog, Tolna vm„ ~~ ki'rály, 188\l, 
l Szendrovics László (!fv). ' 

jNagyecsed, Szattnár vnL, i\Iar;~'ar I\:orona, 
1904, dr. Tatár Andorné szül. Tóth ZsoTI'il"' 
(!fv). 

jsagyhalász, Szabolcs vm„ Turul. i922, Nagy
i dan1asai Bogcsn .;\lajos (tfv). \Targa Er-f zsébet (gy). "' "' 

)Sag~·igmánd, E.01náron1 vnL, Őrangyal, 188í, 
l~ dr ... Fournicr K.ároly (!fv). 

INa~·kamarás, Arad vm„ Szent István, 193i, 
' Fejes Ferenc (!fv). 

l~agykanizsa, Zala nn„ .Fekete Sas (r), 1730. 
i Fö-u. 6. Tel.: 1:311. Danczkay ű'éla. Gajúry 

Adám, Gcrgeh• Károlyné (t-ok), Demeter 
László (bfv), Pfeifer ~fúria (gyi. 

2 ' 

]gazság. (r), •1830. Fii-út 12. Tel. 181. dr. 
Mcrkly Bclns József (tf\·). 

1 üy6gyszerészetl üvegek: 

lGál D " e z s 0 1;yógyuerhtcli iívcg Cs 
porceUánAru nngykereskedéSe 

j BUDAPEST, V .. SZENT ISTVÁN-KÖRUT 23. 
) (KoltAry·utcal oldn!An.) 

lf TE.L.EFON: 12.1-15.5 
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dr. Herczeg Józsefné (fvl. (Pesthile:•kitt 
Megváltó, 1882. Szabadság-tér 21. T. l86 
F.·Bogaán Aladár örökösei: Bogdán Do·: 
rnoJ<~·irs~aíf'\h), Binder Géza (fv). 

l
; Páduai Szent Antal, l\l!O. B.-Zsilinszkv 

l1 O"····E:;u;-·3:··Tel: 607. N érnelh László (hk). 
Őrangyal, t91il, Déry .József \t), Póra 

!{ Ferencné lfv). 
~fúria, rn:'fH: Ső1úogyi Béla-út ·!O. Tel. 106. 
Lukács Vilmosné (h), Fogarasi Ferenc 

(fv), Dezső Erzsébet (gy). 
~a:tvk:ílló, Szal1olcs vn1., Isteni goudviselé'i 

(r), 1813. Piac-tér 23f>. Tel.: 21. Dr. Gü'.' 
dény;,·Sú·mlor-örükösei (t-ok), Magoss Sáil
dor lbfv), Swnyoghy Tamás igy). 
Hctnény,c 19~!3. · -Nyiregyhúzi-u. 994„ özv. 
dr. Dános B<'lúné (h), Goszlonvi Káznii~r 
(bf\'). . . 

:\'ag~·k:ítu, Pest vm„ Szentlélek. 1877. sz. Bak-
say László (tfv). . 

~fcgváltói 10:10, l\öriíss\· örökösök íh.ök) 
iizv. I(örössy Istvánné .(f\'). ' 

. Na~;\' kovácsi, Pc"t vni.. Boldogasszony, U)! 7. 
dr. Herczeg .Józsefné (l"v). IPestl;i,fogk1ít 
fiókja). 

N~1g~·l;;ónyi, 'folnu vni., Szent lslván, 1925, 
iizv. Schönfeld Lajosné (h), Kefey .János 
(hfv). 

~I· I I 

:<agykörils, Pest vnL, Megváltó (r)„ 1805. 
Patay-u. L, öz\'. Klein Gyulán't és Fehér 

1 
György (tl), Zsögön Arpád (bfv). 

l,\ Kíg,'ltó.--~.JJl(i,[„ Kossuth-tér 11. Borbély 
Endre (ll, c,ete László (bf,·). 

<.-.'::..r:,,c;_, (.-.f.7',r 

Ma1otY.ar.-Kei•ói'ia, 1889. Széchenyi-tér 9. 
1,1' 11 Kerft"sz=f~refffe'i' (ti, Szappanos Béláné sz. 

llezsii Olga (hk), Römer Lajos ;gy). 

r\ngyaL 1 Ut)fl. I~nc.:si~út 2„ özv. Zl)á1nboky 
.1ánö1Hic' (hl. Szalay Dénes (fv). 

Remény, t \l16. Biczó Géza-út ~. Ady Be la 
(lfv), rlre Técsy Dezsö (iit). 

1 A! ·rurul, 1 ~)22. Szolnoki.~út 
•r Fanto'Tv Istvá1i (hk). 

18. Tel.: 35. 

Nagykill'ii. Szolnok ,.m„ §.zl'lll:.!'.farg~, 1924. 
\ 7airgyassy (lyula (tfv). 

Nag)'li'ing, l7 ejér vni., lásd l\.islúng. 

:\'agvlétu, Bihar vnL. Páduai Szent Antal, 
1H29, So1nogyi József (t'fv) . 

j Na~yl()ZS, Sopron v1rL, Szent Istvún .. 19;.\1. 
· Kocsis János (lfv). 

1 :\'ni:(Ymaros, Hont vnL. Isteni Gondviselés (r) 
· 1835, özv. Medveczky Miklósn'ó (h) Nicd
i. wczky Miklós (fv). 



Nagymá~ócs1 Cso11b~Q.,,..,7'?}:!Jl-~„,, Segjtö ?\Iária, 
1898, özv. Mecs 13a!ogh Lajősné (h), 
Mándyné Orbán Mária (bfvl. 

Nagymányok, Tolna vm.. Megváltó, 1908 
Szepessy Sándor (tfv), Szepessy• ~latgit 
(gy). 

Nagyoroszi, Nógr.úd vm„ Gondviselés. 1935, 
Münster Sándor ( tfv). 

Nagypel'kála, lásd Perkáta. 
:-lagyrábé, Bihar vm„ .Tóreménnég, 19~2. 

(Bihartorda fiókja.) Kürthy Pa! (ti, 
Kürthy Pálné (fv). 

Nagyszékely, Tolna vm„ Remény. 1923, Bo
TOS László ( tfv). 

Nagyszéntís, Bt'.~kés vn1.. i\.legvált~, .. L~941 
Adamkovies Aclúm (lfv). 

Nagylélény, Pest vm„ Szentlélek, 1879, Fáy 
lgnáé" (!Tv), M'észáros Ferenc (h')'). 

l\'agyviízsony, \' eszpré1n YBL, Segítő Nlária, 
!85ü, özv. Böczy Gúborné (h), Bőczy 

~.,llOIJ!LJfy). • ' • 
Nádasd, Vas vm., Isten szeme, !U33, Marton 

Szi!ári, .. (!fy}, ..•• 
Nádasdlad:íny, Fejér vm„ Aquinoi Szent Ta

más, Hl13, özv. Wimmer Vilmosné (h), 
zahíiacfrilzky --zsigmond lfv). (Fiókkal 
Sárszentn1ihúlyon). 

N1íd~1dvar, Hajdu vm., Fekete Sas (r) 1840. 
],oS"rnlh-ll. l Iii. Fejér .Tolan 1t1) és .Fejér 
.József (tfv). . · 

Isteni GondviseltJ,, 1925. Kossuth-u. n. 
Márton János (ti\·). · 

;,I !'lágócs, Somogy vm„ Jézus Szíve„ 1901, özv. 
z Demeter Gyuláné (h), Zalánffy Gviirgv 
i.-- (fv). · · 

N•lnás, lásd Hajdunánás. 

Nemesblkk, Borsod vm., gT. Széchenyi Ist
.,..:.:..Yán: -~903,. Barthos Lehel Géza. (tfv).'· · 

Nemesdéd, Somogy vnl., Szeretet·, 19~0. Ifarr 
János (tfv). · 

l 1 1N~mesvid, Son1ogy vn1., ?vlegváltó, '18-~:J, 
f ':illerkly Belus Lajos (tfv 

Németboly, Baranya vn1., ~Szentháro11lsúg. 
1838, Eőry István 1tfv), Arpási ,János (:.rv)~ 

Nény:_Und, Somog)' vm.. Szent Antül.:: J (H2. 
Lázár Dezsii (tfv). • 

!1 Nézsa, Nógrád vm„ Szent .-\nlal. 1933. (.le-
~ 1enJe°=g-"-"'n"'e1=-11:;:_n.:.;1:;,ü:;.kt,,ö...;d';;il"'c"') "--'-"'""'-" 

NovU, , Zala v1n., ()rangyal, 1886, Persav ürü-
. kösök (t), Szilágyi Ernő (fv). 

t Nógrádkúlló, 1. l'&lló. 
t 
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Nógrádvei•őce, Nq_gi'.ád 
Kudar•1tó·1:í1éJ (tfv). 

vtn., ~~ -f893, ylrbogdány, Szabol~s nn., Isteni Gond-
1' ':'.iselés

0 
1909, Földes .József .Y(t:'h"'J _;;_:.........;:::.::.:;~ 

:-lyá1•ád, Veszprém vm., Arnny Kalász, 19:JO, Í~viregybáza, Szabolcs vm., Arany 
Csatár Andor (lfv). ( 1648, Szopkó örökösök (t-ok), 

Sas (rJ 
SzÖpkó 

Nyáregyháza, Pest v:.·. Hungária, 1931, !_,:,; Dezsö (fv). 
0 

Dusa Ernií (lfv). Magvar Korona. 1832. Luther-u. 3. Tel.: 
:--/\.'ergesúJ'faiu, Eszter~.•om vm., Szent Lai·,,._ I __ ;.· 277. .Jancsó 'l\álmán (tfv). d1r. Lányi 

„ ., • Györgf\_' (iit). --·------·-· 1853, .Huber Ferenc (lfv). ~ J 
~ylracsád, Szabolcs vm„ Megváltó, JB84 

Nagy Károly (tfv). 
!>-··'>-·~-· _,„ ,_.,,_., 

Nyh•adony, Szabolcs vm„ ,>zentháromsáo 
1925, özv. Kálnay Istvánné (h), dr. PapW 
Györgyné sziil. Csighy Aranka (fv). 

Koránv.J.. 1866. Bessenyei-tér 14. Tel.: 
284. Úzv. Osgyáni .Józsefné (hl. Szabó 

1 László (ht\•). 

Arany Kereszt, 1893. Hatzel-tér !. Tel.: 
1, 303. Törö'k Gyula (tfv). 

'.'iylrailmlny, Szabolcs vm., gr. Tisza István• )1 
1924, özv. Dobozy Endréné lh). Vozár; 
Máiria (fv). · i' Elsősegély - nyujtáshoz : 

~Nyirbakta, lást! Baktalórántháza. ;,,„,' • 

Nylrbálor, Szabolcs vm., Magyar Király (re); 
1830. Gr. Apponyi Albert-tér 38. Bi'ocsek ti: 
Béla és Kende .Józsefné (t-ok), Brocsek t~:-_: 
Béla (fv). Í 

!1: l\l02. Tel.: :11. Boldizsár Szent Ferenc. 
Imre lti\'T:-' 

:\'~·h·bogtlt, Szaüoles nn., J'ull!.L, 1923, 
gu~szky .)ntal (úfv). / 

WetoJ sebolaj, kenőcs 
Stryphnon vérzéscsillapító 

Ma s ti s o 1 kötszerrögzlto 

Wali'. 1!11_.,..,.._,.... .... ...,.,.. .... ....,...,_„ l...!!M!:... ~G:.!.:..Y. J 

;~f8· /"l '; -;~ 1 
"dY 

'"·<> _., •. '~--~-'-·.'· „/c;/,;,f>S .01 
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II. Rákóczi Ferenc, 1901. Rákóczi'út 16. 
Tel.: '156. Fejér Fca·enc (t 1,..„.Ilarahás 
László lhk). 

;\t,g~. 1906. Széchenyi-út l. Gonda 
hály (tJ. Gonda István (h), Gonda 
(bfv). 

Mi
Pá! 

Vaskereszt 191'1. Szent 
Gergelyffy G~·örgyn'.é 
Márta (gy). 

lstvún-u. 10, Özv 
(h), Gergelyff;: 

Isteni Gondviselés, 1()27. Katona Etván 
íti. Illés Mária lfv). 

~m 1932. llethi'en"n: H. -1:)„,:··nais
singer Károlyné (h), Scholtz i\fiklós · (bfv). 

NJi1·karász, SzalJulcs vnL. ~~·ú1tr4 1922. 
Moys ,János (tfv). 

l{j~ány, Bihar nn., Szent lstnin kir:'!I;-. 18%, 
!:: Daróczy Xnlal ( tfv). -
l 

(01uszliszka, Zen1plén _v1~.1·; ~~agyar KoiI'ona,
i !809. Asztalos Gyurgy (lfv. Fiókka1 

Erdőbényén.) 

l"orgtrrány, Pl'st vnL. Isteni Gondviselés, 1926~ 
l Hcczler Emil (lfr). 

Jorosháza, Békés ·~-'1n., -~Iegváltó. ~!8~6. Sza
j. hadság-tér n. Tel.: 131. Zalay 1,a.1os (t), 
r dr. TurlHICZ Imre ihk): 

Fehér kiavó, 18il.\. Szabadság-tér 8, T. 21. 
i · dr, Telkessv Gábor .(tfv). 

isteni Gondviselés, 1894. Táncsics Mihúly
u, :J6. Tel. 78„ özv. Kertész ,Józsefné (h), 
Jakab Lászlón" (I\·). 

Nyirlugos. „Szabolcs vm., ~~Gondviselés, Kossuth Lajos, 1907. Kossuth L.-11. 2:1. 
1921. özv. Jaeger Józsefné szül. Ürvénv1 : Tel. l88. Mi'ilnár Mihály (tfv), Molnar 

Edit lh). Fazekas András .lfv). ·. ! ... ,··.::....····:· ,f(inús (gy). 
~yi1•1natln, Szabolcs ::vn1 .. í\[af{Ynr I\o:rona, ( Heménv. 1921 . l{ákóczi-u. 9. 'fel 199., özv. 

Jn03, özv. Lcn.u1·e.l Anti.\1.1.1(> .. (h).. Inifi, (1) 1 d • B na (11!·) 
Margit ifv). " Sarkadi l1111•éné 1 • ,u many ar ' · 

Joroszvár, ~'!oson \·111., lúsd Dunakiliti. 

lostff)•ass7,onyfa, . Vas vm.', Hemény, 11112, 

Nyh·mihálydi, Szaboks vm.,:. Fortuna. 
Sipos Berta. (tfv). 

1926, 

NyiI•tass, Szabolcs 
· .:·_nem mííködik.) 

vnL. Ren1ény. { .Telenle·g 
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q l\Iézes ivlihú'lvné szül. Fungcln1ayer Aranka 
l ( tfv). 
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Ozora, Tolna ,-m., ~ István, 1880, Páhy 
Dezső (tfv). 

óesa! l)cst ,·ni.. l(orona. 1885. l\.pn(~z Ferenc 
( tfv). 

ÓkécskP, Pest \'HL, .\lagyar I\.orona. 1915, 
Köml?di Molnár Lujza (tfv). 

Ónod, ]}orsod vnL, Szarvas, 1840, öz,· ()vúry 
Zollánn(: ih), dt'. Nagy Enin (fv). 

Ózd~ Bnrsod vni., 1\rany oroszlún, 1 Si'.}, rlr. 
H<tjzingcr Imre (tl'v). 

l'áduai Szent Antal, l\l03. l'as\'úri-tilca· 1. 
Tel.: 80. Adúm Lu.1os (lfv), Kiss Giz<'lla 
(gy). 

Szent Miklós. 1942. Mecskey lslván-u. 12-1. 
~601-:-:Ymbrózv Tibor (tf,·1. Sr\halmy 
.-\ttiln (gy). 

Öc~iid, Békés vnl., i\lagvar~i;ál>:• 1874. Petry 
Zollún (ti\·), Petry Zoltúnné (gy). 

\)riszcnl11étcr, \ 1n-; vn1 .. Angyal, 18B6, "I'orkos 
Dénes (tf\-). 

Örkcny, Pest vm„ Örml'gya"l, 18\14, öz" Bálint 
.Jenőné (h), SzeI<ely-Béla (bfY). 

Ültevény, Gyűt; ~.,;,„ Szent .József, l\lH. Garam 
Ernií 1 tfv). 

Pacsu~ Zala v111„ Szentháron1súg. 1859. Balo~h 
Ferenc ltfv). 

Pnks, Tolna vm„ Szentháro1mú~ (r), 1777. 
Kossuth L.-u. 1. Tel. 6„ dr~ Pálvölgyi 
Ferenc és neje Szily Marianne lt-ok), <lr. 
Púlvölgyi Ferenc (fv). 

Őrangyal, l!l07. Dózsa György-út lő. 
Tel. 51. Péter Mihály (hk), Péter Mihálvné 
szül. Valentiny ll!ntild (g,·). 

Pnnnonhulma, lásd Györszentmárton. 

Parád, Hovcs vm., Szent Antal, 1853, Tóth 
Pál (t), Dénes Lajos lfv). (Fiókkal Recs
ken'. .. 

Puta,i. lúsd Dunapataj. 
Pácin, Zemplén vm„ Isteni g-onclviselés, 1890, 

Sziliigyi Béla (tfv). 

P1\k11, Zala vm„ Megvúlló, 19·12, Vörös Andur 
itL !Himent Z. Pál (fv). (Fiókkal Lovászi
ban.) 

Pálfa, Tolna vm„ Gr. Arpon.yi, 1942, Wenger 
László (tfv). 

Ptílbázu, Abaúj vm„ Kis Szent Teréz, 1932, 
IRadvúnyfiirdö mellett), dolhni Petrova~· 
Zoltán (tfv). 

l':\Jm, Veszprém vm„ Gránátalma (r), 1757 . 
.Tókai-n. ·7. lrgalmasrend (t), lvity Mátyás 
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Mihály jfr). dr. Kalmár.Béláné sz. Székessv 
Ilona (gy). · 

,„árosi .,,gyógyszertár n ?\Jegváltóhoz (r), 
1757. Fö-u. 8. Tel. 12-38. Karlovitz Adolf 
(tfv), Karlo.vitz László ( tt), Suchomel 
Róbert (gy), ÖZJV. dr. Stur Dénesné szül. 
Gömbös Alice (gy), Weghof<>r Miklós (gy). 

Őrangyal, 1885. Táncsics Mihúly-tér 7. 
Tel. -11=72„ özv. Piacsek G»nláné lh), 
dr. Peczold Károly (fv). 

Szent Anna l\JOü. Szent lstvéin-utca 10. 
Tel. 12....':.53.' Miduúi Mihály (tfv). 

'ápakovácsi, Veszprém vm„ Szeretet, 1928, 
Huszák Lajos (tfv). 

ápateszér, -"~.~~7:Pré1n vni_., ·~„~~!f:R!:ú!J2: 192B, 
···szeiJ<ulesii· .Józs"1'·(1r; ··özv. 5zekult•sz Jó

zsefné (h), Ümhiili Attila (fv\. 

i!sztó, Heves vm.; ~gvar Korona ( r). 17811. 
Fő-n. 678. Tel. lií. Petreczky Tibor (tfr). 

Szent Anta1 1926. Fií-u. 17 t. Tel 25. 
J\ri5ár Alad:írné (h), l\risár Aladár (fv). 

ily, Pest vm,. Megváltó,. 1923, özv. l\úlmán 
Ká~J)l~;né (h)-, Kálmán Lajos (fv) . . 

•1„„césbányalelep, Borsod vm., Iá"! Diós-
. györnél. · · 

~•·káfo, l;'ehéi-..sm., .Megváltó, 1885, özv. 
Rúday B'álintné (hl, Mfrész "Győzö (bfv). 

j 

peslhidegküt, Pest vm., M~riarel!'ete, 19~ !• 
Scholtz Endre (tfv). (F10kkal Nagykma
csihan.) 

' lpestszentensébcl, Pest vm., 'Szent Erzsébet, 
H 1894. Dózsa Gy.-út 13. Tel. 34-t-3Tll. 
' A kos .\ndrás (hk). 

, ,\ranv Sas, 1898. Koosuth Lajos-u._ 37. 
;fel. l·H--'158. Hot'hlitz Márton és Csaszar 
Ernií (t-okl, Kovács Pál (gy). 

1 '.llagyJ!i:.Ji.\1.\;'?J.\!!_, 1 \)02. Kossuth L.-u. 2\l. 
\Venczel La1os ( ti\„ · 

• Angval. l\J12. Nagy Sflndor-u. 120. Nagy 
Imre (hk). Nagy Tn1,,r~né (gy).. . .-

•·Vicloria. !914, dr. Andrioka Viktor (hk), 
" . Tóth Lajos (üt). 

, l\igvó, 1\l2•1. Kossuth Lajos-u. 5_5., Tel;: 
344·-0Bi„ .özv. Bertalanffy Imrcnc (h1. 
Bcrtalunffy Valér (fv). 
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• Sárkány, 1925. Székelyhid-u. 6. özv. Súr. 
kány Lászlóné ih\. Fülöp Péter (fv). 

> Hemén:i;, 1926. Ferenc Józsel'-u. 140. 
~\)1'9,dY, György ll). Vámos Tibor (ltl<i. 

- \(·\ l \\.(\. i_.·( 

r .~o!, 1932, Beliczay Pavlik Ferenc (tfv) 
íloraytorzséhe'l (gy) : ' 

' l\ákóczi, 1933, özv. Erkedy Ferencné it), 
Bártfay György (fv). 

.-\dy Endre, Harangi Sándor (hk). 

~ 'J'urul, 1934. Nag~'kÖrösi-üt 27. Gala1nhos 
íléla ílfv). 

~ Nagyboldogasszony, 1938. dr. :\ndriska 
Ödbn ( !). ' 

t <:;leni (iondviselés. 1 H-13. Lázű'f'.:'iiíC'il"ta. 
Ertsey Tibor (tf\-). 

l'estszenlínu•e, Pest nn„ Diana, 19".ll. Marx 
Károl:n1ka 9. Moln:\r AiiT:iT ltfv), Molnár 
Elemér lg~·). l\Iolnúr Ilona Anna (gvj. 
Sol!ész .Tenó (gyak). ·· · 

f>t.·stszentfi)rine, l)L'sl v1~1., i\Iagyarország \réd
a~_ony_?, !89i. Üllői-út 109. Teleton. 
il83-508. Dr. Bernolák .János ltfv). Babos 
~lárta Igyak). 

Flóra 1914. Üllői-út 185. Arendássv 
TásziŐ' (1), dr. c;rózinger Sándorné (hfv). 

Szent .-'.nna, 11)29. Cllöi-út i;li. Telefon: 
íSJ.: :790.·11 arc> Lajos 1 tfv). 

Madonna. Hl29, Allami telep 121. Tel.: 
1s:; - 620. llr. Búrúny Kornél (l.fv). 

Isteni Gondviselés, 1933, Lassú Nándor .(t). 
Pl·stszcntlt'.i1·i11c-Cs:ikyliget, Pesl vn1„ Bol· 

dogasszony, 1936. Űlléíi-úl 28. Mánya 
,József ( tfv). 

Pcslú,ihcl~·. Pesl vm .. Segítő Mária.' 1909, C!r. 
Szücs Tstván-u. 2. Borclús . (i{ihor (h), 
Tarnai A.kos (hfví. 

r'\.polló 1 1915. Son1ugyi 11ékt·lit -1·1. 'fCl.: 
29G-1H. Gáll El~kné szül. Kaczián Sa· 
rollli (tfv\. Kacziún Súndor (g)'i. 

Pt~ccl, I>e,'.:)t vn1.. l\Iegvrilló. 1842. Szctnerc 
P:íl-11. 2f>. Tel.: 6. Ozv. (;öltl P_~lné. (h), 

. Torma Dánil'l (fv). · 
Pécs. JJarnnva vnl., Szcrc•:sen (r), 1BH7. 

1\páca-u.· 1. Tel.: 20-23. öf." Jónús c>,,éza 
.Jónás Stefánia (t-ok), Bdzterczey [slván 
(bfv), Szücs Béla (gyí, 

Arany Sas (r), 1 iSS: Kossuth LaJos-úf 2. 
Tel.: 17-85. r;yimóthy Béla (tfv), Gaál 
(;éza (gy). 
Irgaln1asrendi tirúnálal1na ~r). 1796. Szé~ 
chenvi·lt>r 5. Tel.: 29-81. lrgahnasrend 
(1), · Piszker Dezső Valér (fv), Fa.ic.sek 
József (gy), Haraszti Agoston (gy). 
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Magyar Korona, 18n2. Kossuth L.-u. 50. 
Tel.: 32-74. Ozv. Csincsák Béláné (h), 
dr. Elter Károlyné szül. Rázs\i Edit (b(,·), 
Ráz.só Szabolcs lgy). 

Szűz Mária, 1887. Doktor Sándor,.utca 1. 
""'-~~ - o-~ ·-·---~ ·----.-" . ' 
Trl.: 2ü-79. Regéczy Nagy Béláné szül. 
Giibcl Margit (t), Dabóczi Lajos (bfv). 

Rcm(·nv, 18\)5. lrgalmas-u. 22. 
2:J-70. Mayer Károly (lfv), 
Gabriella (gy). 

Telefon
Szászy 

Örangval, 1901. Kossuth-út 81. Telefon: 
23--94. Keresztény Be!a (tfv). • 

Szent Györgv, 1908, H.-né Papp L. 
Márgit{tfv). dr. Hermann Gézáné (gyj\. 

Petőfi Súndor,''T92:3. Rákóczi-út 28. Tel.: 
13-n!'. Friedrich Sándor (tfv), Neuher 
Edina (gy). 

Szent lsl\':irn, íll'ff Zsolnay-u. 2. Ahrud· 
hányaí''ö<fön (tfv), Lukács Ferenc (gyj). 

Isteni Goncldsclés, 1 nn. Doktor Súndor
ulca 47. Tel.: rn °5:3. Mcrtha Lajos (tfv), 
Gingl Jlona (gy). 

Szent. .f úzsef, 1932. JJécsváradi országút 27. 
Tel.: 2:J-74.- EgTi (Weigl) Dezső (tfv). 

~JJ'_n_L.Mill;, 103~. Bajcsy-Zsilinszky-út 33. 
Tel.: 27-58. Dr. Vondra Antal (tfr). 

Kis Szrnt Trréz, 1934. Petrezselyem
utca l/a. Tel.: 18-84. Papp Jenőné szül. 
Trober Márta itfri. 

Péesvá1·1uJ, Baranya vm., Szentháron1ság, 
1832. Kossuth Lajos-utca 22. Dr. Nékám 
Károly (tfv). 

Pély, Heves. vm„ Heves. Megyecímer fiókja, 
1927, Czingell László (t), ifj. Czingell 
László (fv). 

Pétervás~ira, 1-Ieves VIU., nJagyar l{o~ona, 
1851, Jankovich Istvánné (tfv). 

Pilis, Pl'H ·vm„··wragvur Királv, 1896, Hinff
ner Jen() {tfv), 1-fctéuyi 1:;-erenc (gy). 

Pilisborosjenő, Pest vni„ Szent Erzsébet, 
1925, Lukinich Dezső (tfv). 

Piliscsaba, Pc>t vm„ Szent Lú„ló, 1900. 
Párclányi Hichárdn{, szül. Horníth Mar
git (ti, Púrdányi Hichárd (f,·), Tátrai 

,_. _J;'ercncnP szül. .!\1úrav I'~rzséhet (gy). 
Pilisntal'ót, }i'.sztergo1n vn1., Isteni Gondvise
.. lés, 1918, Bárány Szilárd /tlv). 
Pi~·iisv~'ir, Pest. ~'nL, Szentháromság, 18'11. 

Fő-utca 80. ·Özv. Krcbsz Lúszlóné (h), 
Kovács László (bfv). 

S~gítŐ Szilz. Mária, 1912. Fő-utca· 90. 
Safáry Gyula (tfv). 

Pincehely, Tolna vm„ Gondviselés, 1894, 
dr. Karvas.y János (tfv . 
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Pitl·u1·o.s, L.sanird \111., isteni (iondvisel'"' tusztaszabolcs, l;-ejér vnL. Ren1én.y, 1932, dr. 
1~84,_ ifj. Szabado~ ;l_ózse'. (t); Bálvány~;} Matolcsy Gábor (tfv). 
Palne lh\, dr. ha,1ary Zoltanné (bfv) i'·1nok, Gömör vm. Fekete Sas (r) 1821. 
Nngv Imr<' (gy) .;111 · ~- • ·· • 
• ' „ • • Andrássy Dénes-u. 2. Sleinhausz Béla, 

• Pórsn.i, Bihar vm„ Lehel V<'zi.r 1911, Nagv Mihályi .Tánosn(• szül. Steinhausz Jolán 
Frnö (tfv). · r' it-ok). Mihályi .János lfv). 

Polg,\i<, S?abolcs vm„ Megváltó, 1869, dr i 
Fazekas Gyuláné sziil. Hermann Ann~ ! Jókai, 1926. Kossuth Lajos-u. 27. Dr. 
(lfv). • Lendvárynt< sziil. Seress Sarolta ( lfv). 

).!adonna, Hl2:l, Heringh Ernő (tfvi. 1;iispilkla!lány, Hajdu vm„ l\Iegvúltó, 1851. 

P 1-1 ·dlF „ . F lé. l' 1 1 • ! Kossulh-u. 5. Ozv. dr. Biri ok L. Sándorné 
og11 , e.Jer vm„ c11 .aam>. 187ot ll) p l '· l''· l• (lf·) 

dr. Mándy István (tfv). 'l 1 • og.n \,uo \ ". 

Pomáz P 0 sl vm lslvan' királ\• 1886 „ l Beméll"Sé!!, 1906. Hősök tere· !:·• !fj. " ~ „ . ·-' . ozv. 1 J ~ 
Herkovieh Sándorné (h), Tregele Sán- ·· Skoumal .lenö (tfv). 
dor (fv). ' ő 

;~lispöklclc, Csanád v1n., rnngval, 19~t,, 
P01·rsaltm1, Szatmár vm„ Arnm1rnl:\sz. 1934, j' iizv. ·Stenczkv Gv"uláné (h), Stenczky Ernii 

.Jeney Pál (tfv). ; (fv). · · 
Pornónpáti, \'ns vn1„ Isteni C:on<lviselés l- , 

1927, Sütheü ("dön 11 !\·). ·' ~iispöknadasd. Baranya YBL, Szenthúrotnsúg. 
. .· t 188.J, Sza,rka .Tt\7.sef (ld'v). l'oroszlú, !leves vm„ lstrn1 Gonrh-iselés, f, 

1877, üzv. Runyai K:1rnl)'11t' (h): Teleki ·'"~------------------; 
Elemér (fv). (Fiókkal Sarudon.) · !Gumiáruk, l<ölszerek, 

! betegápolási cll<kek, 
Pusztafilldn1r, Békés vm„ <lrangyal. 1926. %' gyógynövények, . 

Paulovils Gyula (lfv). ;' · Donna gumiáruk 

Pusztamérges, Csong:·iid vm„ Nag-yboldog. !y11•n é' 1n·R~· BUDAPEST, v„ WEKERLE s. u. ii 
asszony,, 1926, özv. Horváth Józsefné (hl. l·" n S ~11 TELEFONSZÁM: 125-974 

Ko-zma Sándor (fv\. !"-·•-----------------~ 
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nagály, Gömör vm .. Heménv, 1886. (.felenlcg inákospalota, Pc>l vm., Megváltó, 1891. Dózsa 
. nem miilfö(lff{.) György-ú't H2. D1;. Keresztes !Vliklós1ú;· 

na.ika, Moson vm„ Isten Szem<» 1827, Bán • szül. Iüopp Ilona (tfv), Keresztes Ilona 
Arpád 0 (lfv)·: ·· ·· ___, ! ( !iY) · 

Hakamaz, Szabolcs vm„ Isteni Gondviselés, 
1
1 Szal:a~:ág: „1 ~;)0. Bocskay-u. 51. Telefon: 

18"1.", Folkmann Ferenc (tfv). v .·.:.t 0 n? t"O n· · S 11 ) " · ""-- " . amcl ándor . 1k . 
h 1 l~ácnlmás, Fejér Ynl., l\1egvúltó, 1898, Dávidné 
"' Szüts Ilona (tfvl. 

U.lckevc, Pest vm„ Szmthúromság. (r), 1787, 
Kossuth L.-u. :l. Németh ~ándor l-s testvé
rei" (!-ok), -Németh Sándor (fr). dr. Né
meth Béla (gy). 

Megvál\2. 192il. Szent lslvún-lér 
~Tunkácsv Gyulán« (tfv), . * , • " 

Hl. Dr. 

fülepeh·e, lúsd Újpeln'. 
IHkQlicsaba,.-P.est vm„ Csa]l_:L,_l.\:.d~r, lnll8. 

Kossuth L.-u. 49. Tel.: 10. Dr. Vagaszkv 
l\.ázn1ér (tf,·\, dr. \ 1agaszk)' I\:izrnérn{• sZ. 
Borbély Erzsébet (gy). 

~„ Htmgárin, 19:16. Kossuth Lajos-ulea 14\1. 
Budaházy Sándor (lfv). 

Il:íkoshei.,ty, Pest vm., Mc.gvúlló.~ 1929. 
Lengyel Endr<' (lfv). 

füikoskeresztur, Pest vni.. Ürangval.. 1892, 
Wirker .l{rnos (trv). 

füikosliget, Pesl vm„ NetBf-eH--7,:'&Sztó, 1910. 
Tet: 41. Dr. Madersprach Enare (ti\·). 
Nyerges Gyula (gy). 
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Zrinyi Ilona,e-19JO. Rá!kns-úl 68. Telefon: 
292-12Ci. Dr. Molnúr István (tfv), Zelenka 
:Yfiirta (i;y). ~· 

;,'; Madonna, 
0
rnrn. lslvántclki-út 2. Telefon: 

;· 292-318. Z\'. Miklós Aladárné (h), dr. 
; ·Molnár Alhci-1 (hk), Jónás Edit (gy). 1 ...... „. „ 

Szent Szív, l\l~3, ÖZ\'. Balázs Zsig111011dn1;• 
lhL dr . ..,Görög _.József (fv). 

Mátyás király. 1933. Széchenyi-út :1. 
Radlmetzky .-\iital (tfr). S. Nagy Emma 
Igyak.)? 

~ Erzsébet, 1934. Wagner Manó-tér · 
1. Koros-1stván (tfv), Kóros Istvánné 
szül. 'Béicl'e Et'zsébet (gy), Kovács István 
(gy). 

Rákosszentmihály, Pes.t vm„ Szent Margit. 
1899." Rákosi-úl 96. Lippe Imre (lfv). 

Szent István, 1922. Hősök tere 1. Tel.: 
29.7-330:-:ttloay ,János (lf~). 

fii' 



Jijnyó, 1931, Pálfi .János-ti, 13. LukáCS\' 
"Zoltánné szül. Reiter Rózsa (!), Lukács~· 

Zoltán ( fv). 
Rákúczifalva, Szolnok nn., Megyáltó • 1910. 

özv. Km·áts Kálmánné (h), Kováts Islvún 
(fv). 

Recsk, Heves vm., Szent Anta), l 925, Tóth 
Pál (tfv). (Parád fiókp). 

Regöly, Tolna vm., Szent Margit. 1944, Brózik 
András (tfv). 

Rékás, lásd Zagyvarékás. 

Répceszcnwl'e, Sopron vm., Páduai 
.Anta), 1886, Kotsis JoJáln ( tfv). 

Rétság, Nógrád v111., 1'Iegvá1tó~ 
Rcmcsák Miklós (tfv). iFiókkn l 
jenőn.) 

Szent -
1877, 
Diós-

Jlicsc, Zemplén vm„ Szent László, 1897, 
Chrrnóczv Nagy Aladár ltlv). • (l'iókkal 
Zctnplónagárdnn.) 

Jtoinh,ín~„, Nót,rrád vni.. Őrangyal.~ 189a, 
Börzsönyi .Jenő .Tános ltfv). 

!Wszke, lásd Szeged. 

Rudabánya, Borsod Y111 .. ~[egváltó, 191H, -----Lol\o\; László (tfv). 

Rum, Vas vnL ~enthúroms~fu_ 1892, Bokor 
Jenő (tfv). 

Sajókaza, Borsod vm„ Aranv Csillag, 1887, 
Kuntamási Gyula (tfv). 

Sujökazinc, Borsod vm„ Szent Szív, 193(}, 
Marsó. Ede ( tfv). • 

Sa.iószcnlpéler, Borsod vm„ ~zerecsen (r), 
1810. Tildy Zoltán-u. 49. Bosányi Anna 
( t), dr. Ferenczy Józsefné (Ófv). 

Fehér Kereszt, 1924. Róna örökösök. Özv. 
"'"ffona.Pálné (ii);-Naclltr Viktor (fv). 

Sa.iószöged, Borsod vm„ Szent László. 1930. 
Lakner Gyuláné (ffv). 

Sa.ióvárkony, lásd Ózd. 
Salgótarján, Nógrád vm„ Őrangyal, 1870, 

Weszelovszky Brzsébet (tfv). 
jf,.;J_,-., '·~··''~V 

M~!!-KQJ'.Qllil, 1893, Szücs Róbert (t), 
Chmclly Imre (fv). 

Hemény, J903, •Klubecz Pál (tfv). 
Salköveskút, (azelőtt Kőveskút). Vas vm„ 

J1 Is!Pni gondviselés, 1934, Domján Béla 
(tfv). 

Sarkad, Bihar \'Ill„ Védangyal, 1858, Wieland 
Gyula (t), id. Csapó Zoltán (bfv). 
II. R:íkóczi Ferenc, 1907, Partos Sándor 
(h), Tompos Sándor (bfv). 

Sa1•nd, lf eves \'Ill„ Is leni gondviselés, l 93~, 
0 

(Poroszló fiókja), Runyay hareilylté' (h), 
s. Langer Károly (fv), Ringwald Ádám (gy) 



r·. ' p l Sas l 'l 1•3 ~lar~i l • tL !. ... Sashalom, es nu„ , , . : ~ 
' .. ~· Tel. 297'-'-32rJ:·Kcfese Margll (tfv). 

• D' clal 1n9n SzabadsÚ<'·Út ·16, Hortobágyi· · lU t , u ... „. ,„ l'*I 

.József (tfv), Sóli István (gyji, 

Sáinsol!'~··l.ú~~J __ l}ajdúsán1son. 
Sán<lorfalva, llfr:;váltéi; lH\lll, dr. Ördögh 

Gvula (lfv). e.,,.,,.,~~· 
Sál'h~gárd, Fejér vm., Tin<i,dy 5-~l>eEtyé1~ 

1~65, Sárközy Mihály (lfvL Bakay rzse
het (gy). 
Szent. 11i,;;:gil, 1929, Kováts Gyula (t), 
Balogh Korn~l (f\'). 

Sárkeresztúr, Fejér vn>., Szent Imre, 19:J !. 
,·Aha 

0

fiókja), Scheflcr Antalné (fv). 
Sárosd~ Fejér vrn„ J{cre:;;zt, t89i, Bossá1~~'i 

l»1sz1úv (tfv). o· 

S•írospatuk, Zemplén vm,, .A11s.:y_~I. (r). 163·!; 
Kossuth-u. fil. Kósa Agnes hle111° Andorne 
(t), Szondy Lászlóné (bfv). 

Tf. Hákóczi Ferenc, 18\J.I. Kossulli-u. (\'!. 
Rofmz.Béla (hk). 

Isteni gondviselés, HJ3_6. !lákóczi·t~. „ 2.i. 
Hernády Zsigmond I.asz1lo (hlv),. Enr~k 
Tibor (gyl, Hernádv~·-zsiginnndne sznl. 
Maga Irén (gy), 

S•írrétmiv.ari,-Bihar··•·m:;- Isteni gondviselés, 
1901, Halász Imre (tfv , 

Sá1•szentmiloály„ .. Fejér vm„ Őrangyal, 1928, 
özv. v\'immer Vilmosné (h)-;-Irelemcn 
Zoltán (bfy), (Nádasdladány fiókja). 

Sili•v:'il', Vas vm,, i\legvúltó (r), 1797, Kossuth
t«r 1. Eöry Vilmos (tfv), Eöry Vilmosné 
( l.t)' 

Szent Antal, 191 J. Dáthory-u. 2fi. Hnsz
nyák Lajos ilfv), Götz Károly lgy). 

Süsd, Burnnya vn1., Szent Civörgy lovag:!i 1882, 
Darányi Mihúly (tfr). 

Sála, °florsod vin., Megváltó, 1907, Thuránszky 
Kúroly (1), Thuránszky Károlyné (fv). 

Súlo1•al,iaú,iliel~', Zemplén vm„ Magyar Korona 
(r). 1796, Táncsics-tér 2. Kardos György 
(1), László Bertalan 1fv), 

1 1 
j '1 
l Ft 

Üch·özílö, 1865 .. .\rly-tér ·L Polgár .fenií 
Júnos (hk). özL Yásárhelyi Nrugy Sá'n
clornt'• sziil. Havas Hedvig (gy). 

Isteni gondviselés, 1883. Rákóczi-út 7, 
Kádár Andor (tfv), 

Szent ;\ntal, 1912. Széchenyi-tér 9. Éhlert 
.\ndor (t), ifj. Éhlert .-\ndor (h), Flögl 
. .\ntal (fr). 

Sell~·e, Baranya \'Ill., AFanv Sas, 1847, Bubregh 
Emil ( tfr), 

St,regetyes, Fejér ''m,, Angval, 18(j8, Krinitzi>y 
Pál (tfv), 



Siklós, Baranya vm., Szentlélek (r), 180ií. 
Pécsi-u. '"13. Grimm Rudolfné örökösei 
(t-ok), Szinetár Endre (bfv). 

• 
. l(ígyóJ/,1873. {Jelenleg nen1 tniiködik). 

- (~ .1 ~ 1 ..--~··-·~----~··-··· 

~.:..·-:iviegyAitó. 1923. Pécsi-út 24. Gáldy Béla 
(tfv), Gnjda Pál (iit). 

Simaság, Sopron vm .. Szent Péter, 1923, özv. 
Alexander Istvánn~ (h), :\!erlveczky Nán
dor (fv). ""'" . "-· 

Simontornya, Tolna vm., Szentlélek, 1818, 
Pilich Ferenc (tfv). 

Siúfok, Veszprém vm., .~zentlélek. 1869, Kotsy 
Ferenc (tfv), Kotsy Mária (gy). 
1J<l7'ríyrfiikknl Sióf ok-fürdőtelcpen). 

Siúfok-fiirdiítelep, Szentlélek, 1922. (Siófok 
irlényfiókja). 

SÜit. Pest vnl., Szent11áron1ság, 1867, özv. 
Uvav Józsefné (h), Gesz,les Lajosné sziil. 
Szmodis Vanda (bfv). 

Soltvadkert, Pest vm., i\Iegváltó, 1881\, özv. 
Bozóky Bóláné (h). dr. Bozóky István {fv) . . ~ 

Magyar J\orona. 19il5, Szelrér Sándor (lfv) 

so1;.;;,1r;P~st vrn.:-szent Margit, rno9, Tamás 
Mih:íl;• (tfV'). • 

Soml(JSzőllős,, \T es.zprén1 . vn1., Isteni gond-
. ·viselés,· rn42, Simon Sándor (tfv). -. 
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Somogyj:íd, Somogy vm„ Remény, 19'27, özv. 
Glós Ottóné (h), Weidinger Istvánné szül. 
Baksay Klára {hf\-) . 

Somog~·kélbely, lásd Kéthely. 

Somogy•rngyba.iom, lásd Nagybajom. 

Son1o~ysziJ, Somogy vnL, Szerit István, 18Ó1, 
özv. Bessenvei Dezsőné (h \, 13€'.~senyei 
Lá,zló ( fr) _-

Somo_g)·vá1·, So1nogy vn1., Szenlháron1ság, 
1891, !'1-asznai József (tfv). 

Soponya, I:;-ejer: vnl. ~zent l\Iargit, 1 gos, .T egl'.'i 
Béla {tfv). (Fiókkal KÍslangon.) 

Sopmn, Sopron vm., Oroszlán (rJ, löO!l. Vár
kerület 30. Tel.: ~50. Nikolics Miiivoj 
(tfv), <lr. Ni koli cs lüiroly (gy). dr. Niko
lics Károlyné szül. dr. Hartai Mária (gy). 

Angyal (r), 1680. Szentháromság-tér 2. 
Te!.:56'7. Dobsa ;>.Iihály (lfvl. 

Magyar Király {r). 
--rel::-:17. B m d er 
György {gy). 

~ 

1767. 
Ottó 

\Tárkerület 135. 
(tfv), Baditz 

Megváltó,(r), l'i8'i. lkvahid-u.1. Tel.: 227. 
Szerdahelyi János és neje örökösök és 
Gerez.des Jenő és neje (t-ok). Gerezdes 
Jenő (hh-). 



-----------„-· ------~-'"X >:g;:, 
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. .\rany l\ercszl, !8H3. Lijteleki·utca • 1 j 
Tel.: 284 .. Téhn Antnl ltfv), Sodró 8 ?· · )Silkiistl, 
tlorné (gy). an- · Géza 

Bács~ vnl., 
(tfv). 

,.\ngyal, 1885, Forkly 

~„~l~~t~- 1 U05. ?IIagyar-u. G 'f l . <. 
Hell Aranka (lfv). · e „ d30. 

~zeitLJ':rzsébct, 1912 .. Erzsébet-utca 
1 cl.. . 10~. Özv .. Lelov1ls ,Józsefné (tf 

4
· 

rlr. Tan1y Istv:ín (gy). v), 

Ha~óczi Ferenc, 1934. Béke-út ~\l. Tel.: ?i. 
Grohmann Vilmos itfv). 

Sopronmiluilyi, 1. Mih(llyi. 

Soro.ksár, PesLvw ~ M. . 1 :\1nrx J~ár~y-n ,,_"",,„, ..,.r_1_1_~1a1 __ i_r), 1814, 
· · · · e '' "80/' I:~che~er Gyu~a (ti, Lúng„Pét~r ihrv). "8

·. 

1 aduai Szent Antal. 1903 M . . • . 
utca 'l(l 0· . 1„ . · · ai x harolv· r·· " : . Z\. _\.aln1an Sándorné sz·:·l 
· urst ~la~a (h) · Budanovits István (Íir~\: 

Soroksárpeleri, 1. Pestszcntimn·. 

Sóskút, „ Pest vm„ Szent Hoz-· 1' 
dr. S1kos l\árolyné'."' (Fiókka(·"T'.~· 1881, 

S
„. „ <1rnokon.) 
OJ!or, Zala vm. Sas l\JO'l ·s · 1 . .. . (tfv). '.--.:,_ _„ za anun Miklós 

Sövfnykbáza, Csongrád vm„ .Sziiz Mária 1929 
a atos Antal (lfv). -··-·-.=::~. " 

Sur, Veszprém vm„ !Csetény 1·1·0·1·J'a) 11· . 1930 v· . ' , . vg1e·1 
, amos Imréné sz. Kenéz Terézia (f~j 

!170 

lSiimer.(, Zala vm., l>iegváltó lr), 1760, 
. Sznrká'!:'Y László 1.l.J, Fejér István (fv\. 
i-sznhaflszállüs, fJcsl '111., Isten} (londviselés, 
' 184í, \fpzei (;yula ilivf~,---~--„-- ~„-~------„~-~-"·"-~'-"'' 

Hemény, !\l23, dr„ Dömötör lstvún (tfv), 
l)éi1nötor l,enke (gy). 

J Szahadszentkil'iily, Baranya vm„ Szííz Mária, 
· 1923. Király .1 i1zsef (tfv). Király Til5űr 

\gy). 
\ sza.iol, "zolnok Vllh. ?-Iegválló, !9:i0. Dobó 

.1. .lenö (tfv). 
Lsznkcs, Tolna vm„ V iirös-- Keres~ .1888, 
j Szabó József (tfv). 
l Szakmú1-, Pest vm„ Madonna, 1928, Jakab 

' Géza (tfv). 
l Szalkszentmárton, Pest vm„ Remény 1916, 
zt, belvúrrli Bévánlv Gvula ltl,df.'Benkovits 
;; l\úTolyn(• 11{1<). . 

·1:: Budapest, V ., Zr[nyi-u. 3. Te1.: 182„938 
i,-ul---------------971 
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Szank, J.>esl \"111., l\'Iegvállú, 1926. özv. 
!{asziha Kalmánné· \t). Csikós Adám (fv). 
(Jászszentlászló fiókja.) 

Szany, Sopron vm„ Szent Anna, 1885, özv. 
Makray .Józsefn.rlill: ___ Birócsák Györgv 

(f~. -
Szarvas, Békés vm„ Szarvas (rJ, 1794. Sza

badság-út 117. Tel.: ~2. t.Íiklt1s· Gusztávné,' 
,\lexik Lftszló és Lengyel Frigyes (t-ok), 

____ Alc"-ik Lász;ló lfv), .lul1ász 1!árta (gyak). 

J.'_emény-1 1873. Deák Fercnc-út 14/1. 
lizv. Breuer Szilárdné (h), Rácz Endre 

(bfv). 
Szent Margit, 18\l\l. Szent lslvún-u. 170. 
Td.: 53. Géczy örökilsök (t-ok), Sövény
házy Lúszló ,bfv). Sárkány Gabriella lgy). 

1\1_<0gváll!~c.190(\. - Szabadság-út 211. Tel.: 
108. Géczy Dezsü \ll'v'1, J\o\'úes Ilona (gy), 

i\,Iugynrok Nngvusszonvu, t924. :\rany 
János-u. 429., özv. Farkas Antal ,Júnosné 
sz. Katona Margit (hf\'). 

. -\rany Sos. 191 i. Sólyom 
----~·.---- ---· -Szntmfü·ökiiritó, 

Barna ( tfv). 
~zál'~ölíl~ Sopron vni..· Jeh!nltg nen1 n1iíködik. 

Szás~zvár, Baranya v1n., S1·.enlhúron1súg,. 1883, 
- - Ú. Ste!'kovit~ Gvulúni• sziil. Solt Edit (tfv). 

9i2 

izcdei·kény, Baranva 
1942, özv. llan•;uv 
László ll'v). ~ · 

nn„ SzPnt Katalin. 
DezsÖnl; ( f1), tiangüY 

Szeged, ~soi:grúd v1n., ~legváltú (r). 171;3. 
]{]aurnl-ler 9. 'J'l'mesváry ,József (t). :;, 
.ll'szensz1kyni· Kocsis Katalin (bfv). 

l~.te~1i u.ondYisclés. \r), 1812. Tisza bajos-
korut 32. Barcsay Károly Barcs'av 
Károlyné „ szül. . Hutter ú1Úa (t-ok), 
H~r~say. haroly liv), Barcsay István (gy), 
Dav1d Agoston (gyakJ, László Lili (gyak). 

Szentháromság ír). 1834, dr. Lehel 
Lúszlú Itt), dr. Leinzinger Móric (tt), 
\lurny .lózsefn{' íll), Leinzinger Púl (lll'v). 

Segítő 13ol<.1ognsszony ··(r);„1850. - ·l{lébels
!ierg-tér 4. Tel.: 6ü3. Dr. Löbl örökösök: 
Löbl llli1ria és Vera (t-okJ, özv. dr. Löbl 
!mréné (h), Lúzúr .Jenö íhfv). Keni-z 

1-;:rní: ( g~·). 
Szl'nl ltúkusb 186a. I\.ossulh "Laj~;~~~1. ::~ 1. 
Tel.: üi8. Surjún!'i .J(izsl'i' (ll'v), dr. Pinli-r 
Ilona (gy) . 
Szent Clyürgy, i-8ö9. Szent G)~Örgy-lé.r H. 
Tel.: 694. Franki .József (tl'v), Zomhorv 
Lúszlóné sz iii. Diener Etelka (gy). -

Szent lstváJl, _ 1869. Szent Ferenc-u. a.!„ 
dr. Salgó Eva (t). 'Tichy Béla (bfv). · 



Kigv<), 1874. Kluuzúl-lér 3. Tel.: 656. 
Gerle Jenő (lfv), Takills István (iit), G<·r
gcly 1\1iklú.s ~gy_l. 

lüílváría, 188R--Kúlvúria-u. 17. Pósa Bahizs 
1tfv). Pósa Balázsné Smetana Márta (gy). 

j)ugq!!ie~ .. 100;), IJugonics-tér 1. Tel.: 548 
Frankó Andor (tfv). Szúsz Gyuláné szül: 
Bogdún c;nhriclla (gy), Frankó .-\ndrás 
(gy). 

l~rzséhct királyné, 1907. C:)ongrúdi su1gárút 
14. T<•I.: flOl. Tiirök Mjtrlon (lfv), Re11nich 
rYfnrgit (gy). 

?\lfigvar .J{or~1.!.il· 1 HOS. \Taléria-tér l. Zakar 
Súndor ö"fökősei "íl,ok-)~Múthé Mihály (fv), 
Zakar Gyilrgy (gy), Szíjárló Petronella 

(gy). 

;?zcnl L.úszló„ 102:-L IZo"isuth Lajos-út 59. 
Tel.: 361. Apró ,h•nö ll), dr. Apró László 
ifv). 

Szent Sziv, 192~." Ilón1ai-körúl 22. özv. 
i'0~lassy Ágostonné (h), Bokor Mihályné 
lfv). 

Szienl Ferene, 1932', dr. Kolsis Endréné 
(tfv). 

Szent !\ereszt. 1932. Kálv:íria-tér 4. Tel.: 
:J2-78. Bulcsu Barna (lfv). 

1 St.cged Alsóközponl, Páduai Szt. Antal, 1\)09, 
· Mészáros- Imréné sziil. Apró Borb:'tla (t), 

Mészáros Imre (fv). 

! Sze~e(l Felsőkiizpont, ~Jadonna. 
· .tiíi István (tfv). 

1926. Maros-

lszeged Röszke, Párluai sz:nt Antal, í\i33, 
l özv. Zakar Zoltánné Kuthy Gizella (tfv), 

Heménv, 1913. T' I l t •JQ T I 6"2 i Kenéz Ernőné Zakar Zsuzsanna (gy). ·• 1sza ~-- 'r - . e .: a „ 1 

özv. B"orhély ,Józsefné (h), Ugry István lszegerl Somogyi-lelep, Turul, 1926, Selmeczi 
(bfv), Láng Kornélia (;f)·j:··------ · · Béla ltfr). · 

r.sHlag, 1914. HOldogas'.izony-ulea 31. 
""•Jier::-/01 ., özy. Nagy Györgyné ~h), 
dr. Hangav Levente tn•T; Hi:iláiz "Klára 
(gy). 

. ~Iu~g,yn1:ors~~ft __ \~ ~;dasszony~. 1923. Petőfi 
Súndor-út 417h . .Just Frigyes (tfv). 

9i·! 

lszeged"-'.Ú,iszcged; Öraiigrnl. 1910. Tel.: 919. 
i. Leskó Vilmos (tfvl, Lesi'«> Vilmosné (gy). 

l:~zeged · \ 1ú1•ostun)'a, ·Jézus Szíve, 1934, dr. 
Székács István (tfv). 

!szegbalom, Békés vm„ Szentháromság, 18_.13 . 

I! 
Dózsa G)'.·U. 21. Polgár Károly (lfv). 



Kígyó, !\Hl·I. Hősök-tere i,,..fü1tay Gizdla 
Ttfvr· 

Szcgv~ir, Csongrád \'111 .. ~-Ieg~':.'lltó~ 1SU7. Vár
n1egyeház-u. 8., özv. Kréncz;ly Ferencné 
lh\, Borbély llona (bfv). 

Pilduai Szent Antal, 1923. Szentesi-u. 114. 
ifj. Lukinich - J'iezsö ( tfv), ifj. Lukinich 
Dezsőné sziil. Hartyáni Kornélia lgy): 

Szekcső, lásd Dunaszekcső. 

S.1,emes, lásd Bulatonszen1cs. 

Sznkszárd, Tolna vm„ Fekete Sas (r), 1756. 
Ciaray-t<!r 14. Tel.: 22-8~. lllnk örökösök 
it-ok l. Ulrik .Józsefné (h). Pfeiffer István 
(fv\. 

1. Béla Kir:ilyq 1863. Széchenyi-utca 30. 
Tel.·. 22-80. Szeghy Sándor ( tfv). 

Szent Bernát. l\l:J4 Széehem·i-utea 49. 
'J'eI::· 26-38: Zalai János (ÍM. Nagy 
Albert (gy) 

Szenllrő, Borsod vn1., Isteni gondviselés, 183f), 
Mészáros Imre ltfv1·:- -

~~--·---

Szentendre, !)est vnL, Szentháron1ság (t), 
1776. Fő-tér 14. Tel.: 200. Czibulka Gyula 
lt), Maciejowicz Waldemár (fv). 
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\Il~chu.tya, 19-!-~t I)apri'kahíró-utf'a 1. szánl. 
Szilberleitner Ferene ltl\·). 

Szentes, Csongrád \'Ill„ Hajnal (r), 1815, 

.
ni,_'· Petőfl-u. 1. Tel.: 10i .. Justh Alfréd és Tsai 
n 11-ok), lllc .József \bfv). -r:.' i\Jegváltó, 1842. Kosfüth-utca 12. Tel.: i5. 

Ihász :-.:ándor (tfv), Ihász István (gy), 
Molnár Aranka (gyak). 

Kígyó (azelőtt Mai;'Yar Király), 1870. Ady 
-Enare-u. 17. Tel.: 47. Nógrády Lászlóné 
szül. Havas Klára Zsuzsanna (tfv). 

„\ngyal. 1888, Szentessy István (lfv). 

Szent „Inna, 1900. Nagyörvény-utca .19. 
~.T_rL· Jl;i. Kerekes István (lív). 

Szentháromság, 1903, Cselkó .Józsefné (fv). 

i Fehér Kereszt, 1926. Kossuth' Lajos-u. 36. 
·A Tel.: 17„ rlr. Yárach· László (t), Tordav 

· Ar1»íd (hk). . . , . 

Aranykalász, 19il0. Jókai-utca 89. Oláh 
/::

1 
László (t), Khirer Antal lhk). 

Szentctorn~':i, Bókés v111., .Tl~zus Szíve, 1931, 
iizv. Fodor Ferencn~ (h), Mikula Andor 
(fv''\. • 

Szentg11, \'eszprén1 vu1., Arany Sznrvas, 1866. 
özv. Kálnay Zádorné (h), Rimay István 
(fv). 

Szenlgotthát•d. Vas ,.m, Szent István. 1821\. 
Friedrich Ödön ltfv). ---~···-·· 
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Szcntgrót, lúsd Zalaszcn\.grüt. 
Szentistván, Borsod -v1n., M~gyg0ssz~J{_ \

1 é!i-
!!~~!!-Yll· (.Jelenleg Hl'In n1üköclik). 

Szent.iános, lásd !\'losonszcntjúnos. 

Szentlőrinc, lásd TSaranyaszcntlörine. 

Szentmál'ton, lásd liyörszcnlmárton. 

szentm•Íl'tonkála, Pest vm., lsleni 6ondvise' 
\és, 1917, Tcreezlky Pál (lfv). 

Szepetk, Zala vm., .lézus;. SzíYl'. l\l31. (.Jelen-
leg nem müködik.) · · ~ · · 

(
11 

Szerencs, Zemplén vm·lff k~ni Gondviselés. 
re· Rákóczi-u. 4n. Matuvovszkv .\nfül\11lr)" 

Szent 1\ntal
1 

1902, riákótrli-l1t„·"H7·:„·-·t\:nlos 
Barnahfuíltrv). · ~· -

Szécsén)', Nógrúd vn1„ ;.i.?gJ1thár{}JJ)_súg~ (r), 
1741. Vár-•n. 2. Bolgár ?lliklós örök.: dr. 
Konrád Odönn•é, Bolgár Miklós, Bolgár 
.lános, Bolgár Islván és Rolgúr György 
(h-ök), dr. Puy József (fv). 

Székesiehérvál', Fejér vm.. Fek.~_t,\' Sas (r), 
1746. Nádor-uka• 15. Telefon: 2ii. Lukáts 
Béla ( tfv), Kerge1r .T úlia (gy). 

,,,. ---· „.---~ ~~·-·- •.. „" 

űi8 

Magyar Korona (r) 1784, Szuhadsai::,-tér 
3. Gefferlh Dezső, Gefferlh Sarolta, dr. 
Dorzich Györgyné ( t-ok), Gefferth Dezső 
(fv). - . • 

Szentháit1omság, (r) 1806.„ Szögyén M.-u. 
11. Telefon: ~50. Say Rudolf örökösök 
(t-ok), Fodor Sándor (fv), Saúry .Jenő 
(gy). .. . 

Szent lsiván, 1843, Marx-tér 1. Móry 
Tamásnl> szül. Maucha Piroska (tfv). 

.Q!E!!.!HVnl,; 1869. \Törös1narty-u. 4. Özv. 
Magyary Kossa Sándorn'é (h). Ifoilsv 
Pálné szül. Magyary Kossa Katalin (fvi, 

e-özv. Schneider"i\filldóS'né {gy). 

Isteni Gondviselés, 1892. Arany .János-út 
24. dr. Takúesi Nagy Lóránd .(trv). 

Szent Sphcsl:vén. ( .le\cnleg nein 111iiködik.°) 

Rendelje 

GALENIKUS 
készítményeit 

,,Herba" gyógyszergyár.tó kft.-nál 
Budapest, Vll., NyáM" 7. * Tel.: 220-253 

Tincturlik, eztractu111ok, e1nplastr1ouok1 keuöcsiik stb. 
gyógyszerkönyvi minöségben késziUnek. - Tablettáink 
megb(::hatóak ! - Tó"rzskó'nyvezett tablettá_ink: Atro
pin. sulfuricunt 1/s tng. és Nitroglycerin 0.0005 gr. 
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Szent Józs~f 1922. Rákóczi-út S/a. Csiláry 
-Olivér (tl'v), Kaviák ,rózsef (i(yf 

Srl"etszen1nú1•ton, Pest vnL, ~ János, 
i922. özv. Ralázs Sándorné (h), dr. Barit\ 
László (bl'v), dr. J\nrt.a Lászlóné sziil. dr. 
Gál ,Júlia (gy). 

Szigelszenlmiklús, Pest vm„ Szeat Miklós, 
1899. Kömöcsv Kálmán ( lf''"). · 

Szigetvál', Son1ogy YnL. l\lagYnr Korona (r), 
1808, Zrinyi-u. Telero'ií: !i:I. llr. S>ilainon 
Béla és dr. Kanczer Lúszlóné szül. Sala
mon Zsófia (t-ok), Salamon Jenőné (hl, 
dr. Salamon Béla (f\'). 

Zrinvi Miklós, 1882. llied<•l'llHllln-ntca 8. 
TeleÍ'on: 110. Johsl Kúzmér (tfv). 

Szihalom, lSorsod vn1., Szeul 11111·1!. ln3o. 
nagyenyecli Egr.v l{frlinún ( ll\). 

Szikszó Abauj vm„ Szenthúromsúg (r) 182~. 
I\.álvin-lér · ö. 1"'elc>fon: fJ:t~-b~-NUgy 1.-úszlú 
(tfv). 
~~ l\l22. Knrua 'l'ivada:r (ll'\'), 

Szil, Sopron ,.m„ Szmt :'vlHl:gj,l, 1\lüi. 
Se huri na Cyrill (ll'v). 

Szilnslialh•ls, Veszprém vm„ túsd: ~h·ziíszilas. 

r~ sznr:;~~·~~l,1 n~~,~~;~./7~i, i. ~~t'.'~:=1f";~~;:.,}. 
HSO 

• 

' 111 Szirák, .!"ógrád vm„ Remény, 1902. Endrényi 
: tr Erno (·hk). • 
111-Szob, Nógrád-Hont. vm. Megváltó, 1870 
11 Braun Tibor (hk). 

Szoboszlú, lásd: Hajduszoboszló. 

Szolnok, Szolnok vm„ Isteni Gondviselés (r), 
1799, Kossuth-tér '10. Tihanyi La.fos1ié 
szül. Gedeon Valéria és ifj. dr. Gedeon 
Gyula ( t-ok), Tihanyi Lajosné (fv). 

Megváltó, 1872, Szapáry-u. 2. Telefon: fü. 
Ernszt itliklós ( tt'v). • ' 

Fehér Kereszt1 1882, Baross-u. 23. Tel.: 
'224. I\rii1ncr Szilárd (tfv). l\:riin1er György 
(l'v). 

.,ilJigxal. 1903, József Attila-u. 2. Telefon: 
239. \'égh László (tfv). 

Mag\·ar KoronQ. 1906. Kossuth-tér g, · Te
lefon: 253. Id. Szele Béla, (tfv). ifj. Szele 
Béla ({,'Y). 

0 

E.ígyú, 1910. rron1ory-u. 53. I\oczka Pál 
\tfv), Szlojalovszky Béla (gy). 

Szent István. király, 1H20, Sznpá!ry-u. '27. 
Telefon: 2:i0. S'olymossy János (tfv). 

Damjanich, 1928. Szabadság-tér 5. 'Elek 
Kern'bny Zollán'né (tfv). 

~zoma.imn, lfisd Knposl'ö 
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Szombathely, ~Yas vm., .:i,zentlélek (r), 175:J 
Szentháromság-tér 9. Telefön: 321. Dr. 
D&.orszJ;_y __ Tl.fla (tfv), dr. Srn!ay füílni;í~ 
(gy). 

Jste.11._.§~emc: (r), 1793, Széchenyi-utca tl. 
l'elefon: 105. Özv. Simon Erniiné (tth) 

""llánóczy ·Sándorne (ttfv). ·' 

Orangyal, 1891, Ópeirnit-utca 2. Tel,:' 151. 
Fanta Vilmos ( tfv). 

Angval, 1901. Széll Kúlmáílq.!I..„ 2L .Te!,: 
Hl7." Hodúszy Iván (tfv). Nénwth Olga 
(gy). 

\ o~--·~---r--~-"~ ~-~ 

'I\igyó, 1907, Erzsébet kir. út 36. Telefon: 
257. Végh László (hk), Miirkus Béla (gy). 

Megváltó, 1923, Kőszegi-u. 46~Te!°'"""268. 
Szigelváry Zoltán (lfr), Tarján Mfüdós 
(gy.) 

Szent Antal, 1\)31. Batthvúnv-tér 7. Tel.: 
28.;;:-Bartha Béla ( tfv). · • 

Szovllt, lásd: Hajduszovát. 

Sződliget, Pest vm., Szent Katalin, 19·!2. 
Wenk Béla (tfv}. 

Szőny, Komárom vm., Megváltó, 1927. Pataky 
Kornél (tfv). · 

SzŐI'eg, Torontál, vm., Q;~~g_:y!}l,~ 1880. Kiss 
Attila (tfv). 
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fah 1 So1nogy vnl., Igazság, 18·1U, özv. Szenlch 
Istvánné (hh Pecze LaJosné szül. Menczel 
Edit (bfv), zsolnai Plossek Béla (gy). 

Tahitótfalu, Pest ,·m., Szent András; 1897, 
özv. Demeter Istvánné ( h). Biró Kovács 
László (bfv). 

Tnkson)'', Pest vnL, Segítő i\Iária, 1928, özv. 
Stockinger Istvánné 1 h), ],o]ozs Csaba 

( b fv) . '<(·r/"'"'~'<h HLP,_;v(> 
J 'faktaharkány, Zemplén vm., Ma;;,var-~l{-01'0.IIB
t .,..-1893, ··Fényes Sándor (hk). • 

Tamási, Tolna Ynl. Szent .l cízscf, 1838: Kili3n 
Béht (tfv). 

Tapolca, Zala nn., Oroszlún, 1857. Szenl
há\romság·lér 15. Szalay Gyula (tfv). 

.Jézus SziYc. 1\l21. Deák Ferenc-utca 24. 
SzigethY_ .József l!fv). 

1Tarcal. Zemplén vm.. Núdor, 18 !O. UiYcr 
4 ZoÚún (hk). 

Tlll'.iáu, ... Komárom ,·ni.. Szentlélek, l 894. 
Major Elek ( tfv). 

Tarnaméra, Heves: vm., Őranf(yal, 1892. Id. 
Perger Ignác (tíY). 

Tarpa, ~B·ere-g---·vm., Arany Oroszlán, 1867. 
Erdős :Mihály (h), .Jeney Gusztav (bfv). 

Li Tass, Pé!rt -·rn1~lct1L Ci9!lcJ.".Í~elé.~ 1893. 
:1· Bleier Milklós (h), Gál Gyula \hk). 



Tata, l{on1árom vn1.y--:V-á_rosi gyógyszertár, 
1774. Kossuth-tér 2. Telefon: 18. Michl 
Géza (tfv), Bódi Miklós (gy\. 
Megválig.~(f.)r-1-7.83, Ady-utca 7. Tel.: 73. 
Rochlitz Tibor, Teutsch .József és özv. 
Alföldy Istvánné (t-ok\, Rochlitz Tibor 
(bfv\, Szathmáry.Jenő (gy\. 
Angyal, Tsiii,- Erzsébet-tér 2. Tel.: 70. · 
Ferenczy Margit (tfv\, Fcrencz,· Irén (gy). 

'Eatárszeutgyörgy, Pest vm„ Szentgyörgy, 
1943. Csemiczky István (tfv). '""' 

Tállya, Zemplép.. .. .vm.,.E'atmna Hungaria~ (r). 
1787, To!lvith Rezső ör.ökösök (t-ok\ dr. 
Péczeli Lajos (bfv). 

Táp'é, Csongr~d- vn1:, -Páduai Szent Antal, 
1933, Fehér Tibor (h\, Ott Endre (hfv). 

Tápióbieske, Pest vm„ }legvúlt_L (r\ 1827. 
gróf Zsierotini László, lierceg Erzsébet 
és Gizella (l-ok), Lénálrd Tibor (bfv\. 

Tápiógyörgye, Pest vm„ Szent lv!ugdolna, 
1898„ Dósa Béla ( tfv\. 

Tápiósüly, Pest vm„ Segítő Mária, 1904. Pehr 
Ernő (t), Pehr László (fr\. 

Tápiószecső, Pest vm„ Szent Miklós, 1929, 
13ilust.;;ák János ih\, .. Nagy Imre (fv\. 

1'ápió'szcle, Pest vm„ Szenllélek. 1849, 
Bartóffy .Jenő (tfv\. 
Isteni Gondvis~, 1927, (ieduly Elek (tfv\ 

U84 
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T1lpió~z1>11~1nilrton, Pest nn„ Megn\ltó, 192'1. 
Grob !:lemér (!Jv\. · 

Tárnok, Pest· vm„ Szent Rozália 19 '7 „ 
1 : t S'J 

1
_ , -:t , ozv. 

! . < r. · 1 rns \Úrolyné (tfv), Németh Miklós 
(gy). (Sósklit fiókja.\ 

!'fen.~elic, 'folna v1n., Őrangval, 1923, özv. 
~ N:tkovszky Józsefné (h),' Netkovszky 

Laszló ( fr \. 

. ,l,':1§1'!1•~!-„Jfoi\i.u , vm„ 
92u. (Földes fiókja. 

ködik\. 

Isieni Gondviselés, 
.Jelenleg nem mii-

'!'evel„ '!'olna vnL~ ő,rnngyal, 1902, özv. \Tégh 
Istvanné (h), Schwebler lll:ílyás (fv\. 

Téglás, _Hajdu vm„ Erzsébet, 1926, K. k. 
?lfolnur Erzsébet (h), Pósta Múrla (bfv). 

Tél, •Győr rni„ Angyal, 186i, Szebellédv 
• Ferenc (l\, Preszny:ílk .lolán (bfv). · · 
1'éién~·1 lúsd N a~ylélény. 
Tim~~:e, Pest. vn1.. ?llegl'áltó, 1S84, Rem~thel' 

l·ulepp Tiborné ll). Fábián Géza (bfv). · 

SZEDERKENYIFERENC 
o:\'osi múszer, kötszer- és betegápolási 
c1l!k nagykereskedés és mentőhida.gyár 

BUD A PEST, 
XIV., Novibazár·tér 3. szám 
Telefon: 496-180 

~ - . . 

Kórházak, gyógyn:er
tárak, drogériák, or· 
v11sl mUsz.erll:detek 
legoloaóbb b~azenéal 
rOrrása. 



TisznJlll!Á!:, . .lásd A l p iu'. 
Tiszablí, Szolnok vrtrmegye, Remeny, 19lf1• 

Snrkadiné ( t), Nagy B. Szilveszter lbfv).7, 

'fiszabu1·u, Szolnok 
:Vlasznyik Márton 

vm„ Remény. 1930 
(hk). (Fiól~kal Kis'. 

körén.} ~ 

Tiszabütl, Szahoks nn .. lúsd Büdszentmihály. , 
'riszncsege, Hajdu ,.m.. Islelni Gondviselés, 

1876, Radó Imre (tfv). 
'l'iszadob, Szabolcsi vn1.. SegílsPg. 1894. 

Kováts László (tfv). 
Tiszaeszlár, SzÚholcs vn;.. Megv:íltú. 19-12. 

(.Jelenleg ne1n n1üküdik.·1 

Tisinföltlv•lr, Szolnok vn1.. Aestulap. 1872. 
• Lukács Béla-utca H K:í;pTtT Aciölr (t), 

Hajnal Béla (hok). 4 

J.-leg_váltó„ 1911, Kosuth-utca 9\l. Csukn 
Irén (t), Szabó Alhert (bfv). 

Tiszafüi·etl, Heves: vm„ Rem.ényséi;, 
Fő-utca 1010. Rácz Saí1iför\1T, 
László (hk). 

1824, 
Kosa 

/\ \ r; 

Szabadsúg, 1893. Fő-utca i-12. (Azelőtt: 
Magyar Korona) Özv. Epstein Gézáné lh), 
Tóth József (hk). 

, Tiszákürt; .. Szolnok vm„ Szent Katalin. 11198. 
· Szalárdi Ernő (hk). -----·------e... 

i ')'lszalök, _Szabolcs rn1„ Szarvas lr), ll:Hi, 
Rah .Tozse'f ( tfv). 

'fiszaluc, Zemplén nn .. Kereszt. 1892 Veres 
Pál (tfv) ~ -· ' 

Tiszanána, I-Icvc~ vn1., Isteni Gondviselés. 
1888, Szakáts Zoltáflli'tv/."\Piól<iWí° 
Kömlön.) 

.fjszaiirs, I·lcYes vni., Szt_•nt hnre. l Hal). 
Wenne.r Sándor (hk), 

! 1'íszapolgár, lásd Polgár. 
i Tiszaroff~ Szolnok v.111„ Csillag, 1883, Cs[·te 
~I Ambrus (t), C>ele Ambrusné szül. Lukács 

Róza (fv). 
1Tísrnsiily, Szolnok vm„ Páduai Szent Antal, 
-1 19lf:t,.,„ dr. Soós FPrencné szül. :rviihál~i;.a 
. Lívia lhk). 
l1'iszasz~ntin1rc, Szolnok Ynl., Isteni gond· 
l .,,J:~ 1898, Papp László (tfv), Papp
i Lászlóné (gy). 
fTiszaYtírkony, Szolnok \'tn., Hctnénység, 180·1. 
; Biró .János (ti\·) .. 

\Tokaj, Zemplén vm.. Megvúltó (rl, 1700. 
' Kossuth L.-ll. 14. Hothfuchs örökösök 

(1-ok), .Tenöfl'y Miklós (!\-)._ 

• Arany Korona lr), 1795. Hákóczi-tér 3. 
l. 'Vágó Gyula (!)-:" Szarvasházi Ferenc (bfv). 
!rokotl, Esztergom vm„ Bánya, 1911, Halm 
' lván"itfv). 
1 
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Tuksva, Zen.iplénv.11,1., illcav,ált2. (r), 1839, 
Frfü Zoltán ( tfv). -

Tolna Tolna ;:m„ Szenthároms:i.g (r), 1830. 
- ,\;púd-u. 3., dr. llerczog Elciliér örökösei 

(t-ok), :-:etzasek Rezsii lfv). 

•-Szíiz Márl>!, 19:35. Ferenc József-utca 20. 
~ Jforvátl~ Sándor {tfv). 

Tompa, Hács vm„ Szent Szív, 1926, özv. 
Lárencz Lászlóné (h), Foky Imre (fv). 

Toponál', Somogy vm„ Háromkirály, 1938; 
Gáspár Gétir--Boröi't-s{ir ltfv). 

Tormáskölesd, lásd Kölesd. 

Torn~·ospálca; Sznbolcs ,.m , Őrangyal, 1925, 
' !{ 1·1 \I 1· · (11) Faluheli·i-.fános öz,-. a a i , ac arnc . 

(fv). 
. Tószeg, Szolnok vm„ Segitö Siüz Mária. 

fi' 1\118, Utassy .János (t), Egyed l'erenC:fi~ 
(hk). 

Túllwmlós, Békés nn„ Szentlélek, 1861. 
Lenin-u. 2„ öz"' Zloczki Györgyné (h), 
Orsós János (bfv). 

S1ent István. 1896, Adamkovits Károly 
-----~ ltfv). 

Tóvál'OS, l\un1áron1 vn1., lúScl.--rlütff. 

Tököl Pest vnL, Isteni gon.9vis<::hl.o. 190i. 
St;auh Anta'i llik). 

Tömörkén~·, Csongrád· vn1. 1 Szent Kis 'feréz, 
rn:rn, dr. Tóth Józsefné szül. Patyi Klára 
( t f v-)~-· -~ .. --~------

Törfü,bálint, Pest 1•m„ Boldogságos Szűz 
:\[ária, 189:1, ÖZI". Pásztor Károlyné (h), 
Tamús Simon (hfv). 

Töriikszenlmiklós, Szolnok nn„ Megváltó (r), 
1827. I\ossnth IJ.·n. 121. Recscy <ryörgy 
(ti), Mikes Elek (ltfv). 

Fehér Kere"I. 1880, Geszti Imre ltfv). 

Scentháromság, 1\lll. Kossuth-utca 161. 
Fercncz Imre (lfvJ, Fcrencz Imréné (gy), 
Fcrencz Anna (gyj). 

Kígvó. 1926. Szahó l~1·a (t), öz.: ....... Szahó 
lsl1·ánné (hl. Szentirmay Endre (fv). 

e-~"-----.--"--· - • 
Törtel, Pe"I Ynt.. ?\iagvar J{.,g_rolli!; 190:), Laut

ner Lajos (th·) . 
Tura, Prsl nn.z Szent 'l'erézia, 188(i, özv. 

Prokopnvitseh Brunóné (h). c;J.ere l\ezsőné 
szül. Prokqpovitsch. G51·t,qd (fvj. 

'I.'1í1·kl~\·c~ Szolnok vnl., l\fá#J~-Or-ona, 1848. 
Széchenyi-u. Ua. Özv. Ember Béláné (h), 
Fekele István lfv). · 

!\1egváltó, 1895. l{enyérn1czei~u. 18 .. özv. 
Adamelz Leónó (h). Mátéffy Endre lfv). 

Türje, Zala vm„ Lourdesi S_zűz \!ária, í922. 
özv. Gvcnc>s~v Ferencné'"''"ZCfiÚh T.rzsébet 
( 1 f1·). . . . • 
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Udvari, Júsd Súrrétudvari. 

lJnod, \'eszprém \'111„ Isteni gondviselés,_._1898, 
"özV. 'Wallner Hczsöné (hl, Virágh Zoltán 

(hfv). 

Ugra, lásd Biharugra. 

U.icliú~yö.r.~_J.á5rl Diósgyör. 

TJ.i(lo1nbóv~lra 1'olnu Ylll., Segít() 1\ifúria, l 929~ 
id. Zlinszky Endrr (lfv). 

• lljfeb•'rló, Sznhoks vm., MaJ;~;::~i{:;;~;,na„íf), 
I+ ' 18:l6, néhai Grósz Dczsit'ilrököseiif:'ok), 

dr. Hdhy Árpád (bfv). 

J\igyó, 1\118, Molnúr Imre !Uv). 

U.ihartyán, Pest vm„ ~ni gondvi5elés, 1926. 
Imreh .Jenő (lfv). · 

Ujkéc•kc, Prst vm„ i\lcg,·Í.1ÍÓ. 1872. Ősapay 
László (lf\'). ·-·--

{:jkíg~ús~ Bél~'és vpt., li_~~::..~'lár}:'3,,· 1888, Antal 
Ákos llfv~„~·"·n>• 

Ujpest;Pest nn„ Sze.iíflslván, 1859. Arpád-i'l! 
10. Tel.: 492--282„ dr. Grófcsikné Szabó 
\largi! (hk), Wágner Ernő (gy\. 

Angyal, 1886. Bajcsi Zsili1;~zky-utca -2::t 
Tet: 29:l-lü9. Szirmay Györgyné szül. 
dr. szénfi(rííf!;;;;~(lí'k\ Szirmay György 
(gy). 

;\!agyar l\nrona, 1894. Úpad-t1.. 6i. Tel.: 
~\!2-·323, dr. Maurer Kornél (lfv), Gorka 
Arpád (gy). 

s,zeni~~~.u. 189i. ''öröstnarty-utca 25. 
1 ''.l.: 29-23-.25„ özv. Hiickel Károlyné (h), 
H;,tckrl Em1lia (fv), Hiickel Ernő igy). · 

,Megváltó, 10110. Arpúd-u. 12i. T.: 292-30li. 
S7ekercs htvún (tl'Y), Szekeres Endre (gy). 

,l~<issul11, 1906. Dózsa György-út 43. 
I PL: 2H2-339. LcinhPrkovics Ernőné sz. 
llléssy J\lúra ll), Lemberkovics Ernii (fv). 

_s1roszlún, l!ll2. Nyúr-u. ·33. Tel.: 292-346. 
df."-Búrtlüv Miklús (hk). Hajdu Aladúr 
(gy). Sa~i Nng:v .I:ászió így). 

!'így!>, 191'1. J\irúlv Mihál~· (hk). 

Szerecsen:.. 19?fi. i\'l'egveri.utcn l·L 1'el.: 
292-il:ll. llvúrv Elem~r (lfv), Óvárv !rén 
és lova lgy).. · 

ilSPIRIN• PYRllMIDON eNOVILGIN 
rheu1na fájdalom 
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Málvás királv, 1U2\l. Lázár-u .. lJ .. Telefon· 
202--315. Budanovits "fíl)őr'nf\·); ·Rónonyl 
Andor (gy). 

Szrnt Szív, 19il3, l\ozsa-u. 19. Telefon: 
2\12-305. Gerhauser Sfrndor (tt\•). 

Újpch·e, Baranya vm., ~n Anyja, 1923, 
Schuth János {tfvj. 

\Újszász, Szolnok vm„ Mah~tlf·orszúg ·védn nsszc·nya, 189j, özv. Bene Ernőné (h), 
Hárskúti Imre (hfv). 

Újszegt~d, l. Szeged. 

Ukk, Zala vm., Szent István, l\l29, Szilágyi 
Béla lt), Hapcsányi Gy'i:tlü.(bfv). 

lirahí.iialu, \ras vm., 1\'Iegváltó, 1924, Kiss 
Antal (tfv). -- -

Usz(ul, Pest vm„ .H-"g_::{il!.0., 1904, 'Özv. Se11ön
feld Ferenené (h), l\ovács .Kúlmún ..• (hk). 

Üllő, Pest vm., Szent Ilona, 189li, Szántó 
Károly (t), Szántó c;)·örgv lh), Szrága 
.József (fv). 

rli Vn.iszló, Baranya vn1,. 1\·Iagyar I\orona_, 1882, 
Tf dr. Séy Lajos (t), Mer kel Ottó (hikf: 

Valkó, Pest vm., Megváltó, 1930, Balogh 
.Jenőné (h), Szóbel Tfüo!: ibfv). 

Varsány, 1. \'eszpn'nnarsány 

Vaskút, Bács vm., Szentháromság, 1863, 
,..- Óláh Arpád (tfv). ~-----~~ 

'rasvá1•, \Tas vn1., Szentháro1nság, 1863, özv. 
Keserü Miklósné (h), Buziiíssy László (fv). 

Viíc, Pesl vm„ Gránátalma (r), 1766. Kon
stontin-tér 9. Tel.: 20. lrgalmasrend (t), 
Kiss András ·(fv), Staud! Zoltán (gy), 
Racsek Lajos (gy). 

Yiirosi gyógyszertár Szenllélekhez (r), 
J 814. Konstantin-tér 17. Tel.: 67."Szigvárt 
János (tfv), Tomor István (gy), Szigvúrt 
László (!;Y). 

Szent Antal, 1009. Budapesti főút 14. 
Tel.: 57. Forgacs László (tfv). 

Kőkapu, 1918. Gr. Csáky Károly-utca 45. 
Csonti Szabó László (lfv). 

V:lchartyán, Pest vm., Szent István, 1908, 
Schaub István (tfv). 

Vl1!, Fejér vm., Angval-hoz, 1872, id. Jano
vich István (t), ifj. Janovich István (fv). 

\i~állaj, Szatn1úr Ylll., i\Iegváltó, 1913, özv. 
Fitos Ferencné (hl, dr. I\odrik Károly fv). 

Vámosgyöi·k, 1·Ieves vm.. Megváltó, 1913, 
völcsei Czuppon Antal (tfv), Szabó 
.Tánosné szül. Ecsedi Etelka (gy). (Fiók
kal ,\dácson). 



Vámosiniluilá, Hont vm„ Magyar~~!!orona, 
187ü, Gróh Zoltán (hk). ~ 

Vámospi'I·\:~.„ f:laj.Q.\!. __ ygt., Arany Kereszt, 
1888, l3árány Ernő (hk). 

Várkony, !. Tiszavárkony. 
Városlőd, Veszpnfo1„ vm.: Szent Antal, 1914, 

özv. Kemény Lászlóné (h), Fónyad 
Endre (bfv). 

''{lrpnlota, "\'esz.pré1n vm., Szentháromsá'g (rL 
l®'S;'Füi'kás .János \tfvl 

Ytísárhelykulas. L Hódmezővásárhely. 

\TásárosnumPny, Bereg v1n., ..li~!!~.é1:y (rL 
1860, Kellényi Elemér (ti, 'Rollán 
Gabriella (fv). 

Vecsés, Pest vm., M.~s.v~lt_ó," 1894, dr. 
Somogyi ,János (tfvj. 

őrangyal, 1927, Ekárt Gábor (lfv). 
Veesés=Csákyliget, ·Pest vm., 1. Pestszent

Iörincz-C,sákyliget. 
\T.el'esegyl1áz, Pesr- vrn:, Wiegvúltó, 1913, 

Csomay Ernő (tfv). 
Verőce, I. Nógrád verő e e. 
Verpelét, Heves vm.,_!~yó. 1868, Rhéd'ey 

öröJ<ösök (t), Pokorny Dóra (fv). 
Veszprém, Veszprém vm., Fek_e_t~„.S„a~ (r), 

17'17. Rákóczi-utca 8. Telefon: 105. Özv. 
Kocsnha Emilné, Karabélyos Endréné, -· 

özv. Jlencz l\árolyné, dr. Lászay Gézáné, 
(t-ok). Karabélyos Endre (bfv). 

. .\rnny Oroszlán (r) ,.~ 180-1. v·ár·U. 2. özv. 
CzermáK'L1jHíme, Kerbolt Dániel (tt-ok), 
Kerbolt Kornél (ttl'v). 

Pácluai Szent Antal, 190i. Kossuth-u. 21. 
w • Tel.: 85. üzv. Földes Lajosné (t). Keresz

tes Arpádne (bfv). 

Örangval, rn11. Jókai-u. 43. Telefon: 94. 
Hajnóczy Aladár (tfv). 

Veszprémvarsány, Veszprém vm„ Őrangyal,_ 
1887, Márkus Márton (tfv). 

Véménd, Baranya vm., Isteni Gondviselés, 
1895, Hautzinger József (lfv). 

\Tép, 'Tas Vlll., nregváltó,_ 1927, Agárdi János 
(tfv) .. , 

Vérlesacsa, Fejér vm., Szent Erzsébet, 1906, 
Szabolcs Gyula (fv). 

Vésztő, Békés vm., Megváltó, 1868, Kossuth 
Lajos-u. 6-l. ŐZ\'. Peti~· Józsefné (h), 
Gergelyi Imre (fv). 

, Kossuth, 193-1. Kossuth Lajos-utca 50. 
A·' Vély .József (tfv). Vély Józsefné szül, 

Cservény Terézia .(gy). 
Villány, Baranya vm., Isten Anyj'},. 1874, 

özv. Vágó Istvánné (h), Vágó Gyula (fv). 
Szabó László (gy). 
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Visel!l'ád, Pest vm„ Remény, 1886, dr. Farkas 
1-'ái (l), Kőhalmi Mildó.s (fv). 

Vizsoly, Ahauj vm„ ~n.L.bJ!tal, 1927, özv. 
Péterfy Istvánné (h), -Occh Aladár (hfv). 

Völ'USVlh·, l. Pilisvörösvár. 
Zngyvapálfalva, Nógrád vn1., Segítő i\fá1ia, 

1931. Bencze lsl v:írrué ·\zül: ··s'iposs Manav 
(tfv). 

Zag~·vat•ékás, Szolnok Yin„ Szentlélek, 1894,, 
Nagy Kálmán (tfv). 

Znlaapáli, Zala vm„ ScgíJ§. Mária, 1911, 
llrenner Ferenc (tfv).'~·~-"'~·~··· 

Zalabér, Zala vn1. 1 Ivfagyarország ,, é<lasszo~ 
• nya, 1925. (Zalaszentgrót fiókja.) Czuczy 

örökösök (t), rlr. i\Ióritz Lászlóné (fv). 

Zalacg<'rszeg, Zala vn1„ Szcnt~L (r), 1 708. 
Kazinczv-u. 9. Tel.: 132. Ozv. dr. Kaszter 
Ödö111u< (l). Dobribún Andor (fv), Németh 
Zoll:'tn (gy), Duray .fcnöné szül. Vermes 
Borbála (gy) .• 

Szentháromság (r), 1815, Szechenyi-tér 2. 
'rer:··n:'iíTanaJ Anna (l). Puskás Lajos 
lhfv). 

Páduai Szent Antal, 1906. Arany János
lit 2. Sp;;rJ;\gh. LÓrá1Ít (tfv). 

Zalalövő; Zala vm„ ·szentlélek. 1886, Erdélyi --------- _,.,..;. 
Sándor (tfvi. 

HHü 

Zahtsz.\nt1í, Zala nn„ Szent Antal, 1U34, 
Hollóssy Pál (tfv). 

Zalaszentg1·út, Zala vm„ Magvar Korona (r), 
1825, dr. Czuczy Péter (tf'v). (F1okkal 
Zalabéren.) 

Szent Iiereszt, 1931, özv. Paúl Gézáné (h), 
Albertinr Dcz5'ö (bh). 

Zmn:írdi, !. Balatonzarnárdi. 

Z:íbony, Szabolcs vn1.. Remény, 1927. Kál
mán Anna (U\·j. · 

Zükány, Son1ogy vn1„ Szent Terézia, 1923, 
Erdélyi Istvánné szül. Veress Mária (lfv). 

Zempli'nag1•ád, Zemplén vm„ Szent László, 
1926. (Ricse fiókja.) .Jelenleg m•m míí. 
ködik. 

Zh•c, \.Teszprén1 Ylll., Szent Bernát. 1849, 
\ Raák Endre ít), Sárközy József-(fv). 

Zomba, Tolna vm„ Isteni Gondviselés, 1863. 
Czuzy ,József (hk). 

Zstlka, Bihar vm„ Orangyal, 1890, özv. 
Bokrossy Zoltánné 1h). Nyitray István (fv). 

Zsámbfk, Pest vm„ Magyar Korona (r) ,' 
1825, Biró Endre (t), Pozsgay József (fv). 

Zstímbok, Pest vrn„ Őrangyal, 1919. László 
Kálmán (tfv). 



MEDICHEMIA R. T. . . 

BUDAPEST, X., HÖLGY-UTCA 14. 

Agrypn?s~n 
Sol. et !DJ. 

Cystural 

ENTEROSOLVENS' 
Natr. sa!ic. 0.50 g 

Insomnia, 
Nyugtalansitg, 
.Morpbinelvonús. 

Acut és chronikus cystitis
1 

pyelitis, cystopyelitis, 
· pyelonephritis eseteiben. 

Polyartbritis, 
Rheumatismus, 
Neuralgiák. 

• ENTEROSOLVENS" 
Theobr. natr. i;alic. 0.50 g 

Kajoperin 

Neuroliri 

Spasmotropin 
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LueA, arteriosclerosis, 
Actinomykosis, stb. 

.Aatheniás állapotok, 
Rekonvalescentia, 

~--· .Neurasthenia. 

Ulcus ventriouli et duodeni 
Hyperaciditaa 
Cholelithiasia 
Angiospasmusok 
Tenesmusok stb. 

Személy nc•·Sot'. 

„\z egyes nevek nlán fel van tüntetve a 
helység neve és n gyógyszertár neve is, hn az 
illető helységben több ·gyógyszertár van. 

Dr. Abay Nemes Gyula, Bpcst, XL, Irgalmas 
szeretet. 

Abonyi László, Békéscsaba. Magyar Korona. 
Abrudbányai Ödön, Pécs, Szent István. 
Aczé1 ?\.fnrgit, 1~·elsösegesd. 
Özv. Adametz Leóné, Turkeve, Megváltó. 
AdamkO\·ics Adám, Nagyszénás. 
Adamkovits Kúroly, Tótkomlós, Szent István. 
Adelmann Erik, Mátészalka, Oroszlán. 
Özv. Adler I1nréné, Enying. 
Adonyi Iván, Mágócs . 
Ady Béla, Nagy·kürös, Ren1ény. 
Agárdi .János, Yép. 
Aisenpreis Dezső, Dp„ XIV„ Thököly. 
Alapy Andor, Endrőd, Megváltó . 
Üzv.Albert Hezsőné, Dunapentele. 
Alberti Andorné, Dp„ VI„ Szentlélek. 
Albertini Dezső, Zalaszentgrót, Szt. Kereszt. 
Alberty Pál, Dp„ V„ Nap. 
Alexander Béla, Bp., IV „ Fehér Kereszt. 
Üzv. Alexander Istvánné, Simaság. 
Alexander Kálmán, Karcag, Kálvin. 
Alexik l..ászló, Szarvas. ,.Sz.arvas." 
Üzv. Alföldy Istvánné, Tata, Megváltó. 
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Aln1ási Lajos, Derecske, Őrangyal. 
Almássy Andrásné, MABI. 
Almásy Ernő, Bp., VIII., II. l1ákóczi Ferenc. 
Aln1ásy J„ajos, I\óka. 
,\ltmunn Aladár, Bp„ Vili., Ezüstfenyő. 
Ambrózy Tibor, Ozd, Szent Miklós. 
Ambrus .Júlia, Békéscsaba, Szent Antal. 
Ambrus Sándorné, Bp„ V„ Bazilika. 
André László, Kecskemét, Rúkóczi. 
:\ndré l„úszlóné szül. Bács Nóra, l{ecsken1ét 

Rúkóezi. ' 
Andriska Erzsébet, Bp„ V 11., Corvin. 
Dr. Andriska .József, Bp., VI., Szentlélek. 
Dr. Andriska Üdön, Pestszenlerzsébct, 

Nagyboldogasszony. 
Dr. 1\ndris'ka \'iktor~ Pestszenterzsébct, 

. \
1iktória. 

Antal Akos, lljkígyós. 
1\ntal .JózsPf, lvlonor, Szenlhúro1nsúg. 
Antalffy Zsiros Tibor, MABI. 
,\nthony Éva, Dajn, Szcnlháro111súg. 
Dr. Antoni Maricttu, gyak. P. P. Tud. Egy. 
Apró Jenő, Szeged, Szent László. 
Dr. 1\pró László, Szeged, Szent Lúszlú-. 
Arányi Arpád, Debrecen, II. Rákóczi. 
Özv. Arúnyi S. 1\.rpúdné, Dehrecen, 

II. Rákóczi. 
1\ry Irén, ?\Iiskulc, Oroszlún. 
Asztalos Gábor, Bp„ XIV„ Thököly. 
Asztalos György, ülaszliszlrn. 

!OOO 

Auber lsl\·án, Bp„ X„ htcni Gondviselés. · 
Dr. Auher László, ~fohács, II. Lajos király. 
Acs Nugy Lajos, Bp„ II., Pálffy. 
Adám Lajos, Ózd, Púduai Szent Antal. 
Agoston, E1'·ira, OTI. 
..\kos András, Pestszenterzsébet, Szt. Erzsébet. 
Almer Elemér, Mátészalka, Oroszlán. 
Arendássy László, Bp„ XIV„ Aréna. 
Arendássy László, Pestszentlőrinc, Flóra. 
Árpási János, Németboly. 
Arvai FeTencné, OTI. 
Arvay György, Bp„ XL, Szent Klára. 
:lrvay füíroly, Kiskunhalas, Szent István. 

Babos !vlárta: l)e~l!-lzenllörinc, ~Iai:,ryarország 
l/ édnsszonva. 

Babusik Ferei1c, l3p„ VI., Erzsébet királyné . 
Bachó Sándor, Cegléd, Remény. 
Baditz György, Sopron, ~lagyar király. 
Dagári ?vfargit, Balalonfüred·fürclő. 
Bagd:'tn l{áhnán, .Júszúrokszállás, Szent-

húron1ság. 
Baghitz \'iklor, lviosonszentjános. 

, Bagyi11ku Endre, Jászszentlászló. 
Bak J ózsci', Debrecen, Tisza. 
Dr. Bak Lajos, Dég. 
Bakay Erzséhcl, Sárbogárd, 'Tinódy. 
Dr. Bakay Matild, Alag. 
Bakos László. Dunavecse. 
sz. Baksay Lúszló, Nagykáta, Szentlélek. 
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Balás 1\rpád, Bp., Xi.; Hár~n1király. 
Balás Pál, Dp„ XIII., Lehel. 
Özv. Balás Zsigmondné, Rákospalota, Szent 

SZÍ\'. 
Baláti János, Kötelek. 
Özv. Balázs Dezsőné, Mohora. 
Özv. Balázs Sándorné, Szigetszentmárton, 

Szent János. 
Balkányi Kálmán, Balkány. 
Balla Alajosné, Békéscsaba, Megváltó. 
Dr. Balló Lajos, Bp„ VII„ Hunnia. 
Balogh Ferenc, Hajduböszörmény, Arany Sas 
Balogh Ferenc, Pacsa. 
Balogh Jenőné, Valkó. 
Balogh Kornél, Sárbogárd, Szent Margit. 
Balogh Mihály, Devecser. 
Balogh Sándor, Izsák, Megváltó. 
Özv. Balogh Sándorné, Kisújszállás, l\fagyar 

Korona. 
Özv. dr. Balogi Mihályné, Kápolnásnyék. 
Özv. Dalthazár ,Jánosné, Felsőgöd. 
Balthazár Tibor, Felsőgöd. 
Balthazár Tiborné, szül. Molnár Sára, 

Dombóvár, Szallós. 
Banelli Ferenc, Gyönk, Megváltó. 
Dr. Barabás Gézúne, szül. Pesthy Zsuzsanna

1 

Isaszeg. 
Özv. Barabás Kálmánné, Kispest, Remény. 
Barabás László, Nyíregyháza, II. Rákóczi. 
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Özv. dr. Baradlav .Jánosné, Budapest, V„ 
Batthy'1ny. • 

Baranyai Zsign1on<l. Berhida. 
Barcsay Istvún, Szeged, Isteni Gondviselés. 
Barcsay Károly, Szeged, Isteni Gondviselés. 
Bnrcsay Kúrolyné szül. Hutter Júlia, Szeged, 

Isteni Gondviselés. 
Barcza I1nre, Bonvhúd, .Jézus Szíve. 
Dr. Bari Zsign1ond egy. n1. tanár, Erzséhet 
. ·rud. Egy., Pécs. 

Özv. Bnriss Árpádné, Kondoros, Hemény. 
Üz.v. Barna Antalné, Hédervár. 
Barna Gedeon, I-Iédervár. 
Barna J-Tenrík, Csongrád, Országcín1cr. 
Barna László Dezső, r~·elsőzsolcza. 

Barra ,Jenőné, Csánytelck. 
I3arsy Déla, Gyöngyös, Szeretet. 
Bnrla I\úllnán, iviozsgó. 
J)r. Barta J_,ászlú, Szigetszenhnúrton, Szent 

.Júnos. 
Dr. Bo.rta Lászlóné szül. dr. Gnú! Júlia, 

Szigetszen tn1úrton. 
Bartha Béla, Szombathely, Szent Antal. 
Bartha József, MABI. 
Bartha Tivadar, Balatonalmádi. 
Barthó Elemér, Bp„ V„ Szent Lajo5. 
Barthos Lehel Géza, Nemesbikk. 
K. Bartos Hajnal, Abony, Szent István. 
Bartóf'fy Jenő, Tápiószele„ Szentlélek. 



Barzó Lajos, Ihrúny. 
Barv A .. Zoltán, Dösárkúny. 
J1ntZ;ry Islvún, Debrecen, Csokonai. , 
l{auL~r András, .Jászárokszállás, Szentharom-

súg. 
Bauer Mátyús, Dp„ Yll„ Dem. 
13av . .\. Zullún, Biharugra. 
(),; .. dr. Bayer Antaht(\ Bp., VI., \[agyar 

Kereszt. 
Bayer lslvún, flp., VL Magyar Kere.szl. 
BúCs Béla, I\:ecsk('n1ét, Szent Erzs~hel. 
Bácsay .·\nta1né, Nagyhajon1. 
Dácsk.ai Ottóné, 11p., IX., Sanilas. 
Dr. Búlint Anna, Bp., VI., Kárpátalja. 
Bálint Arpád, Debrecen, Arpúd Fejedelem. 
J3f1línt Gábor, l{is'kunfélegyhúza, .Tézus Szíve. 
Clzv. 11álint .Jenőné, Örkény. 
lSúI,·únyos Púlné, l:litvaros. 
11ún A.~·púd, najka. 
Bún 1\.riszta, Bp„ \ 7

., Urúniu. 
Búnhidi Jenő, Biharkeresztes. 
TI:ínú i\ntlor, l)ehrrccn 1 .·\rD-ny . .\ngyal. 
I:lúnóczv Si1ndor, 1\.úl. 
Bánóczy Sándorné, Szombathely, lslcn Szc111e 
Búnúczv Zoltán, C'ryür, Szc11tháron1súg. 
Búnvai· Katalin, OTI. 
Dr. ·Búnyai Károly, Bp., IV., Belvárosi. 
Búnyai Zsign1ond, Bp., Ill., :\[agyar l{oronn. 
Bárúny Ernő 1 '' {unospércs. 
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Dr. Búrány I\:orné1, Pestszentlőrinc, l\1adonua. 
I1árány Szilárd, Pilisn1arót. 
Búrtfay György, Pestszenterzséhet, Rákóczi. 
Dr. Búrtfay Miklós, Újpest, Oroszlán. 
Dr. Bátori Ferenc, llp., VIII., Józsefvárosi. 
Dech Aladár, Vizsoly. 
Beck Béla, Alpár. 
Bedö Islvúnné, !\lakó, Őrangyal. 
()zv. 13el.;e Barnáné, Debrecen, Csillag. 
Dr. Beke Gézáné szül. Tombor Valéria, Bp., 

Xl., Szent Antal. 
Beke Gyula, Kismarja. 
Beleznay Károly, Bp., Vlll., Keleti. 
Beliezuy Pavlik Ferenc, Peslszenlerzsébcl, 

Apostol. 
Dr. Bellák .Tózsef, 1\liskolc, P{1duni Szent 

Antal. 
Bencze lst\·únn(• s:-:ül. Siposs ?\'fúria, Zagyva

púlfalva. 
Bender Pál, .Túsz.apút.i, nJcgvúltó. 
ljzv. Bene Ernöné, Újszász. 

· Ásványvizek 
Keserűvizek 
Gyógyvizek 
Valódi Karlsbadi só 
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Bene .Jlilia, l3p., V., v·ígszínház: „ .. 
Benedek István, Bp., VII.,. lslvan ~\lraly. 
Benedek Piroska, Dombovar, Szallos. 
Benedicty .József, Békés, Hatt.yu. . .• 
Ileniczky l\Iiklós, Eger, Istent Gondv1seles. 
Dr. Benkovits l{árolyné 1 Szalkszentn1árton. 
Benkő András, OTI. 
Benkő Fcrenc1 Derecske, Ren1ény. 
Benkő Sándor, Derecske, Hcmény. 
Bentzik Gizella, Tviurakeresztur. 
Bereczky In1réné, szül. ~'!agyar Irma, Bpest, 

VI., Oktogon. 
Dr. Berend Györgyné, l1!iskok0• Kígyó. 
Ozv. Beretvás Tamásné, h1spest, Szent 

László. 
I1cretzki Péter, :i\'[ezőherény, Oroszlán. 
I~ert::lzki Péter Csaba, J\Iezőbcrény, Oroszlán. 
Berényi István, Bp., \ 7 111„ I~aross. 

Dr. Berki József, MABI. 
Jkrkics Mihályné tanársegéd, P. P. Tud. 

Egy. 
Bernáth Pál, Kunszentmiklós, Magyar 

Korona. 
Bernhardt Ernő, Nagyharaczka. 
Dr. Bernolák János, Pesszentlörinc, i\fagyar~ 

ország ' 7 édasszonya. 
Bertalan Pál, Bp„ IX„ Szent Ferenc. 
özv. Ikrlalanfly Imréné, Pestszenterzsébet, 

}{Íg)rÓ. 
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Bertalnnffy Valér, l'cslszenterzsébet, Kígyó. 
Besnyö Pál, Bp„ 11., Római császár. 
Özv. Bessenyei Dezsőné, Somogyszil. 
Bessenyei L.ászló, So1nogyszil. 
Beszlerczev István, Pécs, Szerecsen. 
Betegh K:Ú·ol)', Bp„ XIV„ Szent Antal. 
Bezzegh István, Csongrád, Szenl István. 
Bér Sándor, Bp„ VIII., gr. Apponyi Albert. 
Béress ,fános, Jánoshida. 
bolvárdi Bévárdy Gyula, Szalkszentmárton. 
Biedermann Sándor, Bp„ VII. Kereszt. 
Bieliczky Adám, Dávod. 
Bieliezky Károly, Herezegszántó. 
Biharvári .József Elek, Szűz Mária. 
Bilustsák János, Tápiószecső. 
Binder Géza, Nagykanizsa, Megváltó. 
Binder Ottó, Sopron, Magyar Király. 
Dr. Birek Péter, Kispest, Kígyó. 
Hiró Balázs, N agydohos. 
Biró Endre, Zsámbék. 
Biró Tstván, Bp„ Ill., Angyal. 
Biró János, 1'iszavárkonv. 
Biró Kovács László, Tallitófaln. 
Biró László, Kispest. Deák F'. 
Biró Sándor, l\IAl3L 
Biró Sándor, niiskolc, A.rany Szarvas. 
13iró Sándorné, Bp„ \'II„ Szt. Terézia. 

' 13iI'ó Tibor, Kiskundorozsma, Madonna. 
Biró Vilmosné, Kispest, Deák F. 
Birócsák György, Szany. 
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Özv. dr. Birtók L. Sándorné, Püspökladány,· 1 

).'frgváltó. 
Dr. Bisiezky András, Celldömölk, B. Szűz 

~{ária. 

Diltern Zollán, Kiskúndorozsma, Szent-
háromság. 

Dr. Bittner Emil, Bp„ VI„ Magyar Kereszt. 
Bieier Miklós, Tass. 
Boczonádi Szabó Géza, Gyön1öre. 
Bodoky Ica, Kelébia. 
Bodolay József, MABI. 
Bogácsi Antal, J\Icdgyeshodzás. 
Dr. Bogárdi Jánosné sz. Perl Ma;;dn, Dorog. 
llogcha No,·ák Zoltán, Győr, l(ígyó. 
Nagyc1an1a•:n1i Bogcsa .A.lnjos, Nagyhalász. 
Dr. Tiogrlán Aladúr ürökösci, Nagykanizsa, 

!\Jegváltó. 
13ogdún Do1noko5, Nagykanizsa, ~1Iegváltó. 
13ogdán Judit~ Nagykanizsa, l\Jegváltó. 
13ogdúndy .lt•nü, l.ovászpalona. 
Bognúr En1il g~vak., fJebreccni Tud. Egy. 
ílokor JpnÖ, H.un1. 
DuZ...or J\J.ihályné, Szeged, Szent Szív. 
()z,·. Bokrossv Zoltúnné, Zsáka. 
Boldiz5úr Inn:e. Nyirl>útor, Szent Ferenc. 
Dr. Boldizsár Imre fe!iigyelő, OTi:l. 
Bo1en1an Györt:y, Balatorunúria-fiirdő. 
Boleman E. Lajos, Kéthely. 
Ifj. Boleman Lajos, Balatonmúria-fürdö. 
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Özv. Bolemann Éhn Mihályné, Csurgó, 
Szaharlság. 

Boigúr (;yörgy, Szécsény, Szentháron1ság. 
Bolgár István, Szécsény, Szentháro1nság. 
Bolgár l\fiklós~ Széc&ény, Szentháron1ság. 
J3onomi Károly, Csanádapáca. 
Ozv. Bontha .Jenőné, Bp„ VII., K!auzúl. 
Boray Erzsébet, Pestszentcrzsébet, Apostol. 
Borbély Emma, Bogács. 
Borl:iély Endre, Nagykőrös, Kígyó. 
Borbély Ilona, Szegvár, Mcgvúltó. 
Özv. Borbély .Józsefné. Szeged, Remény. 
Borbély Sándor, i\Iezőherénv, Oroszlán. 
Bordás Gábor. Pestújhely, S-egítö Múria. 
Boros Islván, Gvöngvös, Szent Bertnlnn. 
Özv. Boros I\.á1:olyné 1 I\:iskündorozsn1a, 

filadonna. 
Boros László, Nagyszékely. 
Iloros Péter, I..:apOs\'ár. í~ígyó. 
Borc.s Zoltánné, OTI. 
Boross Guqztúv, l1á1nor-l.illafíircd. 
llors \Jargit, Balatonfőkajár. 
Bursúnyi István, l3p., XL, .-\rnny Sas. 
11orsody György, Fadd. 
Borzsovay István, Csepel, Szent Antal . 
Bos~ányi :\nna, Sajöszcntpéter, Szerecsen. 
Bossányi (}usztáv. Sárosd. 
nagybossányi Bossányi .Jenő, Bugyi. 
Both Gyula, Balassagyar.111al, l\Iagyar 1\orona. 
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Botos Aladár, Kocsér. 
Üzv. Bozókv Béláné, Soltvadkert. Megváltó 
Bozóky GyÖrgy, Debrecen, Aran); János. 
Özv. Bozóky Györgyné, Debrecen, Arany 

János. 
Dr. Bozóky István, Sollvadkert, Megváltó. 
Özv. Bódy Dezsőné, Homorogd. 
Bódi Miklós, Jászfelsőszentgyörgy. 
Bódi Miklós, Tata, Városi. 
Bónis Józsefné, OTI. 
Botka Elemér, gy. aligazgató, OTI. 
Börzsönyi Jenő János, Homhány. 
Böszörményi János, Bp„ X„ Arany Sas. 
Bötös Sámuel, Karcag, Őrangyal. 
Özv. llőczy Gnborné, Nagyvázsony. 
Böczy Ilona, Nagyvázsony. 
Böhm Ignác, Bp„ VII„ Szent Miklós. 
Böhm Veronika, Dp., VII., Minerva. 
Böhm Zsuz.sanna, Bp., VII., Szent Miklós. 
Brantner Antal, Lakócsa. 
Brantner Ottó, Lakócsa. 
Brassay Béla, Nagybajo1n. 
Braun Tibor, Szob. 
Breiclia János, Dunakeszi. 
Breicha ,Jánosné, Dunakeszi. 
Brenner Dezső, Csávoly. 
llrenner Ferenc, Zalaapáti. 
Bresztovszky Elek, Judit, Mezőtur, Magyar 

J{orona. 
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Breuer Béla, Mór, Őrangyal. 
Breuer ?\liklós örökösei, \~án1ospércs. 
Ozv. Breuer Szilúrdné, Szarvas, Ren1ény. 
Brocsek Béla, Nyirbátor, Magyar Király. 
Brolly Imre, Derecske, őrangyal. 
Üzv. Bródy Ernőné, Döbrököz. 
Brózik András, Regöly. 
Brüll György, llp„ VIII., Szent Rókus. 
Bubregh Emil, Sellye. 
Budaházy Sándor, Rákoscsaba, Hungária. 
Budai Gyula, Kispest, Fehér Kereszt. 
Üzv. Budav Bálintné, Perkáta. 
Budanovitsw István, Soroksár, l)áduai Szent 

Antal. 

GÁBOR ANDOR És TÁRSA 
GYÓGYÁRU- ÉS VEGYIÁRU NAGYKERESKEDÉS 

Bel- és külföldi cégek vezérképviselete 
nagy készséggel an rendelkezésre ugy 
a gyógyszertáraknak, mint a gyógyliru
nagykereskedőknek. 

BUDAPEST, V„ LÉGRÁDY KÁROLY-U. 18. 
TELEFON: 200·ó79, 200·017 
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Budanovils Tibor, Újpest, Mátyás király. 
Bulcsu Barna, Szeged, Szent Korona. 
Bunyevácz S'1ndor, Celldömölk, Isteni Gond-

viselés. 
I3urger Zoltán, ,\szód, J\Iagyar !{irály. 
Burger Zolt:ínné sziil. Biró .Tuclil, Aszód, 

Magyar Király. 
Burgetti Ferenc, Bp., \.rII„ Garav. 
Buttingcr Árpád, Lajosmizse, Szent István. 
Buttinger Edit, Bp„ .VIII, Nagyboldo<>asszony 
Buziássy Lászlö, ''asvúr. ;:., · · 
Biichlcr Jenő, Balassagyarmat, Szentlélek. 

(:hrenóczy Nagy A.ladár, Ricse. 
Chmelly Imre, Salgótarján, Magyar Korona 
Cincr Zollún, Bp„ IX., Szent Ferenc. · 
(;zajlik I..ász'ló, Csonurád i\Je<>\·a'llt'1 „ . ;;") • ..., . 
Czeglédy Eva, i\fiskolc, ,.\postol. 
Czeglédy István, Miskolc', Apostol. 
Özv. (:zerinák. I.ipófné, ''cszprén1, ;\rany 

Oroszlán. 
Cz~bnl'ka ~yuI:1, Szentendre, Szcnth{1ro1nsúg. 
Cz1ngell Laszlo, lfevrs, .i\'1enycehner. 
ifj. Czingell Lúszló, Pély. ...,y 
('.zira .Jenő, Györv~ír. 
Czira .Jeniiné, GyőrYár. 
Cziriúk GizeJla, Bp., II., gr. Széchenyi István. 
Dr. Czucz:'>' Péter, Z:·1la.szentgrót. 
(~zuezy örükösök, Zalabér. 
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Czukor János, Bp„ VIII., Apostol. 
völcsci Czuppon Antal, Vámosgyörk. 
Czurda Hezsö, Kiskunhalas, Szent István. 
Dr. Csobay János, Bp„ II., Szent .Túnos. 
Csanádv ]{álmán, ~'ÍA \T. 
Csapka)• Géza, Buj. 
Csapi Lajos, Kecel, Szent Rókus. 
Csapi Lajosné szül. Tóth Ilona, Kecel, Szent 

Rókus. 
Csapóné Zsibrik ·Stefánia, Bp„ .VI., Turul 

rnaclár. 
Id. Csapó Zoltán, Sarkad, VédangyaL 
Csatár Andor, Nyárád. 
Csatlós Dezső, Cigánd. 
Csató Sándor, Bp., \ilIL, 13aToss. 
Csá:brády János, Kunbaja. 
Csánvi Erzsébet, MAV. 
Csán~'i Imre, Bp„ II„ Pálffy. 
Csúnyi In1réné szül. \\í etirüs Ufúrta, Bp., XII., 

Szép Ilona. 
Csúszúr 1\ntal, J3ékásn1egye1\ Szent .. .\utal. 
Császár I::rnö. Pestszcntcrzséhet, A.rany Sas. 
Zabolai Császár Ferenc, Bp„ X„ Remény. 
Csnszár Zoltán, Dp„ X„ Remény. 
Cscfalvav Rezső, .Túszhcrény, Szentlélek. 
Dr. CsejÍci István, I~Iajdunánás, Ren1ény. 
Csejtei Kúroly, Hajduhadház, l\cmény. 
Cselkó .lózsefné, Szent-cs, Szenthúron1súg. 
Csen1-iczky Isl\'Úl1. '1'at{u;szcntgyörgy. 
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Cse111iczky 'fihan1ér, Abony, lvlegváltó. 
Csengeri Erzsébet, F elsőábrány. 
()zv. Csengeri Rezsőné, F'elsöábrány. 
c;serenye): Géza, Bp .. Xl\'., Jóre1nénység, 
Cserhalmi Antal, Bp., VIII., Illés fróféta. 
Dr. Cserveny Antalné, Dp., VI., Szt. Bertalan 
Csel.e Ambrus, Tiszaroff. · 
Csele Ambrusné szül. Lukács Róza, Tiszaroff 
Csele László, 1'agykörös, Kígyó. · 
Cséby Géza, Kesz,hely, Két oroszlán. 
Csécsi Nagy Alndárné, OTI. 
Csikós Adám, Szank. 
Csillag Pál, Dp., Il., Városmajor. 
Ozv. Csincsák Béláné, Pécs, Magyar Korona. 
l)r. Csipke Zoltán egy. ny. rk. tanár. 

P. P. Tud. Egy. 
Csiszár Arpád, Balatonlelle. 
Csihíry Olivér, Székesfehérvár. Szent József. 
Csomay Ernő, Veresegyház. · 
Csomor Kálmán, Dombóvár, őrangyal. 
Csonka Béla, Kistarcsa. 
Cs0nti Gyula Lénárd, Eger, Gránátalma. 
Csontos István, Mád. 
Csontos Isl\'ánné szül. Szlavenyik Klára, 

Mád. . 

Csorba Pál, Kecskemét, Megváltó. 
Csorba Pálné, Kecskemét, Megváltó. 
Csornai Horváth Istvánné, Bp., II., Római 

császár. 
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Csnka Irén, Tiszaföldvár, Megválló. 
Csuzy József, Zomba. 

Dabóczy Lajos, Pécs, Szűz Mária. 
Dalibor László, Győr, Kígyó. 
Dalibor Mária, GyÖi-, Kígyó. 
Danczkay Béla, Nagykanizsa, Fekete Sas. 
Darányi Mihály, Sásd. 
Daróczy Antal, Örkény. 
Dr. Darvas Sándorné szü. Strausz Agnes, 

Bp., XIJI., Fehér Galamb. 
Dániel Sándor, Rákospalota, Szabadság. 
Özv. Dános Béláné, Nagykálló. Remény. 
Dávid A.goston, Szeged, Isteni Gondviselés. 
Dávid I•'erencné, OTL 
D:i.vid István, Budakeszi. 
Dr. Dávid Lajos, egy. ny. r. tanár, igazgató, 

Szegedi Tud. Egy. 

Dr. Dávid Viktorné, Bp„ II., Római császár. 
Dávidné Szüts Ilona, Rácalmás. 
Deák Sándor, Balatonkiliti. 
Deér Ödön, Bp„ IX., Jó Pásztor. 
Özv. Demeter Gyuláné, Nágócs. 
Özv. Demeter Istvánné, Tahitótfalu. 
Demeter László, Nagykanizsa, Fekete Sas. 
Derényi In1re, Ecseg. 
Dcrzsi Gyula, Győr, i\iagyar l(oro11a. 
Dezső Erzsébet, Nagykanizsa, Mária. 
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Dégay Zoltánné szül. Pupinszky Márta, 
lvlernye. 

Dt"gel Ferenc, Bp„ IV„ Fehér Kereszt. 
Dénes Lajos, Parád. 
Dery ,József, Nagykanizsa, Őrangyal. 
Dr. Dévai .Tózoefné szül. Tóth Ilona, Karcag, 

Magyar Korona. 
Dimény Gyula, Drégelypalánk. 
Dobay l':íl, Csolnok. 
Dr. Dobák Istvánné, Hajós. 
Dob!er László, Kemence. 
Dobler Margit, Kemence. 
Dobó J. Jenő, Szajol. 
Dohos l~va, Bp., III., Krisztus Király. 
Özv. Dobos Gáborné, Bp., lll., Kl~sztus 

Király . 
Özv. Dobozy Endréné, Nyirábrúny. 
])obozy Gyuláné, l~p., l'/., Belvárosi. 
Dobri.bán .<\ndor, Zalaegerszeg. 
Dohrihán Antal, Máriapócs. 
Dobrihán Antalné, Máriapócs. 
Dobsa Mihály, Sopron, Angyal. 
Dobsa Súndor, Alrnosd. 
Dolesch .József, Békéscsaba, Szent Antal. 
Do!owschiák Teréz, Bp., XIII., Danubius. 
Don1ján Béla, Salkövesklit. 
Donna well Olga, Csákánydoroszló. 
Dorszky Dezső, Orsz. Gy. E. 
Dr. Dorzieh Györgyné, Székesfehérvár, Ma

gyar Korona. 
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Özv. Dónászy Aladárné, Csesztreg. 
Dósa Ignác, 1-Iosszúpúlyi. 
Dósa Béla, TápiÓE,'J'Örgye. 
Dr. Dö1nötör István, Szahadszó.llás, Remény. 
Dömötör Lenke, Szabadszállás, Remény. 
Draskovich Géza, Babócsa. 
Druga .Józsefné, Abony 1 Remény. 
Dubrauszky Emilia 1 I-Iajdunánús, ~'!agyar 

l\.orona. 
Duha Th·adar, Balatonfőkaj:ír. 
Duha Tivadarné, Balatonfőkajár. 
Duray Gyula, MAV. 
Duray Jenöné szül. Vermes Borbála, Zala-

egerszeg, Szentlélek. 
Duronelly Olivér, Debrcten, I\ígyó. 
Dusa Ernö, Nyúregyháza. 
Dvorák Alfréd, Fót. 
Dr. Dvorszky Béla, Szombrrlhely, Szentlélek. 
Dvorszky Ferencnt\ Bp., 1., Segítő fiiifária. 
Dvorsz'kv ,Józs~f. Ha imúskér. Isteni Gond-

viselÓs. . „ 

Drnrzsűk Erzsébet, Bp., Ill., Aranv Oroszlán. 

GYOGYSZERGYAR s E R v 1 T A !S VEGYIPftRI RT. 
BUDftPEST 

KÖZPONTI IRODA : VII., Somogyi Béla-út 1. szám 
Telefon: 22-GG-55, 22-66-30. 

G Y:A R '!'EL E P: IX., Kén-utca ö. Tel.: 13-68-57. 
Siirgönycim : SERVlTACHEM. 
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Edöcsényi Adám, Lál•od. 
Edöcst'nyi Adámné, Nagyatád, Szt. István. 
Edvi Illés Györgyné, Cinkota, Mátyás király. 
Eger .Tózsefi Ilegyfalu. 
I~gervári László, Dohoz. 
Egri (W cigi) Dezső, Pécs, Szent József. 
n:.igyenyedi Egry J(áln1ún 1 Szihalo1n. 
Egyed I·'erencné, 'l'ószeg. 
Eibach Ilona, Bp., TX., .Tó Szív. 
Ekárt Gábor, ' 7 ecsés, Őrangyal. 
Elek Kemény Zoltánné, Szolnok, Damjanich. 
Elek Zoltán, Kiskundorozsma, Szent István. 
Elsner Lászlóné, Hajós. 
Dr. Elter Károlyné szül. Házsó Eclit, Pécs, 

Magyar Korona. 
Einúnuel .A.ntal, Bp. 1 \"., Sz.erecsen. 
Emánuel Géza, Bp., IX„ Sanitas. 
Ember Benedek, Tatabánya, MÁSZ. 
Ember Béla, V., Klotild. 
Dr. Ember Béla, Abony, Remény. 
Özv. Ember Béláné, Turkeve, Magyar Ko-

ro11a. 
Ember József, Makó, Megváltó. 
Endrényi Ernő, Szirák. 
Dr. Enyedy Györgyné szül. Orosz Ilona, 

Bp„ I., Mária Magdolna. 
Dr. Eötvös Lászlóné szül. Csépe Júlia, 

Balassagyarmat, Szentlélek. 
Eőry István, Németboly. 
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Eöry 'rihnos, Sárvár, fifegváltó. 
Eöry Vilmosné, Sárvár, Megváltó. 
Özv. Epstein Gézáné, Tiszafüred, Szabadság. 
Dr. Erdey Gruz. Tiborné örökösei, Bp„ VI., 

Budapest. 
Erdélyi Dezső, Bp„ XI., Arany Sas. 
Erdélyi György, Bp„ XI., Arany Sas. 
Erdélyi Istvánné szül. Veress Mária, Zákány. 
Erdélyi Margit, Makó, Őrangyal. 
Erdélyi Sándor, Zalalövő 
Errlős István, Bp„ VI., Turul madár. 
Erdős Mihály, Tarpa. 
Erdős Olga, MÁV. 
Erényi György, Bp„ VII„ Diana. 
Erényi László, Bp„ VII„ Diana. 
Ozv. Erkedy Ferencné, Pestszenterzsébe!, 

Rákóczi. 
Ernszt :l!iklós, Szolnok, Megváltó. 
Erőss Gyuláné, Diósgyőr - Perecesbánya

telep. 

Ertsey Gyula, Hajduhadház, Hemény. 
Ertsey Tibor, Pi>stszenterzsébet, Isteni Gond-

viselés. 
··özv. Etlvel Zoltánné, Gara. 
j Écsy Zsolt, Bp„ VII„ Szent Terézia. 
l Éhlert Andor, Sátoraljaújhely, Szent Antal. 
i Ifj. Éhlert Andor Sátoraljaújhely, Szt. Antal. 
!.Éles Géza, Diósgyőr. 



Éllö István, Bp., l., Városi. 
Dr. Éllő István, Bp„ !., Városi. 
Élő György gyak., 1->. P. 1'ud. Egy. 

Fabritius Henrikné, Bp„ Xl., Szeretet. 
Fajcsek József, Pécs, tiránátalma. 
özv. Falkay Györgyné sz. Gömöry Klára, 

Csongrár! 1 Szt. Plókus. 
Faludi Jenőné, Bp„ VII., Szt. Teréz. 
Faluhelyi .János. Tornyospálcza. 
Funla Vilmos, Szombathely, (\rangyal. 
Fantoly István, Nngykörös, Turul. 
F·aragó István, I\ever1nes. 
Faragó Klára, Hódmezővásárhely, Isteni 

Gondviselés. 
Faragó J{oruél, Garadna. 
V'uragó ~'fúria, A.postag. 
J7nragó Sándor, Orsz. Gy. E. 
Farkas A.-né, Bp„ \'!., Kádor. 
(lzv. Farkas Antal .Jánosné, Szarvas, ~-'fagya. 

rnk Nagyasszonya. 
Farkas Ferenc: J(apuvár, Ren1ény. 
Özv. Farkas Gyuláné, Bp„ V„ :Magyar Kirúly. 
Far'kas István, Dp., IX., Duna. 
I.,.,arkas István, Bp., IV._, Nagy h~ristóf. 
Farkas .János, Vt\rpalola. 
Farkas Jenő, Bp„ V„ Uránia. 
Farkas László, Kisújszállás, Őrangyal. 
Farkas örökösök, Szarvas, Magyarok Nagy· 

asszonya. 
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Dr. Farkas Pál, Bp„ VI., Ifossuth. 
Dr. Farkas Pál, \'iscgrád. 
Fazekas András, Nyírlugos. 
Fazekas Dezső gy„ Szegedi Tud. Egy. 
Dr. ~azekas Gyuláné, Polgár. 
Dr„ l'azekas Jiinosaé sz. Kádas Erzsébet 

Bp., XI„ Szeretet. ' 
F~bián Géza, Tinnye. 
F>;bner fü:?kősök, Nagybányhegyes. 
Fabry .ödon, Balatonszemes. 
Fábri Odönné sz. Kovásznai Csutak Edit, 

Balatonszemes. 
Dr. '.'ác~ányi István, Bp„ X„ Isteni Gond-

VJseles. 
~'.mcsik Lajos, Bp„ III., Krisztus Király. 
l•ay Ignác, Nagytétény. 
Faller Károly, Ifajclúszoboszló, ,Justitia. 
Fehér György, Nagykőrös, Megváltó. 
Fehér István, Budafok, Szentlélek. 
Feh~r .!~nos.né, Kecskemét, l\Iátyiis Király. 
Feher La<Zlo, Bp„ Ill., Szent Kereszt 
Fehér Miklós, Bp„ V„ Szlíz Márin. . . 
Fehér Tibor, Tápé. 
Fchérpataky Pál, Besenyőszög. 
Fejes Ferenc, Nagykam~rás. ' 
Fejes József, Kún:Ígota. 
Fej~r Emil Antal, Bp„ VII., Harh>ita. 
FeJer Ferenc, Nyiregyháza, II. Rákóczi. 
Fejér István, Sümeg. 
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Fejér Jolán, Nádudvar, Fekete Sas. 
Fejér József, Nádudv~r, F~ket~ Sas. 
Fekete Andor Bp„ l?'„ Paduai S~e11l Antal. 
Fekete Elvira, Bp„ XIII., Szubads~g. 
Fekete István, Túrkeve, lv!~g~a~· l\orona. 
Fekete János, Dp„ VIII., 1,alvarrn .. " .. 
Tasnádi Fekete Lajos, Bp„ I., Seg1to Mana. 
Fekete László, Bp„ V„ Arany !~ereszt. 
Fekete Zoltán, Bp„ V„ ,\rany l\e~eszt. 
Fekete Zoltánné, Bp„ V„ Arany !\.ereszt. 
Feketeházy Piroska, Bp„ VI., Oktogon. 
Fekésházv Zoltán, Bp„ VII„ Garay. 
Felcsiki „Adrienne, Kecskemét, Isteni Gond

viselés. 
Felcsiki Lóránd, Kecskemét, Isteni Gond-

viselés. . . . 
Felkai László fv„ Ságvá1i Pohkhmka hgy. 
Ft>llner László, Megváltó, Cegléd. 
Felszeghy Gyula, Fadd. 
Fenclrich Arnold, Bp„ VIII., Apostol. 
Fenvves Miksa, Bp„ VI., Segítő Mária .. 
Üzv.- Fenyves Zoltánné, Bp„ VII., Corvm. 
Ferencz Anna, Törökszentmiklós, Szent-

háromság. 
Ferencz Imre, Törökszentmiklós, Szent-

háromsáH. . 
Ferencz Imréné, Törökszentmiklós, Szent-

háromság. 
Ferencz István, Lenti. . 
Ferenczy Arpád, Bp„ XL, Irgalmas Szeretet 
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Ferenczy Géza, Hé,~zfürdö. 
Ferenczy Gézáné sz. Thury Sarolta, Héviz-

fiirdő. 

.Ferenczy Irén, 1'ata, A.ngyal. 
Dr. Ferenczy Józsefné, Sajószentpéter. 
Ferenczy Margit, Tata, Angyal. 
Ferenczy Pál Viktor, Fajsz. 
Dr. Ferjentsik Zoltánné, Bp„ VI., Podma-

niczky. 
Féhn Olga, Gyula, Arany Kereszt. 
Fényes Sándor, Taktaharkánv. 
Finla Károly, MABI. -
Ficzek Alajos, JászárokszáIIás, Szűz Mária. 
Dr. Filó ,Tános, Bp„ VIII., Szent Keresztélv. 
Fini i\[engn. I~iskörös. Petőfi Sándor. ~ 
Fintor .Jeni), 01'1. 
Dr. Firon Rélán·é, Bp., \ 7I., Dózsn György. 
Fisch Zoltán, Bp„ V„ Fehér Sas. 
i)zv. Fitos Ferencné, '\l'állaj. 
Flamm Istvánné, Bp„ V „ Szerecsen. 
Fleiner Károlyné, Pesti Izr. Hitközség. 

HUNGARONALtabletta 
~'\lkaloidamentes fájdalomcsillapító és altató 

Az OTI. terhére szabadon engedélyezve 
10 és 20 drb-oa csomagolásban 

GyArlja: D B ' T · r. ayer es arsa gyógymrvegyészetl gyór 
BUDAPEST, IX. Hőgyes Endre·u. 17 szám 
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Dr. Flieg Józsefné, Jászapáti, 
Szentháromság. 

Özv. Flóderer Jenőné,_ Csepreg. 
Flóra Lajos, Bp., V„ !· ehér Sas. 
Flő~l Antal, Sátoraljaújhely, Szent Antal. 
ÖZ\~ Fodor Ferencné, Szentetornya. 
Fodor József, Eger, Ürangyal.. 
Fodor Mártonné sz. Török Gizella, Balaton

zan1árdi. 
B. Fodor Sándor, Decs. , 
Fodor Sándor, Székesfehérvar,. Szent-

háron1ság. 

F . . Ferenc Nanvkanizsa, !vlá.ria. ogu1ns1 , ' n .. 
Foky Imre, 1 ompa. 
Folkn1ann Ferenc, Rakan1az. . „ . 
Özv. Follinus Mnrcellné, Hosszupuly1. , 
Fontos .Jenő, I\ispest, Nagyn1agyarorszag. 
Forbáth Ern<l, Csepreg. 
Dr Forgách Béla, Etyek. 
C\z~-. Forgách Jánosné, Kiskúndorozsma, 

Szentháron1ság. 
Forgács Károly, Mohora. 
For;,ács László, Vác, Szent 1\ntal. 
For~ó Gábor, I\arcag, Oroszlan. 
Forkly Géza, Sükösd. _ . , 
l)r. Fournier l{úroly, Nagy1gn1and. 
Fónagy Sándor, Alsódabas. 
Fóny~d Endre, Városlőd. 

1 

i Özv. Földeák Lajosné, \' eszprém, P:íduai 
Szent Antal. 

Földes Béla, I\:un1nadaras, Fehér 1\:ígyó. 
Földes .József, ?\yirbogdány. 
Földes László, Bp„ XL, Szent Imre. 
Fiildníry IslYánné, Eaposvúr, Arany 

Oroszlán. 

Főrdős Lajos, Kecskemét, Szent Lúszló. 
Franki .Tözsef, Szeged, Szent György. 
Frankó 1\ndor, Szeged, Dugonics. 
frankó A.ndrús, Szeged, Dugonics. 
Frciszherger l{ároly, l\Tezöko1náro111. 
Fried Lili, Debrceen, Aran,- Angyal. 
Friedrich Eúrolv, OTI. 
Friedrich {)dön: Szentgolthúrd. 
Friedrich Súndor, Pécs, Petőfi Sándor. 
Frindt Béla, Dévaványa, Őrangyal. 
Frils Zoltán, Tolcsva. 

I•,röhlich A.ndrás lanúrscgéd, Szegedi 
Tud. E•gy. 

Dr. Friihlich Gyuláné, Bp„ XH., Magyar-
orsz[1g '' édnsszonya. 

Funk Gizella. Bp„ Ylf., Szent Hermina. 
Funk .József, Bp„ VH„ Szent Hermina. 
Fiilep Béla, Bp„ XlV. Pannónia. 
'Fiilep Sándor, ll'[úlésznlka, Csillag. 
Dr. Fülep Tibor, Gyöngvös, (hangya!. 
;Fiilöp Endre, Bp„ IX„ Nádasdy. 
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Fülöp Péter, Pestszentcrzsébet, Sárkány. 
Dr. Fiirst Imréné, Bp„ IV„ Fe!H'r Kereszt. 

Gaál Bfla, Baktalórántháza. 
Gaál Dezső Csákberény. 
Gaúl Géza, l{ú11ó. 
Gaál Géza, Pécs, Arany Sas. 
Gaál Gusztáv, Miskolc, Szent István. 
Gaál István, Füzesabony. 
Gaál Odön, Bp„ V„ Arany Kereszt. 
Gajúry Ádán1, Nagy1tanizsa, Fekete Sas. 
Gajda PáL Siklós Megváltó. 
(ialan1bos Béla, Pestszenterzsébet, 1'urul. 
Dr. Galambos .János, Eger, Szent István. 
Galambos Kálmán, Acs. 
Galambos Kálmánné sziil. Farkas Etelka, 

Acs. 
Galan1hns I\:áhnún, Csurgó, ivlegvúltó. 
Galata László, Fülöpszállás. 
Gr,llé Géza, l~engycltóti. 
Gallé Géza, Fonyód. 
Gallf Kornélia, Fonyód. 
Galli Tibor, Békéscsaba, Sas. 
Gallina Béla, Hódmezövásárhely, Remény. 
k.ésn1úrki Gally Gyula, Enying. 
Garam Ernő, Öttevény. 
()zv. {.iaskó Bélúné, l{örösla<lány. 
Gavalda György, MABI. 
Gayer .lózsefné szül. Laczka I\:atalin, 

Jászjákólrnbna. 
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Gábor .Judit, Mezőkovácsháza. 
O~v .. Gábori Györgyné, Bp., Vll!., Baross. 
G~ibr!s Gabriella, Békéscsaba, Sas. 
Galms Imre, Miske. 
Gál Gyula, Tass. 
Gáldy Béla, MABI. 
G~ldy Béla, Siklós, Megváltó. 
Gall Elekné szül. Kaczián Sarolta Pestúj-

hely, Apolló. ' 
G~sp~r Árpád, Bp., Ill., Szent Endre. 
(,~tsp~r E~na, Jáno.>háza, Megváltó. 
G~sp~r Geza, Boldizsár, Toponár. 
Gaspar Pálné, Galgan1ácsa. 
Dr. G~ts Altiln, Kaposvár, Kígyó. 
Dr. ,Gats Attihiné sziil. \Vagner Erzsébet. 

... I~apo5vár, l{igyó. 
t.edeon Arpád, Kaba. 
Ifj. Gedeon Gyula, Szolnok lsleni Gondvise-

lés. ' 
Geduly Elek, Tápiószele, Isteni Gondviselés. 
l1elf~rth l)ezsö, Székesfehérvár, lvlagyar 

]\orona. 
Geffcrtb Sarolta, Székcsfehérvar, Magyar 

Korona. 
Gelei Gyula, Dp„ VI., Podmaniczky. 
Genszky (Jéza, Lengyel. 

, Gere , Hezsi:\né sziil. Prokopovitsch Gertrud 
Tura, Szent 1'erézia. ' 

Gerenday Mária, Győr, Szent László. 
Gerezdes Jenő, Sopron, Megváltó. 
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Gerezdes Jenőné, So1:r~n, !\legválló. 
Üzv dr. Gerbert Oltonc, Alng. 

Ger~elics .József tanúrsegéd, Erzsébet 1'ud. 
n • 
Egy., Pecs. 

Gergely István, Csorna, Megváltó. 
LJergcly Jenő, t\lap. 
Gergely l{úrolyné, i\agykanizsa, Fekete Sas. 
Gcrnelv 1·1enyhérl gyak„ Szegedi Tud. Egy. 
Ger~elY 11i'ltlós, Sze~ed, l~ígyó.. , 
Özv. Gergelyffy Gyorgyne, Ny1regyhaza, 

\ 7askereszl. 
Gergelvffy Márta, Nyiregyhúza, Vaskereszt. 
(iergel~ri ·11nre1 \T ész~~· ~{egváltó. . 
Gcrhauser Sándor, U.1pest, Szent Sz1v. 
(icrle ,lenő. Szeged, 1\ígyó. 
Gesztes Lajosné szül. Szmodis Vanda, Solt. 
Gesztessy Mária, Bp., VIII„ Nagybolclog-

nsszony. 
Geszti Imre, Törökszentmiklós, Fehér Kereszt. 
Geszli Károly, Bp„ IX„ Sas. 
Gelllcr István. Gyöngyös, Szí.íz Múrit\. 
Géczy Dezső, Szarvas, Megváltó. 
Géczy ~!ária, llalvan. 
GéczV örökösök, Szarva~, Szent ~'1argit. 
Gidófalvy György, llódmezővúsárhelykutas, 

Turnl. 
Gigor Károlyné, OTI. . . . . 
Ginal Ilona Pécs, lstem Gondv1seles. 
Gl&~ner Mil~súné, Bp„ Ill., Szent Flórián. 
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Glósz Elemérné sziil. Huszúr Gabriella, ]{is-
körös, Petőfi Sándor. 

i)zv. Glós Mórné, Somogyjád. 
OzY. G!ús Ottóné, Somogyjád. 
Gombos Zoltán, Bp„ IX„ Szent Ferenc. 
Gonda István, Nyireg:yháza, Angyal. 
Gonda Károly, Lenti. 
Gonda László, Bp„ VIII„ Szanatórium. 
Gonda Mihfúy, Nyiregyháza, Angyal. 
Gonda Pál, Budafok, Kígyó. 
Gonda Pál, Nyiregyháza, Angyal. 
Gonda Tamás, Bia. 
Gopcsa Andor, Bp„ Vlll., Szent József. 
Gordos ,János~ I\aposvár, i\lcgváltó. 

HUTTER ÉS LEVER RT. 
legnagyobb magyar szappan-, növényzsír-és olajgyár 

EóZponti iroda: Budapest, V J ll. 1 Erzsébet kó.rtH 6 
Szappangyár: Budapest, lX., Thaly Káltnán utca 5·7 
Olajgyár: Rákospalota, Horvé.tli Mihály utca 2 
Olajgyár: Györ 

GYÁRTMÁ~YAI: Étolaj,_ margarin, glycerin, olain, 
stear1n, kence, moso-, kenÖ· cs pipereszappan 
gyertya, mécsesek, Asszonydioséret és egyéb 
mosóporok, Lux szappanpehely, tisztítószerek 
Knlodont fogkrém, Elida krémek. shamponok

1 

puder és egyéb kozmetikai cikkek. ' 
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Gorka Arpád, Alcsut. 
Gorka Arpád, Újpest, Magyar Korona. 
(iosztonyi ]{úzn1ér, Nagykálló, Ren1ény. 
Gödény Ilona. Debrecen, Ren1énység. 
Dr. Gödény Sándor öröküsei, Nagykálló, 

Isteni Gondviselés. 
Göllner Endre, Bicske, Őrangyal. 
Göllner László, Dicske, Őrangyal. 
Üzv. Gültl Pálné, Pécel. 
Dr. Gömbös Lóránd, Mór, Segítő Mária. 
(iön1h0s Zoltán, i\'fór, Segítő 1\fária. 
Gön1örv János, Csongrád, Szent Rókus. 
Göncz( Sámuel, Bp„ VI., Szenllélek. 
Görbe Gyula, Baja, Szent hlván. 
Görög Arpád, Hódmezővásárhely, Arany Sas. 
Dr. Görög .Jenő, Bp., X., I-Iygieia. 
Dr. G':irög József, Rákospalota, Szent Szív. 
Görögh Péter, Imre, Mándok. 
Dr. Götsche Ervinné, Bp„ VI., Magyar 

Kereszt. 
Götz T'ároly, Súrvár. Szent Antal. 
Göbi Nándor, Szilvásvúrad. 
Graef Tibor, Dp„ IX„ Haller. 
Grimm Rudolfné örökösei, Siklós, Szentlélek. 
Gróh Elemér, Tápiószentmárton. 
Gróh Zoltán, Vámosmikola. 
Dr. Grófcsikné Szabó Margit, Újpest, Szent 

István. 
Gróhmann '7i1n1os, Sopron, Rákóczi Ferenc. 
Grósz Lajos, Kiskunhalas, Kossuth Lajos. 
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Dr. Grózer Dezső, Borsodnádasd. 
Özv. Grózer Lajosné, Borsodnádasd. 
Dr. Grózingcr Sándorné, Pestszentlőrinc. 

Flóra. · 
Dr. Gruber Alajos, Bp„ VIII., Apostol. 
Gruber Arpád, Bp„ V„ Uránia. 
Gulyás Benjan1in, J{ispcst, Nagyn1agyar-

ország. 
Guttmann Klára, Gyöngyös, Megváltó. 
Gyenes István, l{ecsken1ét, Szentháromság. 
Gyeney Nándor, Karácsond, Apostol. 
Gyenizse Antalné, Kispest, Glória. 
Ozv. Gycpessy I·"crencné szül. Zérigh Erzsé-

bet, Türje. 
Gyimóthy Béla, Pécs, Arany Sas. 
Győrbiró .János, Dp., ''I., Deák Ferenc. 
Györbiró .Jenő, Dp., l\7„ l\igyó. 
Gvőri Pál, Kecel, Szentháromság. 
Ö~v. Györffy .Józsefné, lllosonszcntjános. 
Gyfüffy László, Kiskunmajsa, Megváltó. 
Györky Déla, Hévízgyörk. 
Gyulai Kálmán, Bp„ XII., Szent Agnes. 

Haág József, SZASA. 
Haász K ml, SZASA. 
Hadady Ferenc, Bp„ VIII., Apostol. 
Hadfy Sarolta, MABI. 
Hadházi Julin. Bp„ III„ Angyal. 
Hadzsy Endre, Bp„ VI., Podmaniczky. 
Haffner Ferencné, Ercsi, Madonna. 
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Özv. Ifojász Pálné, Gyömrö. 
Hajdu Aladúr, Ujpest, Oroszlán. 
Hajdu Jó7.5ef, Bp., VI., Fasor. 
!fa.inal Béla, Tiszaföldvúr, Aesculap. 
Hajnal Gyula, Kutas. 
Ha.inal El:íra, Bp., VI., Magyar Kereszt. 
Hajnal Miklós, l\fakó, őrangyal. 
Hajnóczy Aladár, Veszprém, őrangyal. 
Dr. Jlajós Józsefné, Bp., Vili., Szent 

Kcrcqztély. 
Halász Béla, Bp., VU., Arany Szarvas. 
Halász Ferenc, Bp., IV., Pázmány Péter. 
Halász Imre, Sárrétudvari. 
Halász István, Bp., VIII., Szent Keresztély. 
linlász I{lára, Szeged, Csillag. 
Halhrohr Sándor, Baja, Kereszt. 
Hahn Iván. Tokod. 
Hummer Rudolf, Elek, Jézus Szive. 
{)zv. I-Iangay Dezsőné, Szederkény. 
J-Iangay László, Szederkény. 
Dr. liangay Levente, Szeged, Csilla1g. 
Ilankus Lajos, OTI. 
Dr. Hantos Lászlóné, MAB!. 
llanny István, Egyl1ázasrúdóc. 
Özv. Hanvek Lászlóné, lharosberésy. 
Harangi Sándor, Pestsze11lerzsébet, Ady 

Endre. 
Hartiszli .Ágoston, l)écs, G:ránáta1111a. 
Harcz Lajos, Pestszenllőrinc, Szent Anna. 
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Harr János, Nemesdéd. 
Dr. ~Iarsányi János, Bp. XIV ő 
Harsanyi Károlv. Bp xiv (. rangyal. 
Harsányi Mária",· MABI.' ., hangya!. 
Dr. Hartlauer Jenő Bp. Vll M . . 
I-Iartn1ann 1'ivadar 'B 'IX ., ~ eg~alto. 

Antal. ' p., ., Padua1 Szent 

Haulik János, Albertfalva 
Hatvany Géza, Bp. \' 2:t 1-1 t . 1 ., .1 a 
Íí~u kzm~er József, Véménd.· 

ars ·ut! Imre, Ujszász. 
g~.Z)~{ff~~os, ~etdartóz~ató Intézetek hg)'· 

!
'" .: ghy n rásne sz. Romvári Oig" 
\.lSZOffi or. <.li 

H5ckcl Emilia u· . t s . 
JT;o l· l E .. ', .1pes , zent !\ereszt 
,-iac \.e • rno U. t S . 
0 

. .. ' Jpes • zent l{crcszl 
zv. Hackel K·\rolyne U" · Hec··Jer Em·1 '

0 
• ' .JPCSt, Szent Kereszt. 

~ I , rgovany. 
Heflle;. Ferenc, Ajka. · 
Hegedus Endre r· · · .. 1 . IIelTrdü I .„ : \lSU.Jsza las, Őrangyal. 

!
·! ~ s .. aszlo, Martonv:\súr Szent lst .· 

e.gel Fr1rrvcs Ko" ' ' . . \ an. 
H 

r-.„ 1 Il). 
ehs László (JTf 

He~h F'ál, I.~vash~rénv. 
He1dr1<'h Károlv DorÖ" 
Özv. Heissinge~' l{árol~·11e' " 11rsst.~nyci. .1 , i{ yiregyhúza1 

HekPle László, Gyoma, lsl<'ni Gondvisel~s 
ile:: '.'-rf1;ka •. Sopron, Jrgalmasrend. . "· . 

e e1 aszlo, Bp .. VII .. Glória. 

;),• 
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özv. }[encz l\.árolyné, \1eszprén1, Fekete Sas. 
Hensch Erzsébet, Tatabánya, MASZ. 
Herceg Erzsébet, Tápióbkske. 
Herceg Gizella, Tápióbicske. 
özv. Hercz Gáborné, Csepel, Angyal. 
Herczegh Imre, Jászfényszaru. 
Ilerczegh In1réné sz. Soós Ilona, .Jász-

f énvszaru. 
Dr. I-Iérczeg Józsefné, Nagykovácsi. 
Dr. I-Ierczog Elen1ér örökösök., 'folna, Szent-

háro1nság. 
1-Ierczog Zoltánné, Eszlergorn, Fekete Sas. 
Fieringh Ernő, Pol!gár. 
Dr. J-1erkovich Sándorné, l.)0111áz. 
Dr. Hern1ann Gézáné, Pécs, Szent György. 
l-Iernádi .János, J{ővúgóörs. 
Hernádyné Maga Irén, Sárospatak, !5teni 

Gondviselés. 
l lernúd~v Zsign1011d, Sárospatak, [steni (ioncl-

viselés. 
Herner Andorné, MAV. 
Hetényi Ferenc, Pilis. 
Özv. dr. Héderváry Hugóné, Bp„ V„ Szent 

La,ios. 
Hé.ia Jenö, Mátészalka, Csillag. 
Dr. Héray Andor, Bp„ XII„ Magyarország 

\T éda5szonva. 
Dr. Hihay GYörgy örökösei, Eger, l{ígyó. 
()zv. dr. l-lihay Györgyné, Eger, l{ígyó. 
Himler Eclit, Bp„ VII„ Wesselényi. 
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Hinffner Jenő, Pilis. 
Hittrich Ern, MABT. 
llod{1szy Iván, Szombathely, Anrrval 
Hofcr Antal, Bp„ VIII., Illés PrÓféta. 
Ho!fmann Géza, Dunaharaszti. · 
T·Iotlsy. Púlné sz. l\fa1!:._'Y. 31'\.' l'os"a 1 

S 
. . • ' \atalin, 

. 'zckesfehérvár, őrangyal. 
Holdy Magda, Doboz. 
I-lollányi Ferenc, ,Jobbá"vi 
Hollós Jenő, Győr, \'ár~~i.· 
l)zv. Ifollu' s l a· szlo' 11e' ·1"· • • „ „„ · · , \.Ovnrroors 
Dr. Hollós OiiYér Gvör \" ~ · · H 

11 
. R • , , , aros1. 

. o os nbert, Győr, \':írosi. 
Özv .• Hollósy Endréné, Csávoly. 
lToll?sy 1\fútyásné, Esztergo1n. Szent Ist\·án. 
llollosy Pál, Zalaszántó. · 
Hompola Ál·osn; B l\' '[ · \_ · e, p., ., l\' uzeun1 
r-i~ndl .Tó';sef, Bp„ VI., Aranykalász: 
( zv. Honeczy Zoltánné T\is1Jest GJo' .· 
Ho r p, J 11· B ' · • ' 11a. r 1 : uc 0 ' p., \ 1II., T•'erenc .Júzscf 
Hortobagvi Gviiző Bp X!V !·! . .' 

' •• • • " ..1. ., ungar1a. 

BILVIVID SYRUP 
iöo · -0 .. g es o 0 g csomagoltisban ismét ka ható 
Novényi eredetü, erőtelje:; cholugogum kellemes izú !ru ba 

INDJCATIO: cbolelylhJas· h ! p n. 
ictcr„a catarrbnlls, lnsiltfÍ~i~n:Íaeii~s~~~~- cholangllJs, 

Dr. BAYER ÉS TÁR ·A · . B " gyogyszervegyeszeti gyár 
UDAPEST, IX., Hőgyes Endre-utca 17. sz. 
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!·! ·t b'trrvi .József, Sashalom, Diadal. 
01 o ~ :")., 'r Nap 

Horváth Antal, Bp„ ·;. ·„ · 
n . Horváth Dénes, Lovo. 
]·!'0·1·\•'tth Gabriella, OTL . . „ 

' · űd "'z1to I-larváth Gvula, IlnJa, 'o ; 
. 'th JÓz<ef Cerrléd, Szentlelek. J-101 va • · • n , 

Üzv. Horváth Józsefné, _Pusztamerges. 
Horváth Katalin, Tatabanya, MÁSZ. 
Horváth Lajos, füt;a" „ ,„ . " 
Dr. Hnrvúth LúszlonB. Gyor. \ .ttost. 
Horváth \\dön, Hort. „ . , 
Horvúlh Sándor, Tolna, Szuz Mana. 
11 . ti \'i'rJorné l{ő<;zeg, Szerecsen. - orva 1 • · k··. 
Hnn"Íth Zoltán, Debrecen, :Mura ·o.zy; 
.... • 11„ „ po" Imréné Biidszentm1haly, t1zv. · oron1 ' 

l1ör01np6. . 
ll uha~sPk l{úln1án, i\fin;l~zent, ()rungyal. 
Huber Ferenc, Nycrgesu.1falu. 
Hunfalvv Géza, OTI. . 
!.· . Íózsef llp„ VIII„ Csillag. . . 

l lll av • · ' · t '! •rrv•tlto · S· l 1• J{únszentn1ar on, ,, t.:n ' · l·lurz anto, , . 
Husxák Lajos, Púpakovacst. al 
Huszár ,J{mos, Bp„ lX„ Angy. '. 
Uuszúr Károly, Badaesonytom~.I· . . 
11 .. • ]lrtrol.v li:is1iesl, Allam1 gyogytar. · uszar "-~ .J• : • 

lluszkay Emők~, hm~baJa., ' . 'lo 
()zv. I·Iübner .Jozseine sz. Szcp G1zel.' 

l\.on1ló. 
1-Iiivrjs László, Bp., \ílJ., Garay. 
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!húsz István, Szentes, Megváltó. 
1hász l':úndor, Szentes, 1\Jcgváltó. 
Jlle .József, Szentes, Hajnal. 
Dr. Illés Ede, Bp., XII., Alkotús. 
Illés fdária, NyiregyJ1áza, Isteni Gondviselés. 
Ilosvay Béla, Mélykút, Szent Anna. 
In1rc ?\Jargit, Nyirn1ada. 
Jmre Sándor, Miskolc. Szent Erzsébet. 
lmreh Géza, Harta. · 
Imreh Gézáné sziil. llalmi Sára, Harta. 
Imreh .Jenő, Újhartyán. 
Ispán Jenő, Bp„ VI„ Caritas. 
lstók Irén, Makó, Isteni Gondviselés. 
Istók i\largit, ;\<fakó, Isteni Gondviselés. 
Ivanils In1re, J{eszthe-Iy, Őrangyal. 
Dr. Iv_anits I\árol_v, I(eszlhcly, ()rnngyaI. 
Iván ~\rpád, I\isbér. 
B. Iván lvlargit, IJíidszenln1ihú1y. I-Iörö1npií. 
Iván l\lnrgit, I\isbér. 
Ivity i\Iátyás l\'fihály, flűpa, Gránútnhnn. 
Izn1ényi lstv{1n gy. a1igazgatú. OTI. 

Özv .. faegcr .Túzscl'né sziil. Ürvényi Edit, 
Nyirlugos. 

.Jakab P. Barna, Boldva. 
.Jakab Géza, Szak1nár. 
.Jakab László, Kiskörös, Isteni Gondviselés. 
.Jakab Lú~zlóné, h~iskürös, Isteni Gondviselés. 
,Jakab I„ászlóné, Oroshúza, Isteni Gondvise~ 

lés. 
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Dr. ,Jakabház~y Zsign1ond, Bp:, ':·· ~.\kadé1nia. 

J brik Lajos, Bp., IL, Stal!szl!lrn. , an1 . 1 • , 1 ,Jancsó I\álmán, Ny1regy 1aza 1 1' agyar 
1\orona. 

Jancsovits .József, MABL . „ •• 
:1ancsovics Józsefné~ Bp.,. \'I„ Se,gtto fi-1arta. 
. lanitsáry Iván, ]Jp., 11.,r Szent ·~.a~os. 
.Janitsáry László, Bp., XIII., Phomx. 
Dr. Jankó Péterné, l\L\DL . 
özv . .Jankovich Dénesné, i\'Iezötur, ~fag:var 

Király. 
,Jankovich Istvánné>, Pétervására. 
Jankovich 1\.atalin, l\lezütúr, !vlegvált„0., 
,Jankovich Zoltún, Mezőtúr, Magyar h1raly. 
nen1es Jankó Gyula, Győr, .-\rany Sas. 
Id . .Tanovich István, Yúl. 
Ifj. Janovich István, Vál. • . . 
.Tanovitz Iván, llp., Vll., lslvun Kiraly. 
Jantay Arpúdné, Bp., VL, Deúk Ferenc. 
n .. Janthó 'fivadar, l-Ierczegfalva. 
.Jáky Alajos, !Zcccl, S_zenll~ár?n1.súg. 
.Jáki r\lajos, l\.ecsken1et, l{akocZl. 

Ju'l·\• ElÍit Kecel Szentháromság. ' ' , 1 . l' .JákÓ .János, l~egléd, lslcni (Jonc v1sr e5!. 
.Júkvúrv Béláné, Bp., XIII., Béke. 
.Júnoss;• Anna, Tatabá?:l_'.a, MÁSZ. 
.Jánossv Elcmcrné, MA\·· . 
üzv. Únossy Gézúné, Cegléd,. Szenllelek. 
.Tánváry I~ndrc, Jászberény„ őrangyal. 
. lúnváry 1„i\i, .Túszberény, <)rangyal. 

103B 

Jedlicska Istvánné, Esz.tergo1n, Szent István. 
.Jeges lléla, Soponya. 
.Jeges Zoltán, Kálóz. 
.lenev Gusztáv, Tarpa . 
Dr . .Jeney István, Csepel, Kiralyerdö. 
Jeney Pii!, Porcsalma. 
.Jenőffv Miklós, Tokaj, Megváltó . 
Dr . .Jcnts Elemér, Bp., II., Fekete Medve . 
Jerkovits Gyula, Miskolc, Arany Sas. 
.Jeszenszky Gizella, OTI. 
Jeszenszky Kálmúnné, Bp., VII., Szt. Miklós. 
Jeszenszkyné l{ocsis I\.atalin, Szeged, 

i\'fegváltó. 
Jeszenszky Valér, Kapuvár, Isteni Gond-

viselés. 
.Tczernitzky 1\Iargit, Debrecen, I\:ossuth Lajos. 
J ezsó Artur, lllcdgyesbodzás. 
Jéhn Antal, Sopron, Arany Kereszt . 
.Jirovec Károly, Csákvár. 
.Tobst J(áztnér, Szigetvár, Zrinyi l\Iiklós. 
.Jókai Zollánné, MÁV . 
,Jóna örökösök, Baktalórúnlháza . 
.lónap Aladárné, Debrecen, Tisza. 
.Jónás Edit, Rákospalota. Madonna. 
,Jónás Endréné, Bp., VI., Erzsébet királyné . 
Dr. Jónás Géza, Pécs, Szerecsen . 
.Jónás Stefánia, Pécs, Szerecsen . 
Jónásch Béla, OTI. 
.fónásch Istvánné szül. llfarx Hona, Budapest, 

X„ Jézus Szíve . 
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Dr. Joó Délia, OTI. 
,ló\'ián Pál, Adony. 
Ozv . .Józan ,József, Iharosberény. 
Józsa Lajos, Mihály, Gomba. 
,Józsa Sándor, Kunhegyes, Aranykalász. 
. Juhav Imre Debrecen, Isteni Gondviselés. 
.Jnhá~z lstv{;n, Hódmezővásárhely, Nagy. 

rnngyarország. 
J nhúsz i\ifárta, Szarvas, „Szarvas'·. 
Juhász Mártonné, Bp„ VII„ Magyarország 

,, édasszonya. 
Dr. Juhász Mihályné, Magyar Hajózási BB!. 
J uszk6 Gvnla, „-\csa. 
Just Frigyes, Szeged, Magyarország Véd-

asszonva. 
Justh Alf;,éd, Szentes, Hajnal. 

Kab&y .J únos, Il.úkosszcntmihály, Szent 
lstvún. 

l\ahay Péter, Fegyvernek. 
J{ahay n,lúrta, Fegyvernek ... 
Knbdcbó Istvánné, Baja, Udvözítö. 
Kaczián Sándor, Pestújhely, Apolló. 
!~acsur l{ároly, Bp., II., Irgaln1asrend. 
Kada Erzsébet, Bp„ XíV „ Szent V cndl'!. 
I\.al1ler }'rigyes, Csenger. 
Dr. l\ajáry Zoltánné, Pitvaros. 
Özv. Kajdaci Pálné, Budatétény. 
Üzv. Kaláb Aladárné, Tornyospálca. 
Kulán Gyula, Bp„ Vll „ Hunnia. 
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l~alú;1 Já:1os, Bp„ VII„ Hunnia. 
h. Glu1_lm.ar Béláné sz. Székcss" Ilona 

iranatalma. J ~' Pápa, 

Kalmár István Bti \'lll z " .· 
r
• 

1 
. • ., ., .11nyt. 

'" mar Istvánné Bp \'lll z" . D· ]'· ' „ „ ,imy1 
r. \.anczer Lászlóné szül Sala . S · t • · mon Zsófia, 

, z1ge var, ll.'1agyar l\orona. 
I~anizspai N~gy _Ida. gyak., Jl. P. Tud. Eu r 
l~apoll'.a J?zsel, _haposvár, Kossuth. nl · 
I~apol~a Jozsefne, Kaposvár, Kossuth. 
l~arab~lyos Endre, Veszprém, Fekct S . 

Il~a~a1 heliG•os„ Endréné, Veszprém, Fe~et:s.Sas 
\Ull OS yorgj' Sft „ l' "J · 

l
' . • • '' m ,t .1auJ 1ely Mag"ar 
_\.orona. ' J 

Kardos Miklós, M . .\Bl. 
f~ar!oYitz Adolf, Pápa, Városi 
I;arloYilz. László, Pápa, Vúro~i.t 
l~arn~r Akos, Bp„ XII„ Csaba Vezér 
l~nrohny, Gy:1Ia, Bp„ XIII„ Phöni;. · 
l~arsa Laszlo, Bp„ v„ G!tíbus. 
l'-arsay I_:lszló, J{ispesl, . .\1lnn1i gyógytár. 

ADIGAN 
A digitalis lanntaizoláltgluoosidáittartalmazz·. 
..:\ szivmüködés elégtelenségeinéI. a 

RICHTER GEDEON vegyészeti gyár rt., Budapest X. 
Cserkesz·u!ca 63. Telefon : 186_ 369 
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Dr. Karvassy .János Pincehely. 
Kassay Artur, Bp„ IX„ .Duna. 
l\asza.niczky Gyula, 01 I. . . 
Ö ~, J{nsziha l\.áhnúnné, Jászszentlaszlo. 
()::„~ dr. I\.aszter ()dönné, Zalaegerszeg, 

Szentlélek. 

]• z·tnci· S·índor Bp. VIII., Szent Család. \:15 ~ , ' . • 
()zv. Katona Aladárné, Kispest, Rem<;ny. 
Katona István, Mindszent, Szent r;tvan. 
l\atoua Istvá11, Nyiregyháza, lsten1 Gond-

viselés. 
Katona Margit, Kecskemét, Szentlélek. 
Katona Margit, Szarvas, Magyarok Nagy. 

asszonya. 
()zv. ]{ut~na Zsigni_ondné, 1\.ecskemét, Szcnl-

lé\ck. 
l\aufn1nnn I\.Jargit, 13attonya, Salvator. 
í\autny Endre, Bp„ IX„ Jó Szív. 
Kaviák József, Székesfehérvúr, Szent József. 
Kádas Tibor, Budafok, őrangyal. . 
Kádár Andor, Sátoraljaújhely, lstcm Gond-

\'iselés. 
Kádár l.ászló, Büdszcntmihály, Csill~g. 
l{ftdár Lászlóné, Biidszentn1ihály, Csillag. 
Dr. Kádár Tibor tanársegéd, P. P. Tud. Egy. 
l{ádár v~aléria, Garadna. . . 
Kákossy Zoltán, Körmend, ~legv~lt.o. 
Káldori Melanie, Bp., V„ Szuz Marm. 

Kúllay Imre, Balkány. 
eötvessimúndi Kúllav Imre. Geszt. 
Kállay Kálmán, Jászkisér. 
Kállay László, Földes. 
Kálmán Anna, Záhony. 
J~áln1án Eleonóra, l~p., 'rJ., Podn1aniczkv. 
ÖZ\·. Kálmán Károlyné, Páty. · 
Kálmán Lajos, Páty. 
Dr. Kalmán László, Bp., V., Pallns Athene. 
Kálmán Sándor, Jászberény, Megváltó. 
Özv. Kálmán Sándorné sz. Fiirst Mária, 

Soroksár, Púduai Szent Antal. 
Üzv. Kálnay Istvánné, Nyíradonv. 
Özv. Kálnay Zádorné, Szentgál. . 
l{áplúr László, Békéscsaba, Sas. 
l{áposztássy Géza, Debrecen, ivfagyar I\:orona. 
Özv. IUtroly Árminné, Bp„ VI., Turul madár. 
Dr. Károly Jánosné, MABI. 
Károlyi Mária, OTT. 
Kárpáti Adolf, Tiszaföldvár, Aesculap. 
Kárpáti Sándor, Bp„ VI„ Budapest. 
Kátay Gizella, Szeghalom, Kígyó. 
l\útai Pál, ?vlonor, Szcntháron1ság. 
Dr. l\edvessy György egy. m. tanár, P. P. 

Tud. Egy. 
Kefey .Tános, Nagykónyi. 
Kelecsényi Ferenc, Dunapataj. 
]\elemen Zoltán, Sárszentmihály. 
1\clen Gusztáv, Beled. 
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l{elcti }{ózu, Csesztreg. 
J{elliénvi Elen1ér, ' 1ásárosnan1ény. 
KellneÍ· Ödön, Miskolc, Arany Sas. 
Kellner Ödönné, Miskolc, Arany Sas. 
Dr. Kemenes Péter, l3p., XIV., Hungária. 
1{e1nény ln1re, Gyula, Szent József. 
Ozv. Kemény Lászlóné, Városlőd. 
Kempler Vilmosné sz. Péter Margit, Rp., lX„ 

?\lndonnu. 
l\~ende Józsefné, Nyirbúlor~ l\,lugyar !(irály. 
l{enderessy Istvánné, llon1orogd. 
J{enesscy Ferenc, I\apuvár, Isteni Gond~ 

viselés. 
Dr. Kenéz Endre, Bp., VII„ Corvin. 
J{enéz Ernő, Szeged, Segítö Boldogasszony. 
l{ent~z Ernőné sz. Zakar Zsuzsnnnn, Szeged. 

l\öszke. 
l{enéz F'ercnc, Ócsa. 
1\enyercs G:yörgy, Győr, lviegváltó. 
Kenyeres Mihály, Bp„ V„ Dózsa György. 
Kepes Erzsébet, OTI. 
Kerbolt Dúniel, Veszprém, Arany Oroszlán. 
Kerholt Kornél, Veszprém, Arany Oroszlán. 
Kerczó Zoltán, Rp., !\'„ Múzeum. 
l\erckes Arpád, Bp„ II„ Szent István. 
Kerekes István, Szentes, Szent Anna. 
I\:erese ~fargil, Snshalon1, Sas. 
1\creszles Arpádné, ''eszprén1, l)áduai Szent 

Antal. 
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l{eresztes Ilona, H.úkospalolu, ~1egváltó. 
I\eresztes I\arleusa I~ajosné, l[óchnezövásár~ 

hcl», Szenthúromság. 
Dr. Keresztes Miklósné sz. Kropp Ilona, 

Hákospalota, Megv:íltó. 
l{cresztes 1'iborné sz. l\övér l~rzsébct, J3p., 

Ill„ Szent Lukács. 
Keresztélv l.ivula, Alberlfulva. 
Keresztély Únos, Albertfalva. 
Keresztény Béla, Pécs. Őrangyal. 
I\crger Julin, Székesfehérvúr, Fekete Sas. 
Özv. Kerpel Györgyné, Bp„ V., Fehér Sas. 
Kerpel Pál, Rp„ 1 L, Szent István. 
I\erpc.J Pálné sz. szergényi Geist Renée, Bp., 

II„ Szent István. 
!\:ersehbaun1n1ayer I\ároay, E;5ztergon1, ?\feg-

vál!ó. · 
E.C"rschbaun1111aver ()dön, Esztergon1, lV[eg-

vúlló. · 
1\Prlész l~len1Dr, Nagykörös, filagyar I\.oronn. 
Kertész E. István, Abádszalók. 
\Jzv. l{ertész Józsefné, Oroshtiza, Isteni 

Gondviselés. 
l{crtész I.úszló, Balnlonahnádi. 
l\c.scrii József, Győr, Angyal. 
t)zv. l{escríl i\1iklósné, ''asvár. 
I\ cszler Gyula, A.pcz. 
Keözthelyi Margit. Bp„ XIIl„ Phűnix. 
J{éki Ervin, .fúszbcrény, Szcnlhárotnság. 
Kéler Stefánia. Gyula, Szeretet. 
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Késöy István, Hódmezővásárhely, Zrinyi. 
Kézdi Árpádné, Bp., IX„ Angyal. 
Khirer Antal, Szentes, Aranykalász. 
J{iliún Béla, Tamási. 
özv. Kíller Ernőné, Bp„ III., Szent Endre. 
Kin:\! József, Magyar Hajózási TIBI. 
Dr. Királdi ,János örökösei, Miskolc, Oroszlán. 
Király .József, Szabadszentkirály. 
Király B. Lajos, Bercel. 
Király Mihály, Ujpest, Kígyó. 
Kir:íly Miklós, Komárom. 
Király Tibor, Szabadszentkirály. 
l{irálvi Piroska, J{om:'irom. 
1\iródy G'yörgy, Pec;tszrnterzsébet, Rcn1ény. 
Dr. Kis Mária, Heves, Megváltó. 
Kisberki Sándor, OTI. 
Ii.i,dégi Ferenc, Bp„ VIII., Baross. 
l{i"irlégi E. Nfagda tanársegéd, P. P. 'fud. Egy: 
Kishonty Zoltán, Kondoros, Remény. 
1\iss i\ndrús, ''ác. (irúu:ítaln1a. 
Kiss Antal, Uraiújfalu. 
l\i.;;s Attila, Széireg. 
zilahi Kiss Attila, Csepel, Szent Erzsébet. 
l\.iss Bl•la. l3nhnazújviiros, Őrangyal. 
Kiss Ernő, Békés, Sas. 
Kiss .l. Ernií, Makó, Szent László. 
l{iss F'erenc József, I\.ötei:..1:\'Ún. 
Kiss Gizella, Ózd, Páduai Szent Antal. 
J{iss I\ároly, !viuraJ\.cresztúr. 
Dr. Kiss Lajos, Kistelek, Szent Terézke. 

IO·!ü 

Dr. Kiss Lajosné sz. Szabó Sarolta, Kistelek, 
Szent Terézke. 

!\:iss László, Csepel, .Angyal. 
Kiss Lászlóné szül. Németh Edit, Budapest, 

Vlll„ Szent Sziv. 
Özv. Kiss Sándorné szül. Abonyi Teréz, Bp„ 

XL, Liziői Szent Teréz. 
Kiszely Ferenc, Bp„ VU!., Telelki. 
Özv. Kiszely Imréné, Majs. 
Klein Edit, Kaba. 
Özv. Klein Gyuláné, Nagykőrös, Megváltó. 
IC!ein Jenő, Jászladány, Kígyó. 
Dr. J{]ekner Ilona, Diósgyőr vasgyár. 
Kliment Z. Pál, Páka. 

Kózi elodil.sba.n Burow·oldat helyett 

Burow#Sof ta.6fettát 
adjunk. Könnyebben k:czelhetó és olcsóbb 

G 

Spolio gyógyszeriizem kft. 
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Klósz Kálmánné, Bp„ IX„ Sas. 
Kiubecz Pál, Salgótarján, Remény. 
Knefély Nándor, .Jászberény, Őrangyal. 
I\nefélv Nándorné Júszberény, Őrnngy~l. 
Kneisel Oltó, Kap~svár, Arany Oroszlán. 
Knoll Gyiízií, Bp„ VIII., Szent Rókus. 
Knoll Győzőné sz iii. Király Emilia, Bp„ \·II., 

Viktória. 
Dr. Knorr Zoltánné, Bp„ VIII., II. Rákóczi 

Ferenc. 
Kocsis Imre, Bp., V„ Országház. 
KoC"sis János, Nagylózs. 
Kocsuba Elemér, Bp„ VII., Fortuna. 
Üzv. Kocsuba Emilné, Veszprém, Fekete Sas. 
Kóczián Dezső, Berzence. 
J(óczi::ín Géza 1 Berzence. 
h':oczka Pál, Szolnek, I\ígyó. 
Dr. Kodrik Károly, l'állaj. 
Kohánszky Béláné, gy. vezető, SZASA. 
Kohut Pál, Barcs, Igazság. 
Ifj. Kolbay Rudolf, Dévaványa, Isteni Gond-

viselés. 
Kollún Gabriella, Vásárosnamény. 
f\_olos I~arnnbás, Szerencs, Szent A.ntal. 
Üzv. Kolos Györgyné, Fajsz. 
Dr. Kolosváry Sándorné, Harsány. 
l{olozs Csaba, 1'aksony. 
Komlósi Károly, i\lélykút, Isteni Gondviselés. 
Koncz Edéné, OTI. 
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Koncz i\látvás MÁV 
I~ondor Béia JJp„ v.: Fehér Sas. 
l\onkoly Dezső, Hódmezővásárhely Kereszt 
Dr. l~om~lCI Géza, Bp„ VIII., KálvÜria. , 
Dr. l\onrnd Ödönné, Szécsény, Szenthárom-

ság. 
~~onyári Béla, I'crlöszcntnli-k.lós. 
s>zv. Kopácsi Sándorné, Bp„ VT., Nádor 
UZ\

1
'; _l

1
foppány Vilmosné, Bp„ VIII., Sz~nt 

.\O ~us. 

KoraC"h Gyula, Debrecen Csillag 
Korá?i Zoltán, Bp„ XIIi„ Leh~l: 
~r. lwrányi i\liklós, Bp„ VIII.. Szent l\largit. 
l\Orcsok Béla, .Jászdóz.<n. · 
~~v: I~orethi Gézáné, Bajna. 
f,ontsanszky Dénes, Kölesd. 
l)r.T]{o

1
ritsánszky Dénes tanársegéd. P. P. 

lH. Egy. . 
Dr. l{orilsánszk.y Dénesné, tanársegéd p P. 

Tud. Egv. · ' · 
l~or~ts~nszk)r. ()ttú, I3p., \~I., Aranykalász. 
l~ontsanszky Viktor, Bp„ VI„ . .\rany'kalász. 
0"'-)'_ormos Aladárné, Bp„ V„ Magyar 

h1raly. 
~zv. Kornhoffer .Józsefné, Mikepércs. 
Koroknay László, Lébény. 
Korosy Hároly, Kétegyháza. 
l~orpos Lajos, Bp„ .VI., Isteni Gondviselés. 
f,ossull1 László, Kunszentmárton, Szent-

háron1ság. 
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]{oszteleczky ~Iargit, e. tanársegéd, Szegedi 
Tud. Egy. 

J{otav Ferenc, Siófok, Szentlélek. 
Dr. j{otsis Endréné, Szeged, Szent Ferenc. 
Kotsis Jolán, Hépccszemere. 
J{otsy Mária, Siófok, Szentlélek. 
J\ovacsóczy Istvún 1 l{öszeg, ~íagyar 1\irúly. 
Kovács Andor, Bp., VIII., Szent ,József. 
I\ovács Barnabás, Józsa. 
Kovács Béla, Balatonfüred-fürdő. 
Kovács Ernő, Kiskunfélegyháza, Segítő Mária 
Kovács Ferenc, OTI. 
Kovács Gyula, Kötelek. 
l{ovács Ilona, Szarva5, ?v[egváltó. 
Kovács István, Békés, Diadal. 
Kovács István, Há:kospalota, Szent Erzsébet. 
Özv. J{ovács Józsefné, Dég. 
Özv. Kovács Józsefné, Mezöszilas 
Kovács Kálmán, Uszód. 
Cizv. Kovács Lajosné, Barabás. 
J{oYács László, 13icske, i\íegváltó. 
I\ovács Lászlóné sz. Nagy Etelka, Bicske. 
Dr. Kovács László, Bp., I., Szent Ilona. 
Kovúcs László, Letenye. 
Kovúcs Lászlóné sz. Oswald Árpádina, 

Letenye. 
1\.ovács l.ászló, Pilisvörösvár, Szenthároniság. 
Kovúcs Pál, Pestszenlerzsébet, Arany Sas. 
Kovács Tihamér, Bp., II., Pasarét. 
Kovássy Zoltán, Gacsály. 
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lfov~sznay Istvánné, OTI. 
Kovats Aladár Bp Ili Sze11t L l · 

• • ' '' ., • ll'\:UCS 
hornts Aladárné Bp Ili Szent L l ; · 1- , ' ., " • · u \:acs 
.!~ \Ovats Béla, Balatonlelle. · 
l~o~~ts Gyu}a, S~rbog~rd, Szent Margit. 
hornts Islvan, Rakócz1falva. 
~zv._ Ko~áts Kálmánné, Hákóczifalva. 
11.ovats hároly, Hodász. 
Kováts László, Tiszadob 
l~ovúts 'f'.hor, Hajdusái~son, Remény. 
I;ozn1~ Sandor, P1.1szta1nérgcs. 
l\OZn1ary Zoltán, Gönc. 
1~?hori Klára, Bp„ V., Pallas Athene. 
l~?ros lsl\·?n, Hákospalota, Szent· Erzsébet. 
l\oros Isti;•anné szül. Bencze Erzsébet 

Hákospalota, Szent Erzsébet ' 
l{ósa Agnes, l{lein A.ndorné, Sá.rospatak, 

Angyal. 
Kósa Ernő, Abony, Szent István. 
l~?,sa_ Lás~ló, Tiszafüred, Reménység. 
l\Okcnycs1 Mária, Alcsut. 
l~~mlődi Molnár Lujza, Ókécske. 
l\Omocsy Kálmán, Szigetszentmiklós Szent 

Miklós. ' 
Körm_endy Elt>mér, Bp., VII., Magyarország 

Vedaszonva. 
Özv. Körme~dy Kálmánné, Karád. 
O'.:":. Körmendy Sándorné, Budakeszi. 
I~orossy örö·kösök, Nagykáta, ft'Iegváltó. 
Üzv. Körössy Istvánné, Nagykáta, Megváltó. 
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I\ örtvélyesi Iván, Gönyü. 
Kövér Tihamér, Bp., XIII., Petőfi. 
Dr. Röhalmy László, Egyek. 
J{öhalmi Miklós, Visegrád. 
Krakovszky Istvánné szül. Tamás Edit, Bp., 

JX., .Jó Pásztor. 
Kramer Endre, Baja, Kereszl. 
Krammer Ferenc, Battonya, Szeretet. 
Krassay Félix, Bácsbokod. 
Krasznai .József, Somogyvár. 
Krausz Endréné, Budafok, Kígyó. 
Kravecz Klára, Miskolc, Kígyó. 
Kránitz Imre, Dombegyház. 
Krebsz J ertő, Bp., XIV., Attila. 
Özv. Krebsz Lászlóné, Pilisvörösvár, Szent. 

háromság. 
Kreuz Waldemúr, Mihályi. 
Krémer György, Szolnok, Fehér Kereszt. 
Krémcr Szilárd, Szolnok, Fehér Kereszt. 
Ozv. l\rénczly Ferencné, Szegvár, Megváltó. 
l\.rinitzky Pái, Seregélyes, :\ngyal. 
Krisár Aladár, Pásztó, Szent Antal. 
Krisár Aladárné, Pásztó, Szent Antal. 
l{ristó Nagy István, Hódn1ezővásárhely, 

Szentháromság. 
Kristó Nagy Istvánné, Hódmezővásárhely, 

Szentháromság. 
Kristóf Lajos, Kiskunmajsa, Szentháromság. 
Kristóf Lászlóné sziil. Hetényi Klára, Apostag 
Krochina Pál, Iszkasztgyörgy. 
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ISrügor. Jstvún, Bp., '.71., Erzsébet királyné. 
l)zv. l~11bay Lajosné, Szentháromság, Jász~ 

bereny. 
Kuberics Gyuláné szül. Török Eszter 

Esztergon1, l\Iegváltó. ' 
I~uhinyi 1\Jária, lVIiskolc, Isteni Gondviselés. 
hudar Kornél, Nógrádveröce. 
Kun Béláné, Debrecen, Megváltó. 
Kun Ferenc, Bp., VI., Andrássy. 
Dr. Kuncz Andorné sziil. Csuka Mar"it B 

XJ„ Szent Antal. ~ ' p., 
l~untamási Gyula, Sajókaza. 
h urtz Endre, Bp., VI„ Kyugali. 
Kurucz Tivadar, Szikszó, Megváltó. 
I.~utassy J{áln1án, l{ígyó, I-Iajduhöször1nény. 
h„ulor István, ~·Iadaras. 
Kürthy Pál, Maglód. 
Kürthy Pál, Nagyrábé. 
Kiirthy Pálné, Nagyrábé. 
Dr. Kiittel Dezsö, Körmend, Megváltó. 
Kiittel Dezső, Kőszeg, Szerecsen. 
Kiittel llse, Bp., VI., Aranykalász. 

R E X 
GYÓG);SZERVEGYESZETI C.\'ÁR 
ES GYOG\'.ÁRUKERESKEDELMI Rt. 

, Bu"dnpest, V.,Dorottyn-utca 7· 
T~Jcfon: 181-287és189·429· 
Tavirnt· Rexgyár Budapest· 

D~brecen, Somoi;yi-Bncsó-út 8. felefon: 137, 
Tavirnt: Rcx-gynr DebreC:en. 

Készítményeinek minóségét a gyár 36 C.ves hfrne\•e és állandó pre
cíz eUenórz6 vizsgé.lntok garantálják. 
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Laczkovics József, Bp., \ 7111., .Józsefvárosi. 
Ladányi Andor, Bp„ VI., Szent Bertalan. 
Ladánvi Lajos, Kölcse. 
Dr. LÜjbek Jenő, Bp„ Vll„ Toldi Miklós. 
L·a]os 'filJor, Ivlohács, Szenthárornság. 
Lairntos Antal, Sövényhúza. 
Lakner Gyula, Csákvár. 
Lakner Gyuláné, Sajószöged. 
Lamberg Károly, Bp„ XIII., Szabads~g. 
Lamhoy László, Kispest, SzentILá~zlo. 
Lang Istvánné, Bp., 11., Szent stvan. 
Lanfler Károly, Sarud. 
Lantos Elemér, MABL 
Lantos Elemérné, OTI. 
ÖZiV. Lassányi Józsefné, De·brecen, Bocskay. 
J,assú Nándor, Pestszentlőrinc, Isteni Gond-

viselés. 
Laszlovszky János, Mezőkövesd, Szt. Lás.zló. 
Laszlovsz'k)• ,Jánosné, Mezőkövesd, Szent 

László. 
özv. borsodi Latinovits Gézáné, Ceglédbercel. 
borsodi Latinovits Ödön, Ceglédbercel. 
Lautner . Lajos, Törökszentmiklós, Magyar 

. Korona. 
Lám Sándor, Bp„ VI„ Opera. 
Láng Aladár, Mezőtur, Magyar. Korona. 
Dr. Láng Béla, OKI. · 
Láng I<.ornélia, Szeged, Ren1ény. 
Láng László, Bp„ Ill„ Szent Kereszt. 
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Láng Péter, Soroksár, Segítő Mária. 
Lúnyi Ernő, Bajna. 
11r. _Lányi György. Nyíregyháza, !v[ugyar 

h.orona. 
Lányi Ilona, Buj. 
Lápossy Károly, Budatétény. 
Lárencz László, Jánoshalma, Szentlélek. 
Özv. Lárencz Lászlóné, Tompa. 
Dr. Lászay Gézáné, Veszprén1, Fekete Sas. 
László Anna, OTI. 
László Bertalan, Sátoraljaújhely, Magyar 

1\orona. 
László Eva, Harsány. 
Dr. !.ászló Györgyné, }}óchnezövúsárhely. 

Arany Csillag. 
László .János, Bp„ XIV„ Humanitás. 
László .Jenő, Bp., IX„ Haller. 
László ,Jenőné szül. Biró Magda, Miskolc, 

Arany Szarvas. 
I.ászló J{úl111án, Zsún1bok. 
László Lili, Szeged, Isteni Gondviselés. 
László Tibor, mspest, Turul. 
Lászlófl'y László, Bp„ VII., Diana. 
Lászlóffy Márta, Bp„ Y„ Báthory . 
L:ízár Arpád, Füzesabony. 
Lázár Dezső, Németlad. 
Lázár János, Mezűcsút, Magyar király. 
Lázár Jenő, Szeged, Segitö Boldogasszony. 
Lázár József, Bp„ VIII„ Teleki. 
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I .... e:-fkovits i\.rpádné, Bp. 1 \
7111., Szanalóriun1. 

Dr. l„chel I~ászló, Sz,egcd, Szentháron1ság. 
Dr. Leinzinger ivióric, Szeged, Szenthúro1nsúg. 
Leinzinger Pál, Szeged, Szentháron1súg. 
Üzv. Lelovils .Józsefné, Sopron, Szent 

Erzsébet. 
Lemberkovics Erni\, Üjpcst, Kossuth. 
Lcmberkovics Ernőné sziil. Illésy Klúra, 

lljpest, Kossuth. 
Lendvay Endre, Csorna, Kősas. 
Lendvay I~ajos, 1\.őszeg, ~Iugyar I\.irály. 
Dr. Lendvúryné sziil. Seress Sarolta, Putnok, 

,Jókai. 
()zv. Lengyel .-\nlalné, Nyirn1ada. 
I.„cngyel 11éla, Docsúrlupnjt-ü. 
I -engyel I~ndre, H.ákoshegy. 
I .engyel ]::>rigycs, Szarvas, .:Szarvas". 
Lengyel J_,ajos, Lajosnlizsc, Szt~nt lvlargit. 
Leöwr Zoltún, Tarcal. 
l.eskó \riln1os, Újszeged. 
l,cskó \'iln1osné, Újszeged, Szeged. 
Léderer Ervin, Bp„ IV„ Múzeum. 
Lénárd ~1Iariann, l~p., \TI„ f'üi.dor. 
Lénárd Tibor, T:ípióbicske. 
Ozv. Lévay .Józsefné, Solt. 
1 ... ibcr Uéla, l\n.posvúr, t\rany }{ereszt. 
J)r. 1 .... ige·lhy Zoltúnné, l)iósgyőr. 
l.igeti Ernö, J{alocsn., őrangyal. 
Ligeti I,~erenc, Bp„ .\il., Segítő 1\,Iárin. 
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l„igeti l\~taliu, h:ulocs~, Örangyal. 
I.igcli \'1klor, Bp., JX .. .Jó Szh-. 
L~ppe lmre. Hákosszenlmihúly. Szent Margil. 
l.tptni .\lberl, Bttesúszenllászló. 
L~pl:~y .-\lherln0, lll'rettyóújfalu, Széchenvi. 
Lq>lak .TúzsefnL', Bp„ ViII., Csillag. · 
L1plh~.Y J~ndre, l\Iagyarbúnllegyes. 
Dr. Ltszka Kúrolyné sziil. Holh Emilia 

Bnlassagyar111nt, f\Jagvar 1\ororHl. ' 
Liszkay Gizella, OTI. , 
Lohritz Istvúnné, Bp„ [\'„ Fehér Kereszt. 
Lollok Lúszló, Rudabánya. 
Lomhay Béla, Miskolc. Szent Anna 
Loolz Hiehárd. Kömló. 
Loson<·zy· Ft~renc, T\Ioson.szolnok. 
Losoncz.Y Súndorné, 1\Jiskolc, h:igvú. 
Lovas ~Jiklús, I3p„ \'., I;-crdinúnd.' 
Lovassy -.J)e~sü, I~al~csa, 1\{agyar l{orona. 
Lovas:v Erno, Baja, Üdvözítő. 
Lovas\' Erzséhel, Baja, Üdvözilii. 
Lovasy Ilona. Baja, Üdvözítő. 
(lzy, Löbl lmréné, Szeged, Segítő Boldogasz

szony. 

Löbl ~l ária, Szeged, Segítő 13oldogasszony. 
Dr. Löbl örökösök, Szeged, Segítő Boldog

asszony. 
Löbl Vera, Szeged, Segítő Boldogasszony. 
Löcherer Gyula, Soroksár, Segítő Mária. 

' IJ1cherer Tamás, Bp., IX„ Angyal. 
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Lőrincz Margit, lvlAill. 
Lőrincze Zsuzsanna, férj. Dchreczeny 

Lászlóné, Ilp„ VII„ Keleti. 
I.őrinczy Iván, Eger, ivlagyar }(irály. 
I.őrínczy I~ászlóné, Bc."késcsaba, :\rany 

I\:ereszt. 
I ... udn1ánv Basna, Oroshúza, llen1ény. 
Luaosi Béla Ercsi, Szenthúron1ság. 
I ... u~osi j\fárÍa, Erzsi, Szentháron1ság. 
Lukács Dénes, Bp, Xlll„ Szabadság. 
l ... ukúcs Ferenc, Bp., II., gr. Széchenyi István. 
Lukács Ferenc, Jászapáti, Megváltó, 
Lukács Ferenc, l)écs, Szent István. 
I.ukács ln1re, l3otlvaszilag. 
Lukács László, Apáll'alva. 
J..,ukács \'iln1'Dsné, ~-agykanizsa, l\íúria. 
I..ukúcsovits J„óránd, 1\'IÁ \ 1• 

l„ukácsv Zoltún, l{úkosszcnln1ihály, J{ígyó. 
J.ukúcs)' Zoltúnné szül. l\eiter Rózsa, 

Húkosszentmihály, Kíf,':)'Ó. 
Lukiils Aladárné, Bp„ VIII„ Szc>nt József. 
Lukáls Béla, Székesfehérvár, l'.."'ekete Sas. 
l~ukinich ])ezsö, Pilisborosjenő. 
lfj. Lukinich J)ezsö, Szegvúr, Púduni Szent 

Antal. 
Ifj. Lukinich Dezsönó szii!. Hartyáni I\omé

lin, Szegvúr, Púduni Szent A.ntal. 
J .nx Arnold, Debrecen, Ko.suh Lajos. 
Lux Arnoldné, Déhreccn, Kossuth Lajos. 

Maciejowicz Waldemár, Szentendre, Szent-
, háromság. 
Dr. Madersprach Endre, Hákosliget. 
::Vlagay Ferenc gyak„ P. P. Tud. Egy. 
()z,·. Magay Kálmánné, Bp„ VII„ Bem. 
Özv. Magi Mihálynó, Gesztely. 
Magoss Sándor, Na,gykálló, Isteni Gond-

viselé3. 
Magyary Kossa Gusztáv, Bp„ Xl., Szt. Gellért. 
Afagyary Kossa .József, Bp„ Xl., Szt. Gellért. 
Ozv. Magyary Kossa Sándorné, Székesfehér-

vár, Őrangyal. 
Özv. Maier Györgyné, Dombegyház. 
Major Béfa, Bp., V„ Bazilika. 

Phylaxia Szérumtermelö Rt. 
BUDAPEST 

Human Jaboralórluma: Vll„ Rottenbiller-utca 26 
Telefon: 425·730, 4%4·5J3 

Allatgyógyászati laboratóriuma: X„ Szállas-utca 3 
Telefon: 186·385, 186·3S·i 

&7' 

Sürgönycim: Szérum 

Termeli az ember· és állatgyógyászatban lmsznú.latos 
szérumokat Cs oltóanyngokat 
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Major Elek, Tarján. 
Major Gusztáv, Kistelek. Szen!lélrk. 
cli<'sÖi;;zrntinúi·toni l\[rijnr Tstv:.ín, I\unszent~ 

1niklús, Nűdor. 
:, ln jor l.ász1"'. Ilehrect•n, Megvúlfó. 
t'jz,·. Major Mihályné. Debrecen, Megváltó. 
'lfajorossy Béla. Bp., XIV., Thököly. 
'llajos Pál, Bp„ \'!., Isteni Gonclvisrlés. 
~Iakai E111il. I<'üzesgyar1nal. 
~fakay T\~lroly. l{iskunhalas. I\ígyú. 
<izv. Makrav Józsefné, Szany. 
Özv. clr. 'tl!;kray Lászlóné, Baja, Szentlélek. 
'lfandel Pál, Debrecen, Sas. 
Mamkl Pálné. Bp., III. Szent Flórián. 
i\Iandics Éva gyak., P. P. Tud. Egy. 
T\Jandis \riktor g:v. aligaz1gató, 01~I. 
Dr. Mann Gézáné, Bp., X„ Arany Sas. 
Margittav Tibor, Bp., VI., Budapest. 
!\:farinczer .Tenö. Csorna. l{ősas. 
Marity Zol!án. Kadarkút. 
l\'Iarkovics AJhert, 1\ápolnúsny(!k. 
Markovics Dusán, MABI. 
l\'larkovics Pál, Győr, Isten Szerne. 
Markó Adrienne, Bp., Ill., Arany Oroszlán. 
!\'faróczi Gvürgvné, OTI. 
?\faros De;sö, Békéscsaba, II. flákúczi Ferenc. 
lvfarog Józsefné, I\unszcnhnárton. Szent· 

húro111ság. 
Marostöi István, Szeged-Felső központ. 
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r\laróthy 1~dit.h. Csongrád, Országchner. 
\larsó Ecle, Sajókazinc. 
\larlnn Szilárd. :-l:ídasd. 
\larlos <>.vula. M..\BI. 
~lnrlsán László, Bp .. \' ., Szerecsen. 
'llasznyik Lajos, Bp., XII., Hemény. 
;\fasznyik i\Iúrton, 1'iszabura. 
:\fnla\'11\'-.:zk~, :\nlal. Szerencs. Isteni Gond· 

viselés. 

~Jatúnc~1:vic~ Cyörgy, <Yl'l. 
\fa!lwser .Tenö, Makú, Szent lstváu. 
Matkovics Kornélia. Bp., IX., Nádasdy. 
Dr. Matolcsy Gábor, Pusztaszabolcs. 
i\Iatolcsy György, Bp., ·''III., J{orona. 
i\faiolcsv Istvún, 1\dúnd. 
Dr. 7\fa{tl~rer T\:ornél, lTjpPsl, Afagyar f\orona. 
J\'favcr 1\:árolv, Pécs, Ren1ény. 
~fá~z Ákos, Gyon1a, Angyal.· 
!lfársay József, Fénvesli!ke. 
<)zv. ~láda~· .-\ladá1:né, Gyon1a, lstPni Gond· 

viselés. 
~láday 1\:ala. (i~·on1u. Isteni (londvi"lc>lt•s. 
1\Iáday László gynk., P. P. 1'ud. J~g~·. 
\[áday ~ran1ás, G:von1a) lsteni Gondviselés. 
()zy, dr. 7\Iacler Dfncsné, .Jászladányi Örnngyal. 
:llúly Lúszló, Bp„ X„ illátyús Király. 
~[áncli .:\nn::i. Zalnegerszeg, Szentháron1.súg. 
Dr. 'llúndy István, Polgárdi. 
'llándyné Orbán i\lúria, Nagymágócs. 
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Mándi Szahó Béla, Eger, Kígyó. 
Mánva József Pestszentlőrinc, Cs:ikyliget. 
~'fár)r Tan1ásn

1

é sz. 1\-Ieucha Piro5ka, Székes~ 
t'ehérvár, Szent István. 

Márkm Béla, Szombathely, Kígyó. 
Özv. Márkus Kornélné, Gomba. 
Márkus Márton. Veszprémvarsány. 
Í\J{irton .Já:Jos, Núdudvar, Isteni Gondviselés. 
Múrlonffy Sándor, Bp„ II., Irgalmasrend. 
W. Mát,, Rózsa, Abaújszánló, l\fodonna. 
M'.lléffv Endre, Turkeve, Megváltó. 
Mftlhé · !v!iluíly, Szeged, Magyar Korona. 
f,Játruv .József, Hajrludorog, Segítő Mária. 
\látviis l~va, Bp„ \'II., Hargita. . 
Özv~ ~fers Balogl1 l.njosné, Nagymágocs. 
~Irdgyrssy György, Baracs. 
l\Jedvl'r.zkv 1\Jiklós, Nagyn1aros. 
()zv. !vledveczky j\fiklósné, Nagymdros. 
l\frdvPczky Nándor, Ikervár. 
J\rfedveczk.y Nándor, Sin1aság. 
Medvegy Béla, Békéscsaba, Szent István. 
Üzv. Meisrls Andorné, Bp„ VT., Nádor. 
~lcisels Irén, Abaújszántó, Fehér Kígyó. 
Üzv. Meiscls Miklósné, Abaújszántó, Fehér 

Kígyó. 
Menesdorfcr János, Eger, Kígyó. 
1VIenieh Istvánn·é 1 I~gyházasrádóc. 

Özv. l\·Ienner Ödönné, Diósgyőr-vasgyár. 
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Özv. Menner Richárdné, Diósgyör-Pereces-
bányatelep. 

~Irnner Zoltán, Diósgyűr-Perecesbánvateiep. 
Menyhért Vilmos, Bp„ IX„ Gizella. • 
Menyhért Vilmosné. OTI 
Dr. Mercz László, Üp„ IX„ Pádnai Szent 

Antal. 
Merész Győző, Perkáta. 
Merkcl Oltó, Vajszló. 
Dr. Merkly Belus .József, Nagykanizsa, 

Igazság. 
Merkly Belus Lajos, Nemesvid. 
Mertha Agostonné, Bükkösd. 
Merlha Lajos, Pécs, Isteni Gondviselés. 
~fervay Géza, l{isújszállás, Gólya. 
Meskó Erzsébet. MABI. 
Mester !.ászló, Cegléd, Húkóczi. 
?lfrstcr Súndor, Irsa. 
!\Jelzger Olga fv., Afagyar Posta BBI. 
l\:fezei Gyula, Sznhnr1száIIá.\ Isteni Gond-

viselés. 

11érő Sándor, Raiassagyar1nat, Szent A.ntaI. 
~lészáros Dezséí, Bp„ VIII„ gr. Apponyi 

Albert. 
11é~zúríls Ferenc. I\ragylétény. 
Mészáros Imre, Szendrő, 
1\.fészúros I1nre, Szeged-1\lsóközpont 
i\Iészáros I111réné sz. 1\pró Borbála, Szeged

Alsóközpont. 
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f\Iészúros István, Gáborjún. 
'.\.fészúros lsl\'Únné, .Jú.szszcnlundrús. 
'.\.Iészáros I\.úhnánn(• .sz. l'iar{v ~,Iargit. .íász-

szentandrás. 
J)r. l\Iészúros nJelanie! férj. l\ovúcs Ödönné~, 

Bp .. Ill.. ,\quincum. 
l)r. ~lészárosnP rrúth I\a!ú. DPllrl'eC.'ll, \.[agyar 

l{orona. 
)ft'száros Tibor. MAB!. 
~Jészáros Zollán gyak., 1). P. 'l'ucl. l~gy. 
])r. Wlészáros Zollún. :\:Jiskolc. Isteni Gond-

viselés. 
'!észöly Múlyús. Bp .. Yll., Damjanich. 
?\I'ézes i\fihúlyné sz. Fungelmeyer .-\ranka. 

Ostffyasszonyfa. 
l\liche1s Gyula. I~nju. Szentlúlek . 
\lichl Aladár, Mezéíszilas. 
~lichl Géza. 'l'atn, \ 7úrosi. 
\!ichna Mihálv. Pápa. Szent Anna. 
Dr. iviihalovit~ .lenlí, I)t'ln·c.~et'n. f{ígyú. 
()zv. ~1ihalovits .fenünl~. l)t'!Jrect·n. l\.íg_rú. 
\!ihálv Kálmánné, OT!. 
\!ihúlvi .Túnos. Putnok. Fl'l,l'lt• Sas. 
\Iihál~·i .lánosnó sz. StPinhnusz .lolún, Putnok. 
. F~kele Sas. 
)..likccz Zollún. 1\cineesc. 
\!ikes Elek. Törökszentmiklós, ~!egválló. 
f)zv. Nlikes l<'rrl'ncn(•. l\:iskúnhalns, Tslrni 

(fond viselés. 
Ozv. Miklós Aladúrné. Húkospalota, Madonna . 
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~liklús Gusztávné. Szarvas. ,.Szarvas•:. 
l\'fikó !~e.na. Bp., \.TfIL, ~agyboldogasszony. 
Dr. n,I1ko Gyula ny. rk. tanár, r>rhreceni 

Tud. l:gy. 
:1Iikrí István. Budafok, Szenllé•lek. 
J)r. iviiksa Gyula. Csenger. 
Dr. Miksa Gyulán<'. Bp„ Xl.. SZt·nt lielllérl. 
~Iikula Andor. Szentetornva. 
()zv. !\-íioYác In1réné, f\'[agvarn1ecske. 
Mispúl Hndolf. Ilóclmeziin\sárhel,-. :Vlagrnr. 

Király. · 

()~'"· lv1itlcltnann .Jenőné, I\:aposv~tr. l\o<.;sulh. 
\l~ltelrnann László. Kaposvár, Kossuth. 
'l.tazovszk~· Ilona. llp .. VI.. Opera. 
\for·s{ll'>' S:índor. Bp .. X .. Szent Mihály. 
\fodJ.\· l\orn{·lia. Rp .. ''I.. Dózsa G·vöro,·. 
'I . . ~. 
.1 OJZ('r ~fiklús g">'· fcliigyelö, OTI. 
\fod;r•r Tihnr. S7.ASA. 
Hohilla Bezsií, Gyéir. SL•gítő Mária. 
:\Iol~csay T.ászló fv„ í\1fezöheg:ves. l\lagy. ,\Jl. 

'iazdngságok hg~·. 

Oberlander Gyula 
gyóg-yszertári es 1.1borntóriumi berendezések 

Budapest, VII. Nagyatádi Szabó·u. 31. Tel.: 222-733 
Teljes gyógyszertári berendezések, állványedényzet 

eszközök, gépek, kósziilékek, inérlegek stb'. 
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özv. Moldt Béláné sz. Székely Erzsébet Bp 
VIII., Józsefvárosi. ' ., 

Dr. Molnár Albert, Rákospalota, Madonna. 
Dr. Molnár Albert tanársegéd, P. P. Tud. 

Egy: 
Dr. Molnár Alfréd, Bp., IV., Kígyó. 
:llnlnár Antal, Pestszentimre, lliana. 
'.1lolnúr Aranka, Szentes, Megváltó. 
Molnár Elemér, Pestszentimre, Diana. 
K. k. Molnár Erzsébet, Téglás. 
'1!oln:\r Ferenc. Bia. 
:'dolnár Ilona Anna, l>eslszcntin1re, Diana. 
i\lolnár Imre, Ujfchértó, T\ígyó. 
).fo!nár I5tván, Bp., III., Szent Kereszt. 
Dr. !lfolnár István, Rákospalota, Zrinyi Ilona. 
\Iolnár ,János, Orosluíza, Kossuth. 
Özv. ?violnár }\:úln1únnt!, 1\iiskolc, Szt. Istvún. 
i\1olnúr I~úszlú, Cibakházn, Szenthúro1nság. 
ivfolnár lVIihúly, Orosháza, J\:ossuth. 
K. Moln{ir Miklós, Győr, Szent László. 
K. Molnár Miklósné, Győr, Szent László. 
Molnár Sára, Dombóvár, Szallós. 
Dr. Molnár Tiborné fv., Pesti Izr. Hitközség. 
Morvay József, Mezőkövesd, Szent László. 
l\Iorvay Zsuzsa, l\'fczökövcsd, Szent László. 
Most Rudolf, Homokterenye. 
lVIozsonyi l\1ariclta gyakornok, P. P. Tud, 

Egy. 

1 OHI> 

Dr. i\Iozsonyi Sáildor egy. ny. r. tanúr, 
P. P. Tud. Egy. 

1,Ioys .János, Nyirkarász. 
1'Ióczúr Gúhor, l\:atyn1ár. 
Móra Lás~ló, Bp., VT., Opera. 
Dr. Móritz Lászlóné, Zalabér. 
Mózes Elemér, Algyő. 
Dr. i\riunkácsy Gyuláné, Rúckevc, I\'fCg\'áltú. 
filurav ,Józsefné, Szeged, Szentháron1ság. 
Muráiwi Dénes, Jászladány, Őrangyal. 
l\Iurfrn)·i Dénesné sz. Bornen1isszn Gizella, 

.Tászlndúny, Őrangyal. 
J)r. ~Iuró Lászlóné sz. Csonka ''iln1a, 

Baranvaszen tlőrinc. 
Müller !viagdolna, Hódmezővásárhely, Arnny 

Csillag. 
l\Iiinnich Bl~la, l\larcalí, Ren1ény. 
j\[iinnich Éva, niarcali, hen1ény. 
Münnich Zoltán, Marcali, Remény. 
Özv. Miinstc-r ]m!'éné, .Túszapút.i, Szent

háromság. 
?\rlünster Sándor, Nagyoroszi. 

Nadler Viktor, Sajúszcntpéter, Fehér Kereszt. 
Nagel Aurél, I3p„ l·''„ Nagy I-Cristóf. 
Dr. Nagel Istvún, Bp., IV .. Nagy Kristóf. 
Narrcl rvIH~.lós, Ilp., 1'1., Nagy E:ristóf. 

n l' Nagy A.lberl, l{isvárda, A.rany Orosz an. 
l\a "" Albert Szekszárd, Szent Ber.nát. n.J ' 
:-lagy Andor, Miskolc, Arnny Sas. 
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()zy. Nagy Béláné, l~önyretalap. 
Nagy Elek, nJecse~alja. 
Nagy Eletnér, C:songrád, Szcnllélek. 
S. Nagy l~n1111a, Rúkospalotn. fl'fályás kirúly. 
7\ug~y Ernő. Pót~aj. 
l)r. Nagy I~rvin. (>nocl. 
Nng.\· f·erenc, Cs~~pu. 
l'>zv. dr. J\1ag.\: Frigycsnt~. l\unhcgycs, l\.íg_yó. 
Nagyné J<'unk l\lúra, Bp„ \'II., Szt. l·[ern1inn. 
Nagy (iahrh,lln. Bp., '; 1I.. Szent I·lern1ina. 
?\agy liéza f\"., Tatnhúnya, MASZ, hg)'. 
Nag:v In1re. l)eslszentPrzsébet, Angyal. 
Nagy hnrénl\ PestszPnlcrzsébel, :\ng:v~li. 
N ag.\· I n1re. I)i l varos. 
Nagy i1nrc, 'l'úpiószeC'sÜ. 
~agy ls!Yún, DunnszekcsD. 
Nagy Islvún, F'oktü. 
Xagy János, Gúdoros. 
Nagy .lC'nÖ. Doinhrúd. 
Nagy i~: .. renő, I~öveskúl. 
Nagy .:olún, I\.úpolna. 
Nagy .lúzseL !\ápolna. 
Nag.\' I\.ú11nán, Zngyvarékús. 
:\agy l{ároly, Nyiracsúd. 
>lngy Károly, OTl. 
Nagyné, J{olozs ?viargil. Kúlaj. 
Nagy Lnjo~né, Bp., IX., l)unn. 
Nagy Lúszló, Don1rúd. 
h. Nagy 'Lúszlú, Szikszó, Szenlhúro1nság. 
Sasi Nl1gy László, Újp,e~l. ()r.oszlán. 
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J)r. 'f'akácsi !\agy l_,óránd, Székesfehérvár, 
Isteni Gondviselés. 

Nagy Pál, Bp., \.'11., Szenl 1'erézia. 
'iagv Súndor, Bp., \'., Batthyányi. 
:'\ag~· Sándor, })unnl'öldvár, Szentháron1'1ág. 
:\agy B. Szilveszter, Kótaj. 
Na{.,ry l!. SzilYl'szler. ]'i-;znhö. 
:Kagy Zollún. Ikervúr. 
Nagygyöry Elemér, Nagycenk. 
Niigele (iéza, Bp,, VIII., Üdvözítő. 
!\' edzibrodszky Ignác, .Jászalsószentgyörgy. 
\fl'dzibro<lszky Iguácné szül. Szrn1rr 

I\on .... laneia, Júszalsószenlgyörgy. 
Nemes Arpúd, Buj. 
l)r. Nen1es György, Bp., l\7„ l)ázn1ány Péter. 
l>r. Nemes József. Miskolc, Arany Sas. 
Nen1ényi Nándorné, Bp., IX., Stefánin. 
()zv. 1.J'etkovszky .Józsefné, 1'engelic. 
1\elkovszky László, ~rengelic. 
N etzasek Rezső, Tolna, Szentháro1nsúg. 
Neuber Edina, Pécs. Petőfi Sándor. 
?\euwelt Agnes, Bp., VI., Opera. 
Dr. Né'k{un l(úroly, Pécsvárad. 
J)r. Nén1edy Imre, egy. 1n. tanár, P. P. Tud 

Egyetem. 
CJzv. Németh Arminné. Bp., !\'., Fehér 

Kereszt. 
Dr. Né1nelh Béla, Ráckeve, Szentháromság. 
>lémeth György. Marcnli, Szentháromság. 
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Nén1elh lslYÚn, gyógysz., aligazgató, OTI. 
Nén1cth .lános, Ilükk. 
Németh .Jenö, Bp., ,XIL, Isten. Szen1e. 
Németh József, Tatabánya, MA.SZ, hgy. 
Németh Klára, Bp„ JJ., Statisztika. 
Néinelh László, Nagykanizsa, Púduai Szent 

Antal. 
Németh Miklós, Tárnok. 
Né1ncth Olga, Szon1.bathely, A.ngyal. 
Nén1elh Súndor, Rúckcvc, Szentháron1ság. 
Nén1eth Zoltán, Zalaegerszeg, Szentlélek. 
Nén1cthvúri Júnos, Diósgyőr-Újdiósgyör. 
Nénvei \riln1a, 13alatonkenese. 
()zv: Nigrinyi Zoltánné, Diósgyör-vasgyár. 
Dr. Nikolics ]{{u·oly, Sopron, Oroszlán. 
Dr. Ni'kolics Károlyné szül. Hartai Mária, 

Sopron, Oroszlán. 
Nikotics l\Iilivoj, Sopron, Oroszlán. 
Nindl E:Ieonora, Eszterhúza. 
Nindl .János, Eszterháza. 
Nizsalovszky István, (1yörszcntn1úrton. 
Novú'k Antal, Baja, Szentlélek. 
l)r. Novák Istvún fővcgyész, e{.;:,r. 111. tanár, 

Szegedi 'fud. Egy. 
Nógrády l„úszlúné szül. I-lavas I\:Iárn, 

Zsuzsanna, Szentes, l{ígyó. 
Nyerges Gyuln, Rákosliget. 
Nyéki B&la. Bp„ XIV„ Pannónia. 
Nyilas i)úniel, ~Iez'őcsút, ?rlagyar J(iníiy. 
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Özv. l\yilassy Agostonné, Szeged, Szent Szív. 
Nyitray István, Zsáka. 
Nyilray Tibor, Mezőtur, Isteni Gondviselés. 

()zY. Offner Györgyné1 fviiskolc, I{ígyó. 
Ohmadtl Hóbertné, Bp„ IV„ Kígyó. 
Oláh Arpúcl, Vaskút. 
horsai Olúh Endre, Csetény. 
Oláh József1 Esztergon1, l~'ekcte Sas. 
Oláh Lás1ló, Szentes, Aranykalász. 
Üzv. Olert Emilné, Csákánydoroszló. 
Ollvúnvi Zoltán, Kisvárda, Kígyó. 
Orosz ·Iván, Bp„ !., iVffU"ia l\!agclolna. 
Orosz János. Adács. 
Orosz .János°, l\lczűcsát, Isteni Gondviselés. 
()rosz .Tcnő. Csün1ör. 
()rsús ,!ános, Tótko1nlós, Szentlélek. 
Özv. l)sgyúni .Józsefné, Nyiregyháza, 

J\orúnyi. 
Oswald László, Debrecen, Sas. 
Ott Endre, Tápé. 

Kochmeister 
gyógyárunngykereskedés 

TfivirD.ti dm: Pharmnchcmia, 
Budapest. 

Frigyes utódai 

Budapest V., Hold-u. 8. 
Telefon: 120·356, 120·615. 

A sürgös postai rendc\iiscl;ct nz érkezc!s napjiin expcdió.ljuk 
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Óvárv Elen1ér, Újpest 1 Szerecsen. 
Óvár~· Éva, Újpest,, Szerecsen. 
Óváry Irén, Ujpest, Szerecsen. 
Özv. Övárv Zoltánné, Ónod. 
Ovnlniczky Rudolf, Bp„ VII .. Fortuna. 
Ömböli Attila, Pápateszér 
Ordögh Gyula, Sándorfalva. 
Orkény Hugó, Bp„ VIII., Csillag. 
Orkény István, Bp„ VIII„ Csillag. 
C>rvényi Béln, Ilp., X.1 OrC?.!Y· 
Ifj. Őry Arpád, OTI. 
ősnpay .Edit, Battonya, Salvator. 
Ősapay László, Újkécske. 
Ősze Ferencné szül. Seemann Márta, 

Celldömölk, 13. Sziíz Mária. 
()tvös Géza. Gara. 

Paál Géza örökösei, Zalaszentgrót, Szent 
Kereszt. 

Ozv. Paál Gézáné, Zalaszentgrót, Szt. Kereszt. 
Paczek .lenő, Bp„ !., Szent Ilona 
Pafféri Lajos. Kunmadaras, Isteni Gondvise· 

]és 
Paver Béla, Emőd. 
Dr: PayeT Dénes, l.lp„ V„ Vígszínház. 
Palúgyi Lászlóné, gy„ Szegedi Tud. Egy. 
Palovits Alajos, Győr, Szent Ferenc. 
Palovits Gábor, l.lp„ VI., Nádor. 
J.>aluska Olga tanársegéd, Szegedi 'l'ud. Egy. 
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Dr. Pandula Egon. Bp., IX., Szent Anna. 
~ l 1andula Oszkár1 Bp., I\., Szent r\nna. 

l':ip Endre. llajduböszörmén:v. Szeflthnrom· 
súg. 

Pap r -ÚS7fr'i. I--lajduböszörn1ény. Szenlháron1~ 
ság. 

Ozv. Papp Elekné. Kunmadaras. Isteni 
Gondviselés. 

Dr. Papp Györgyné szül. Csighy Aranka, 
Nyíradony. 

Papp Gyula, Debrecen. !v!ályns király. 
Papp .Tenőné szül. Tróber Márta, Pécs, 

Kis Szent Teréz. 
Papp Károly, Mezőkovácsháza. 
Papp Klára, OTI. 
Papp Lajos, 1Ió<ln1ezőYúsárhely, ()ran;.,:yal. 
Papp T„ászló, Tiszaszentin1re. 
Papp l,ászlóné, ·riszaszcntin1re. 
Papp l.J. Ivfargit 1 I-'écs, Szent' György. 
Purragh Dénes, Csúny. 
Patakfolv~· Sándor, Bp„ \'UI„ \'úrosháza. 
tb·. Patakfalvy Sándorné. Endrőd, Páduai 

Szent Antal. 
Pataky lsl\'án, I\enézlö. 
~rtlnky ]{ornél, Szőny. 
()z\'. Patak\· Sándorné. Bp„ Ill.. Isteni Gond

viselés. ·· 

l'alonyi Pál. Alberti. 
Pauli Péter. Kecskemét. Szent István. 
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Paulinv ,József, Békéscsaba, Arany Kereszt. 
Paulovits Gvula Pusztaföldvár. 
Páhy Dezső; Oz~ra. 
Özv. Pálfy Gyuláué, Balmazújváros, Szent-

háromság. 
Dr. Púhnai Mátyásné gy„ Szegedi Tnd. Egy. 
Dr. Pálvölgyi I·'crenc, Paks, Szentháron1ság. 
Dr. Pálvőlg.yi Ferencné, Szilly Mariannc, 

Paks, Szentháromság. 
Pápay Gvula, Bodrogkeresztur. 
Párdányf Hich:írd, Piliscsaba. 
Párdánvi Richúrdné szül. Horváth Margit, 

Piliscsaba. 
Pártos László, Bp„ V„ Lipótvárosi. 
Pártos Sándor, Sarkad, II. Hákóczi. 
Üzv. Pásztor Károlyné, Törökbálint. 
Páter Jlalázwé, MÁV. 
Pecze Lajosné szül. Menczcl. Edit, Tab. 
Dr. Peczold I{úroly, Pápa, Őrangyal. 
I:>cczold 1'ibor, Berekböszörmény. 
Pehr Ernő, Tápiósiily. 
Pehr László, Tápiósiily. 
Ile.Jler ~1ária, l{ískon1áro111. 
Pclvva Mihály, Kiskunfélegyháza, Páduai 

'szent . .\ntal. 
Jlcnkert Súndor, Eger, Gránátaln1a. 
Pentz János, l{iskon1áron1. 
Dr. Peres Ernöné szül. I\elecsényi Ilona, 

Bp„ VII„ Wesselényi. 
Özv. Peres Ernőné, Bp„ VII„ Megváltó. 

Percze István, Mezőcsokonya, 
Id. Perger Ignác, 1'arnan1éra. 
()zv. J?eringer .Józsefné, AlsúnénH•di. 
Perl Edit, Dorog. 
Perl .József, Dorog. 
Persay örökösök, Nova. 
Pertsy' István, Bp„ XI„ Liziöi Szent Teréz. 
Pesti József, Mezőkövesd, Őrangyal. 
Dr. Pethes Bélo, Bp„ XIII„ Petőfi. 
Dr. Pethő Islvlin, Mozsgó. 
Petőcz Éva, l{istelek, Szent Terézke 
Pelreczky Géza, Gödöllő. 
Petreqky Tibor, Pásztó, Magyar Korona. 
Petróczy Jánosné, Aba. 
dolhai Petrovúny Zoltún, Pálháza. 
Petrovics l<'erenc, Garabonc. 
Özv. Petry Jó~.sefné, ''észtő, l\'Iegváltó. 
Petry Zoltán, Ocsöd. 
Pctry Zoltánné, Öcsöd. 
péchújfalusi Péchy Tamús. Csökmő. 
Dr. Péczeli Lajos, Tállya. · 
Péner ,f enö, J(unszentn1úrto11, Szenlháron1ság. 
Péri Béla, Aszód, Isteni Gondviselés. · 
Péter :Mihály, Paks, Őrangyal. 
Péter Mihálvné szül. Valentiny Matild, Paks, 

Örangyal. · 
()zv. Péterfy Isvánné, Vizsoly. 
Ozv. Pfalcz Kálmánné, Alpár. 
Pfeifer József. Gelse. 
Pfeifer Mária: Nagykanizsa, Fekete Sas. 
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Pfeiffer l~l\'Ún. Szekszúrcl, Fe'kete Sas. 
Philipp Jstvún, I-Iód1neziívásúrhel:Y. Isteni 

Gondviselés. ' 
(1zv. Piacsek Gvulú11é. J)úpa, ()rang\'al. 
l)iacsek Júnos. ~,1énl'öcsana'1c 
Piatsek Gyi.1Ja.' J{aposvúr, Igazság. 
Dr. Picker Hezsüné. OTI. 
I)ikler Györgyn(•, Bp„ \'III.. Szent Pl>ll•r. 
Pilích l;'erenc. Sin1onlornya. 
Pilisv Béln Dunaföldvár. Isten Anyja. 
Pilis~v .Józ~cl', Debrecen, ~Iútyás király. 
Pincz~~si l„:'iszl6, Debrecen, Arany Egyszarvú. 
{)r. Pintér llona, Szeged, Szent Rókus. 
F intér In1re, l\ispest. Deúk I1erellc. 
Pirchula füíroly, Bp., IX., Sanitus. 
I)iszker f)c•zst') \"alér, Pécs, Gránálahna. 
Pitú i\Iihály, Baja, Szcntháron1ság. 
Pleszkiilsné Fekete Emmy, Ajka. 
zsolnuv Plossek Béln. Tah. 
Pohl ,Jó"cl'ni·. OT!. 
Pois ~Iargil. Bp., II., Szent .Júno-.. 
Pokon1úndy I~ndrC'. I\iskunfélegyh;'1za. SzPnl· 

húrnn1súg. 
Ifj. Pukon1úndy Endre, l{isknnfélegyh_áza. 

Szentháron1ság. 
Pokorny J)óra, \T erpelél. 
Polatsik ,József, Bp., Xl\' .. ,\réna. 
Polánkav Zoltán, :\liskolc. i\'1efiválló. 
Polimka·v Zoltánné szül. Köteles \'aléria, 

MiskÖlc, Megváltó. 

lüiti 

Polgár .Jenő .litnos, Sittoraljaújl;ely. Üclvözilií. 
Polgár I\úrolyi Püspökladány, n-rCgvúitó. 
Polgár 1\.úroly. Szeghalon1. Szentháron1súg. 
PUlóny .Júnosné, G:vöngyüs, ()ranrrval. 
P0Io~1~· 1'i1Jor. Don1húYúr. ()rang;ai. 
Pon11kacsek L-eóné szíil. CsPrny Len'kc, Bp .. 

• \
7 f., Dózsa György, 

()z\'. I>ongr:ícz L,ajosné, Búlaszl~k. 
~~opovics Dénes, l{areag, ~:!agyar I\:ortitia. 
()zv. Popo\·ics Zoltánné, 1\adnrkút. 
Popovits István, Bölcske. 
Popovits Isl\'Ún, Nagybútony. 
~~opper JúzseL Bp„ 'tfI.. ~Jeg\'últó. 
Uzv. Posgay :\ndorné, Csabrl•bdek. 
Posgay Tibor, l\.fagyar1necske. 
Pour Rczsf5. Don1oszlú. 
f>ozsgay .fúz-;cf. Z!;iilnhék. 
Póra Ferencné. "N"ugyknnizsa. ()rung)'ni. 
Pósa I1alúzs, Szeged. 1\úlváría. 
Pósa Bnlázsn-é szii!. Sn1etana ~fúrta, Szeged. 

I\úlvária. · 
Plis!a i\fárla, 1'égl:'is. 

SIMONYI PÁL 
gyógyárú11agykereskedő 

Budapest, VI., ,Jókai-tér 3. ez. 
'I'ELEFON: 1 2 3-2 6 9. 
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Praefort Ferenc, icunbaja. 
Pracforl Ferenc, Bácsain;ás, Szcnt~élek. 
Praefort József, B[l'Csalmas, Szccntlelek. 
Prehoffcr .lenő Debrecen, Bocskay. 
Prehoffer Jcnő;1é sziil. Súfár Erzsclbet, 

Debrecen. Bocskay. 
Özv. PrcbicÍ1 Károlyné, Bp„ VI!!". Kúlvúria. 
Preszler István, Eger, ivfagynr l\1raly. 
Prcsznyák Jolán, Tét. 
Prever Dezső, Bp„ VII„ Kere_s~t. .. 
Proltccz ,\.ran1ka, I3p., I.1 Segtto f..'1ar1n. 
iizv. Prolwpo·dtsch Brunóné, Túra, Szent 

rrcréiin. 
Puky Miklós, Berettyóújfalu, gr. S~éche1;yi. 
Puskás Lajos, Zalaegerszeg, Szenthnroinsag. 
Pus·Ju\s Pú!, Medgyesegyháza. 
f)r. Jluy .TúzsPf, Szécsény, Sze-nthúro1nsúg. 

Hab .József, Tiszalök. 
Habstein Inire, I\iskunhalus, 11. H.úkúczi. 
Hacsek Lajos, \·'úc, Grán:llahna. 
Dr. Hadúk Lászlón(•, OTI. 
1-\ndiinetzky .-\ntal. Húkospalola, ;\[úlyás 

Király. 
l{adinl[!t'Zky Zollún, Egercsehi. 
Özv. Rados f..'fártonné, Jászladány, <')rangyal. 
1-\adó In1re, Tiszacsege. 
Hageltly .János, Békés, Isteni Gondviselés. 
Ragettli Trnnás. Csongrád, ~Tegváltó. 
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Ragcttli Tamásné sz. Czajlik Lenke, Csongrád, 
~.f Pgválttl. 

Hajky Gyula, Érd. 
Hajna l.úszló, Bp„ V„ Fcrdin:índ. 
Dr. Rajzinger lmre, Ózd, Arany OroszU.n. 
!fakusz Zoltán, Bönyrétalap. 
Rapcsák Péterné, Hódmezövúsárhely, Szent-

háron1ság. 
Rapcsányi Gyula, Ukk. 
Haszner Miklós, OTI. 
Ráhel fmrc, Gyiingyös, Megváltó. 
l"hv. Hábl .Jenőné, Győr, l'árosi. 
Rácz Endre, Szarvas, Remény. 
Rácz Gizella, Győr, Angyal. 
Dr. Rácz Györay, Biharna1gybajoni. 
flácz .Túnos, Kiskunhalas, Kossuth Lajos. 
Hácz .fenií, Bp„ VIT„ Viktória. 
Hácz Jenő, Makó, Sas. 
Húcz Jenő, Miskolc. Aranv Szarvas. 
Húcz Sf\ndor, Tiszaf·ured, ~Re1nénység. 
Húdóczy (iyula, I\ece1, Szent f{ókus. 
Húnki Súndor, ?viiskolc, Őrangyal. 
Hánki Sándorné sz. Toh·éth Gizella, Miskolc, 

1lagyar ]{oronn. 
Rúzsó István, Bp„ ''L, 'röröstnarty. 
]{úzsó Szabolcs, Pécz, ?vfagyar f{or.ona. 
'fleúk Endre, Zirc. 
Rebn1ann Rókus, Balas'ingyarn1at, i\fagyar 

Korona. 
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Hechnitzcr Hiehúrd. Bp„ \' 1.. Fasor. 
Rcgéczy ~.vga Bl'láÍlé sz. Clfil11•l I\'fargit, p 1;es, 

Sziíz \f(1rin. 

l\egényi Emil. OTI. 
l\eichart Emilné, Bp., \'., Batthyányi. 
Hen1c~::ík l\'Iiklbs. Rétság. 
l\cmetcy Fiiil'pp Tibor 1\-.. l.Ptart(iztató Tnt(„ 

zetek hgy. 
Heinete\' Fiilt•pp 'I'iborné, 'I'innye. 
P..l'nnicl; :t\'rargiL Szeged, Erzsébet I\irálvn1!. 
Hequinyi Ede, Dp„ III., :rviagyar I\:oron;, 
Hrttcr Anna, Bp„ VIII., Városháza. 
HPviczki I·ll'ch·ig, f"lóchnezövásárhPl:v. S11'11l-

háron1"ág. 
Hécse~' G~·örgy. l'örökszenln1iklr')s, \Ir>g•·úl!ó. 
Ozv. Réman Béláné, Belrd. 
Répa)' Lajos. Kaposfő. 
Dr. Héthelyi Jenő, Bp„ VIII.. Szent SziY. 
Réthelyi Károlv. Bp„ \'Ilf„ Szent SziY. 
Dr. Héthy Arpád, Ujfchértó, Magyar l\oronn. 
l\éthy Béla, Békéscsaba, Sas. 
Ifj. Rél1i)' Béla. Bp„ VI.. Kárpátalja. 
Héthy Fcn•nc. Kondoros. \legniltii. 
Réthy lsl\•ún, Békéscsaba. Sas. 
Réthy l\árolv. Békéscsaba. Sas. 
Réti Múrtcn, Bp„ IX„ Szent Anna. 
RéYhiró lmn', Bp„ X][J., Jlannhin,. 
Rhédey örökösök, Verpelét. 
Hicthmiilh'r Dénes, Bakonyszombathely. 
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Himay Béla, Bp„ X„ Szent Erzsi•lwt . 
;l~niay István, Szentgál. 
1i1ng\vald .-\dún1. Sarud. 
Hohon.vi .-\ndor. Lijpcsl, ~látyús I\.irálv 
Hoboz Béla, Súrospatak. Jl. Húkú<'zi. 
Ho("hl~lz .I~len1ér,_ Eszlt.'rgo111, SzPnl Jsh·úi1. 
Hoehl1tz Ignác. Buj. 
Ho{'I.1Iilz ~[{Lrton, l)eslszenlerzséht•l. Aranv 

~s. . 
Hochlitz 'l'ihor, 'l'ata. ft'fegvállú. 
Hoekenh?JJer M~trht. Csepel, (hangya!. 
Dr. Hogatsy Gu1do. Bp„ fi., Szent .~lajos. 
Hokszin Szih·iusz. l\[l'zötúr, ivfenváltó. · . 
Hon1hú11:vin<· 'rhaisz I~rzsébet. Gárdonv. 
H.oúsz .JúnP.s gyógvsz. igazg~1tú, OTT. · 
Hoss1nnnn I\úrolv, l\Jaklúr. 
J)r. Iloszlóczy E.rnün<· sz. :\agy Ilona. f·[ód~ 

1uczüvúsúrhel:v. J.íagyar h-:o'rC1na. 
~othfuehs öröküsilk. 1'okaj. ?vfeg\'áltó. 
IJzv._ Hóna P:íln!•. Saj{i'l<'ntpét<'r, Fehér 

h.ereszl. 
Hóna)-· Dezső, Búcsaln1ús . .Tézus Szive. 
Róth Hóberl, Bp„ l\'„ Kígyó. 
flózsn Lúszló, Bp„ Vll., Kereszt. 
Dr. Hózsa Pál fiifelügyelií. OKJ. 
Hö111cr l.ajos. I\ngykörös, ~\[agyar l\oronn. 
Huby Erníi. Bp„ VrII.. lllés Próféta. 
Rnff Istvún. i\[ajs. 
()zv. Runyai I\árolvné. Poroszló. 
ílns1.nyák Lajos. s~\rvár. Szent :\ntal. 
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Ruttkay Ilona, Kerqkegyháza. 
Ríill In1re, 1viosonn1agyuróvár, Segítő Niária. 
J'.iill Imréné sz. Posgay Lilly, Mosonmagyar-

óvár, Scgítö J\1Iária. 
Rysavy \ 7aléria, Csokonyavisonta. 

Saáry Gábor, Besenyőtelek. 
Saáry Jen6, Balatonszentgyörgy. 
Saáry Jenő, Székesfehérvár, Szentháron1ság. 
Saád László, Bp., VII., Hunnia. 
Sacher Pál, MABI. 
Safáry Gyula, Pilisvörösvár, Segítő Szűz 

Mária. 
Sal .János, Győr, ~fagyar I\orona. 
Sal Jánosné szül. I"irolh Ibolya, Győr, 

Magyar Korona. 
Salacz Géza, .Jászkarajenő. 
Dr. Salan1on Béla, Szigetvúr, i\Iagyar l(orona. 
Salan1on Jenőné, Szigetvár, i\Iah1)'ar J{orona. 
Dr. Salgó Eva, Szeged, Sz.ent István. 
Sallay l.ászló, Dcbrece11, Szentháromság. 
Ozv. Sarkadi Imréné, Orosháza, Reménv. 
Sarkady Mária, Battonya, Orangyal. -
Sarkady Nagy Sándor gyógysz. aligazgató, 

.OTI. 
Sasi Nagy László, Júszberény, Szenthárom

súg. 
Say Rudolf örökösök, Székesfehérvár, Szent

háromság. 
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Sámuel Béla, Dunakiliti. 
Sándor Imre, Bp., VI!I., Nagyboldogasszony. 
Sárkány Barnáné, Bp., II., Fekete Medve. 
Sárkány Gabriella, Szarvas, Szent Margit. 
Sárkány Györgyné, MÁV. 
Ozv. Sárkány Lászlóné, Pestszenterzsébet, 

Sárkány. 
Sárközy József, Zirc. 
Sárközy Mihály, Sárbogárd, Tinódy. 
Dr. Sárosi Györgyné adjunctus, P. P. Tud. 

Egyetem. 
Sártory Lajos, Balatonboglár. 
Sáry Alfréd, Kalocsa, Magyar Király. 
Sásdi Imre, Bp., IV., Aesculap. 

INJECTIONES ,,ERI'' 
előállítja: 

Spergely Béla és Spergely Béláné 

gyógyszerészeti laboratórium 

BUDAPEST, XIV., VOROSILOV-ÚT 25 

Folia Digitalis titrata pnlvis aubt. és groEZs. 
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Sásdi István. Bp., ,lY., Aesculap. 
Sútory Lajos~ Balatonhoglúr. 
Súrnly Lajos, Lábod. 
SúvnJ~· Lajosné, Nagynlúd. Szent ls!Y{in. 
Schauli Is!Yún, \rúcharlyún. 
()z,·. Schiifer .Aladárnl>, Bérhaliavúr. 
Schfil'er Béla, Bérbaltavár. 
Schcflcr Antal, ,\ha. 
Schefler Antaln{>, Sárkcresztur. 
Scheibel .József. Pesli lzraclila Hitközoég. 
Schiller Ernő, Bp„ Vll., Viktória. 
Schlick Aurél, .Tászfelsőszentgyörgy. 
Schmalz .József. MABI. 
l)r. Schrnidt Dezsöné sziil. \\'iesner 1'1árta, 

Bp„ XII., ~látvás király. 
.Sch1nidl .Józ,5ef, gy. fl'fclügyelö, O'l'I. 
Schmieclt J{ároly, r\'Iohács. Szentháro1nsúg. 
Sclunilzer Alfons, Bokod. 
Schneer Károly, Bp., VIII., Szent Pét<•r. 
Schneider Antalné. Kocs. 
Schneider József, Csanádpalota. 
(lzv. SchneidPr 1vfiklósné, Szl~kcsfehérvár, 

()rangyul. 
Scholtz Endre, Pcslhidegkút. 
Scholtz Gyula, Cc•gléd, Remény. 
Dr. Scholtz Gyula, Pál, Karancsság. 
Scholtz Miklós, Nyiregyháza, Bessenyei. 
Özv. Schönfeld Lajosné; Nagykónyi. 
Öz\', Schönfeld Ferencné, Uszód. 
Schreiber .János, Boldrn. 
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Öz,·. Sehreyer Lászlóné. l\.aposvár, _.\rany 
Oroszlán. 

{)z,·. Scl111k .Júzsefné szül. i\Iészáros lrn1u, 
J-T ajrlul1ösziirn1ény, Is leni (londYiSl'lt~s 

()zy. SC'h11rk I\úrolvn<'•. I\alv111ar. 
Dr. Schulek Béla, Bp., VI., Erzsélwt 'kirillyne. 
Dr. Sc:hulc'k Gyula, Edelény. 
(Jzv. dr. Schuhnan 13ódógn(•, ?\1onor. Húkóczi. 
Scln1rina C)'l'ill, Szil. 
Sclrnth .lán~s. Újpel.n•. 
Schwehler Mátyás, Te\'el. 
Sch\Yeissguth Pál. r\Johftcs. Angyal. 
Selmeczi Béla, Szeged, Scnnog~·itelep. 
Selmeczy ] .ászló, Decs. 
Seper Dezsó, llalvun, Angyal. 
Séra Piroska, Bp., VII., Hargita. 
Dr. Séy Lajos, Vajszló. 
Sikari Kovács .Józsefné, Kecskemét. illátyas 

király. 

Sikari Kovács Mihály, Kecskemét-lakitelp. 
Siklósi Henrik, Bp., VII., Kazinczy. 
Dr. Sikos J{árolyné, SóskUt. 
Ozv. dr. Síkos Károlyné, Tárnok. 
()z,·. dr. Siinvn Ernöné, SzotnbathCly, Isten 

sze1nc. 

Sin1on I)úl, Jászberény, Isteni Gondviselés. 
Simon Sándor, Somlószöllős. 
Simon Zoltún, MABI. 
Sinkovich Mihály, Kunszentmiklós, Nádor. 
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Sipos Berta, Nyirntihálydi. 
Siska l\1iklós, fi'fezőkereszles. 
Skopál Sándor, Nagyberki. 
Ifj. Skoumal .Tcnő, Püspökladány, Remény-

ség. 
Skultéthy Gyula, Maklár. 
Skultéti József, Kecskemé, Mátyás király. 
Ifj. Smetana, Aladár, Kisterenye. 
Sodró Sándorné, Sopron, Arany Kereszt. 
Dr. Solt Endre, Bp„ IX„ Stefánia. 
Soltész István, Gyula, Szentháromság. 
S01tész Jenő, Pestszentimre, Diana. 
Soltész Ottó, Hajdunánás, Kossuth. 
Solymossy János, Szolnok, Szent István. 
Solymossy Teréz, Mezőtur, Magyar Korona. 
Ozv. Sommer Bertalanné, Dévaványa 

Ürangyal. ' 
Özv. dr. Son1ogyí Béláné, l\'liskolc, l{ígyll. 
Somogyi Géza, Békéscsaba, Sas. 
Dr. Somogyi .János, Vecsés, Megváltó. 
Somogyi .József, Nagyléta. 
Somogyi Lajos, Bticsúszentlászló. 
Dr. Somogyi Ödönné, Bp„ XIV., Humanitás. 
Somogyi Sándor, Dp„ VII„ Apolló. 
Somogyi Sándorné szül. Ciner Marianne 

Dp., vu„ Apolló. ' 
Sonnewald György, Körmend, Oroszlán. 
Sonnewald Györgyné, Körmend, Oroszlán. 
Sóhalmy Attila, Ózd, Szent 1lik1ós. 
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Sólyom Barna, Szatmárököritó. 
Dr. Soós Ferencné szül. Miháll'a I · · , -IVIU, 

Tiszasüly. 
Soós István, Dömsöd. 
Dr. SGslrnti András, Bp„ XIII., Danubius. 
Sóti István, Sashalom, Diadal. 
Sölér Sándorné szül. ~iagy 1ln1u, {)11nakcszi. 
Sövényházy László, Szarvas, Szent Margit. 
Speck Sándor, Kaposfő. 
SpergeJ~, Béla, Dp„ VII., Minerva. 
Sperlágh Lóránt, Zalaegerszeg, Páduai Szent 

Antal. 
Sperlágh Zoltán, Hatvan. 
\lzv. Spitze~ Miklósné, Békés, Arany csillag. 
Staudt Zoltan, Vác, Gránátalma. 
Dr. Stefkovits Gyuláné sz. Suit Edit, Szászvúr. 
Dr. Stein Györgyné szül. ·i'ii!'Ok Kntulin 

I\ígyó. , 

~teier il1úria, Bp., \'ll., I-~ortuua. 
qzv. Steiner Ferencné, l\Jaglód. 
<Jzv. Steiner Jn1réné, G_yör, Sze11il1aro111sá". 
~teiner Júnos, Ciyőr, lviegváltó. n 

Ozv. Steiner Oszkárné sziil. Robilsek Ilona, 
Dp„ VIII., Szent László. 

Steiulrnusz Béla, Putnok, Fekete Sas. 
Dr. Steinberger Sún1ue] 1 l\fiskolc, f{ígyó. 
Stenczky Ernő, Piispöklcle. 
llzv. Stencz'ky Gyuláné, Püspöklele. 
Sterka Emilné, Bonyhád, Arany Sas. 
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Stettner .J. Antal, c;sengöd. 
Stépán J;tván, Hejöcsaha. 
Stépún Islvún, ;\Iiskolc. Szent Erzsébet. 
Slieher Ilona, gyak .. Szegedi Tud. Egy, 
S!inner In1réné,· Ciyör. Szcnlháron1ság. 
Stukker Erzsébet, Bp„ \'!. SzpntJélek. 
Stoekinger István, llalúszi. 
{)zY. Sloekiuger Istvúnné, 1'aksony. 
Straul1 Antal. Tököl. 
Slrausz Annin. Dp„ XIII., Fehér r;alamh. 
Strenge .t\gost, ?\fnrcali, Re1nény. 
()zy. dr. Shtr Dénesn(• szül. fiö1nhfis . .\li('c, 

Pú pa, \T úrosi. 
Sucho1nel H.ólH~r, l'úpn, \ 7úrosL 
Sujúnszky Jenő, Bnlalonkilili. 
S11rjányi Júzst~L Szeged, Szent Ilókus. 
Siidy Endr<;, Békéscsaba, Megváltó. 
Südv Ernő, Békéscsaba, n-Iegváltó. 
l)r. ··Südy Ernő. Békéscsaba. ~'legváltó. 
Slidv E1:niiné szUl. SPvhold :\nna. Búkés~ 

~saba, Megvúltó. · 
Südy Erzsébet, Békéscsaba, ?\Iegvúlt6. 
Dr. Sükösd József, Jánoshida. 
Sümegh Miklósné, Bp„ Ill„ Szr•ni Kereszt. 
Siitheő \\dön, Pornóapáti. 
Siitii Béla, Mohú('s, Szent Ferenc. 

Özv. Szabados Imréné, Kaposl'ár, Kossuth. 
Ifj. Szabados József. Pitvaros. 
Szabolcs Gyula, \'értesacsa. 
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Szabolcs .József, Gyöngyös1nellék, Isteni 
Gondviselés. 

Szahonya Béla, Bácsalmás, Szentlélek. 
Szabó c~lbert. Tiszaföldl'lÍr, Megváltó. 
Szabó Arpúd, Gyüre. 
kisgeszén.i SzahO r\rpúd. l\Jagyargencs. 
Szahf> Arpúdné, Mezöber<'ny, Meg\'áltó. 
<l. Szahó C.silla laniirsegéd, DPhr1!ceni 'rud. 

Egy. 
Szabó J){uiielné sz. l\:isnbonyi Olga, ílp„ \'I., 

Nyugati. 
Dr. Szabó Demeh•rné, Hajdnböszürménv. 

Isteni GondvisLi]tis, ~ · 
Szabó Dezső, Buj. 
()zv. dr. Szabó J.~le1nérné . .Johbáuvi. 
S 1 ' E " 1·3 ~. · zn 20 "..l'Ilü, p., I\'.. \rárnsi gyógy:.;zer!ár n 

~ze11t11(1 ron1sú!.!h oz. 
S:zah6 F:va. TöriÚ~szenl111iklós, l\ígyú. 
Szabó In1re, 1\Iezökiivt:sd. Szent 1„ttszló 
()zv. Szabd Jstvúnné. 'ri_lrükszt•nt1niklr'i~. 

l\í~yó. 
l\zohoszlai ~zabú .lenlí. l)i'lireec'1l. f"IungúriH. 

MEDICINA 
• Gyóuvszeráru Nagykereskedés KII. • Oudauesl, VI., lla/ús·u. 32 

Telelon: 120·261, t2HOI. SUrullnyclm: Medicina Budanes1 
lluktAron turtju u beszeri:zhetl'l összt:s be!· é~ kllltöldJ 
!!f.Ó!.'YRZerkillöuJeqességeket, chemlk:11Uáknt, drogokat, 
kotszereket, és piperecikkeket. 

iút.ürólug gyógyszertáraknak sz!lllft. Gondos ós gyor.i expedll1..IA~ 
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Szabó .Jánosné sz. Ecsedi Etelka, '!án1ns .. 
györk. • 

Szuhú .József, Szakcs. 
Szabó .Judit, Bp, VII„ Árpád Fejedelem. 
Szabó .l ulia, Bácsalmás, Szentlélek. 
Szabó Kúr0lv Bp„ VIL, Arpád Fejedelem. 
Szabó Lajos;· '1gvl. 
Szabó Lajosné, Kistelek, Szentlélek. 
Szabó László, l{ecsken1ét, ~Iagyarok Nagy~ 

asszonya. 
Szabó László, Nyiregyhúzn, J{orányi. 
Csonti Szabó László, Vác, Kőkapu. 
Szabó László, Vi!Iány. 
Dr. Szabó Lászlóné sz. Gyenes Margit, Bp„ 

VIII„ Szent Szív. 
Szahó Lóránt, Balatonfiired-falu. 
Szabó Mihály, Hnjdudorog, Megváltó. 
Szabó Sarolta, l{örnyc. 
Szahó Sándor, Debrecen, L\rany Júnos. 
Szabó Zsign1ond, J(örnye. 
Szakáts Zoltán, Kömlő. 
Szakáts Zoltán, Tiszanána. 
Szalamin Miklós, Söjtör. 
Szalavúry.né sz. Jakab Gabriella, Bp., XI„ 

Szent Gellért. 
Sza1ay Dénes, Nagykőrös, 1\nqyal. 
Szalay Endre, A.lag. 
Szahy Gyula, Tapolcza, Oroszlán. 
Dr. Szalay Kálmún, Szombathely, Szentlélek. 
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Özv. Szalay Mihályné, Abaújszántó, Madonna 
Dr. Szalay Sándor, Csepel, Szent Antal · 
Szalárdi Ernő, Tiszakürt. · · 
Szalkay Mária, OTI. 
Szalók;· Piroska, Győr, Arany Sa 
Szapp B ·1 • · s. .. anos e anc sz. Dezső Olga, Nagykőrös 

l\Jagyar I\:orona. ' 

Szarka József, Püspöknádasd. 
Szarkássy László, Sümeg. 
~zarvas Mihály, Bp„ V„ Ferdinánd. 
S1anasházi Ferenc, Tokaj· Arany Kor 
Szatl • El • ona. ~mary emér, Hódmezővásárhely, Meg-

valló. 

Sz~thmáry Jenő, Tata, Megváltó. 
Sz~ge~ Ká~.oly, Bp„ V„ Battllyánvi. 
S.zanto Gyorgy, Üllő. -
Özv. Szántó Imrén'é, szül. Mann Éva Bp. X 

Arany Sas. ' ' . " 

~z~nt? István, Eger, Gránátalma. 
~zanto Istvánné, Anostag. 
Szántó Károly, ünő. 
Szántóné Faragó Mária, Apostag. 
Szász Gy1!láné sz. Bogdán Gabriella Szeged, 

Dugonics. ' 
Szász Julia. Bp„ IX„ Gizella. 
l)zv · Szász Lajosné, Csorvás. 
Szász Mihály, Madaras. 
Szász ildön, Csorvás. 
Szász Sándor, Bátya. 

69' 
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Szósz Tamás gyak•., P. P. Tud. Egy. 
Szúszy Gabriella, l)écs, Re1nény. 
Dr. Szúva Jenőné, Bp., Vlll., 'fagyboldoH

a5szony. 
S:<cbcllédy Ferenc, Tél. 
Ozv. dr. Szebellédy Lászlóné sz. dr. l;aúl 

Józsa, ()ktogon. 
Szeberl~nyi A.ndor, Békéscsaba, H.en1ény. 
Szl'dl'r Endre, Csabrendek. 
Szederkénvi Miklós, Budapcsli Gy. T. 
.Szegedi A;1dor, I\.endcrcs. -
Szeghy Tibor, Deszk. 
Szeghy Sún•lor, Szekszárd, !. lléla Király. 
(lzv. Szegií lslvánné, Bp„ XL, Szent In1rc. 
Srcµ:ö I.á'.'izló, l3p., Xl., Sze11l ltnrc. 
Öz\v. Sí'.cihcrling F'crencné, l3akonyszo111bat.-

hely. 
Szekeres f~ndrc, Ujpcsl, r.Iegválló. 
Szekere~ István, Ujpesl, ~Icgváltó. 
Szekeres Súndor~ lzsúk, Púduai Szent . .\nlal. 
Szck(~r l~ndre, J{iskunhalas, lf. l~ákúczi. 
Szekér Sánclor, Soltvadkert, nlagyar Korona. 
Szekulesz .T ózsef, Pápaleszér. 
Oz\-. Szc>kulesz .Józsefné, Púpaleszér. 
Szele ,\la jos, Dp .. ll .. Pasarét. 
lel. Szele Héla. Szolnok, Magyar Korona. 
Ifj. Szele Béla, Szolnok, Magyar Korona. 
Szelényi örökösök, GyruJa, Szenthúronl.ság. ' 
Dr. Szelli\ Balázsné tanársegéd, P .. P. TmL 

Egy. 

Szen1ann· ~1i.goston, Hatvan, Szent .-\ntal. 
Szemző ,Jenő, Bp., V., Pallas Athenc. 
i)zv. Szcnd·rei Béláné, Bp., VTII.. Szanalórium. 
Szendrcv Siindor, 1hírúnd. 
Szcn<lro.vics László, Nagydorog. 
Szendrő Oszkár, Lctartóztnlú Intézet~k hgy. 
Szendrő Sándor, Bp., VII., !llinerva. 
Szendrői ln_1réné, Bp., VII., Kazinczy. 
~zendy LaJOS, I-Iódmezövúsárhcly, Megváltó. 
Ozv. Szt•ntch lslvúnné, Tab . 
Szenlcssy lslYán, Szentes. Angyal. 
()zv. Szt•ntgyörg>'i .Túnosné, .Júszherény, 

;\[cgvúltó. 
.S1enlir111ay l:.ndre, 'förökszcnhniklós, l\igyi'), 

H ö F E R 
GYERMEKHINfÖPOR ES BABYKREM 

csecsemők Cs Crr.ékenybörú felnöttek 

RENDSZERES BÖRÁPOLÁSÁRA 

A HÖFER bőrápoló készítményeket hatékony 
és leheli etfinomságtí összetételil/,, 
·méltányos áruk évt-izeclek óta a szakkörök 
népszerű bőrápoló sze?-eivé avatták 
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Szentlörinczi Béla, Bp., Ill., Arany Oroszlán. 
Szentlőrinczi Béláné,• Bp., l!I., Arany · 

Oroszlán. 

Szentmiklósi György, Bp., v~„. ··'1örösn1arty. 
Szentmiklósi Pál, Bp., VI., Vorosmar~y. 
Dr. Szentpáli Gava!l~r Lajosn~ sz. Mikes 

Eclit, Debrecen, Arpád Fc.1edelem. 
Szentpétery Márta, Bp., IV., Oros~lán. 
Szenlpélery Pál, Bp., IV„ Oroszlan .• 
Szentpétery Páln'é, Bp., IV;, <;Jro„lan. 
Szepessi Lajos, Bp., IV., Ií:Jgy~. . 
Szepesváry Gábor, Karcag, Szecheny1. 
Szepesváry Károly, Berettyóújfalu, 

gr. Széchenyi. 
Szepesy Angela, P. P. Tud. Egy. gyak. 
Szepesy Elek, Győrszentiván. 
Szepessy Lászlóné, Környe. 
Szepessy l\Iargit, Nagymányok. 
Szepess~r Sándor, Nagymányok. , 
Szerb József, Jászberény, Szent lstvan. 
Szerdahelyi .János, Sonron, fviegv:íltó. 
Szerdahel;•i Jánosné, Sopron, Megváltó. 
Szeredav .Pálné, Bp., III., Szent Flórián. 
Dr. SzÚényi Józsefné, OTI. 
Szécsi Anna, Balmazíijváros, Őrangyal. 
Dr. Székács István, Szeged-Várostanya. 
Székely Adorján, Debrecen, Isteni Gond-

viselés. 
Székely Béla, Örkény. 
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Özv. Székely Ferencné, Békés, Sas. 
Székely Imre, Bp .. VII., Ferenc József. 
Székely Isiván, Bp., VI., Isteni Gondviselés. 
Székely Istvánné Hetényi Márta tanársegéd, 

Pécs, Erzsébet Tud. Egy. 
Székely Jenő, Gyömrő. 
Székely Sándor, Bp., VIII., Szent László. 
Özv. Székely Sándorné, Bp., VI., Kossuth. 
Székely Sándor, Kec.skemét, Isteni Gond-

Yiselés. 

Dr. Székely Szilárdné, Budaörs. 
Szélinger Jenő, Ivionor, Rákóczi. 
Széll Ilona Bp., II., Statisztika. 
Szigeth~· .József, Tapolcza, Jézus Szive. 
Szigetváry Zoilún, Szombathely, l\ifegváltó. 
Szigv{trt Júnos, \ 7 úc. \Tárosi gyógyszertúr a 

Szentlélekhez. 
Szigvárt l..:íszló, \ 7úc, \ 1árosi gyógyszertár a 

Szentlélekhez. 

Szíjártó Petronella, Szeged, l\fngyur I\orona. 
Szijártú 'fibor, Dunaföldvár, Szenlháro1n.i;úg. 
Sziklai Béla, OTI. 
Szikliisi Béla, OTT. 
Szilágyi Béla, Pácin. 
Szili'1gyi Béla, Ukk. 
Szilágyi Ernő, Nova. 
Szilágyi Erzséhet, I-Iód111ezőrúsárhely, Szcnt

h{1 ron1ság. 
Özv. Szilágyi Islvúnné, l(rasznokvajda. 
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Özv. Szilágyi .lúnospé, Bp., VII., Toldi 
~liklós. 

Szilágyi .Judit, Kisvárda, Arany Oroszlán. 
Szilágyi Katalin, Krasznokvajda. 
Szil[igyi l.njos. fi'fórúigy. 
Ozv. Szilágyi Zoltánné, Krasznokvajda. 
SziJbcrleitner Ferenc, Szentendre, \rédanva. 
Szilcz István, Kisvárda, Szent László. · 
Szilli (iyuláné dr., Kaposvár, Kossuth. 
Szinetár Endre, Siklós, Szentlélek. 
Szirák Endre, Kisújszúl!ás, Magyar Korona. 
Szird! :\ranka, Gvőrvár. 
On·. Szirmai Ko;·nélné sz. Tóth Emilia, !\is. 

kundorozsma, Szent István. 
Szirn1ai L.óránt. I\iskundorozsrna, Szent 

Tstvún. 
Szirn1ay György, Ujpest, :\ngyal. 
Szirn1ny Györgyné sz. dr. Szcntgúli Irén, 

lrjpest. A.ngyal. 
Szirtes Eck, Döhrőkiiz. 
Dr. Szmodiss .József, Keszlhel». Szent Antal. 
Szokoly 'riktor. l\Iezökövesd, l)dvözítő. 
~zokoly \ 1iklorné sz. I\ovács Ilona, 1Iező. 

kii\'esd, Üdvözítő. 
SLondy Lászlóné, Sárospatak, Angyal. 
Szontagh A.rpád, li.Joson1nn~aróvúr, 

Aicgváltó. 

Szopkó fJezsö, Nyiregyháza, A.rany Sa". 
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Szóbl'i Tibor, Valkó . 
J)r. S:-:öllösy J\Iargit, Bp„ XII., ~[a:gyarorszúg 

Véflasszonya. 

Szűke Lajc.sné, Tatahúuya, i\!ASZ. 
S1i'íke Sándor, Fchérgyar1nat. 
Szünvi FercnC', Barcs, l\lcgvú1tó. 
Szpo;·ny Miklós. Hódmezővásárhely, Szent 

'ferézkc. 
Szr~lgn J ózscf, Üllö. 
Ifj. Sztincsik lstnín. Bp., Ylll., Szent :l!argit. 
Sztoja1ov5zkv lléla, Szolnok, I\:így6. 
Sztr11hár hJúra, ~Jonor, Szentháro111ság. 
S:zuk Gér.ií.né. Rp., 1,r,, Belvárosi. 
!)r. Szukola Géza. Bonvhúcl, :\ranv Sas. 
Szunvogh:v l'a1nús, 7'rlgykúllö, Tsicni (iond-

visclés. 
Sziic'-1 T1l:ln. Pécs, Szerecsen. 
Sziics I)czsö . .Jászlad:íny, 1{ígyó. 
l)r. Sziics Gyulátié. ;\Iezötür, lviegYált6. 
()zy. Sztic:'.1 Jánosné sz. Sziics .Tnlia. i\láty:ís

föld. 

Luminalo Luminal Natrium • Luminaletten 

epilepszia álmatlans:i.g görcsoldó.s 
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Szücs Lajos, Bp., X.„ Arany Sas. 
Szües Róbert, Salgótarján, M.agyar Korona. 
s-1ücsv Eulália, I\isvárda, Csillag. 
s;üts Ernő, Bp„ XII., Remény. 
Szüts Mária, Bp„ Vll„ Istváa Király. 
Szüts Pál, Bp„ VI., Deák Ferenc. 
Szüls Sándor, Ifajduszovát, Őrangyal. 

özv. Tagányi Arturné, Hódmezővásárhely, 
Őrangyal. 

Takács Dénes, Kunhegyes, Magyar Korona. 
Takács Ferencné, Harkányfürdő. 
Takács István, Bp„ VIII., Korona. 
Takács .János, Bulalonflired falt!· 
1'nkács Lajos gyógysz,erész adjunk.tus, Deb* 

rcceni Tud. Egyetem. 
Takáts Ernő, Bp„ VI., Hallyú. 
rl'nkáls István, Szeged, I\ígyó. 
'I'akúl!)né Jviangold Agnes, Bp., \.TI., I<'asor. 
Tamás Béláné, OTI. 
'I'a1nfls lvlihúly, Soly1nár. 
'1'a1nús Si1non, 'I'örökhúlint. 
])r. ·run1úska Lőrinc, Bp„ \ 7 ., \ 1ígszfnház. 
Dr. Tanav István, Sopron, Szent Erzsébet. 
()zv. 1'an.ács Gyuláné, I{öröshegy. 
Tankó ,József, Gesztely. 
Tapfr:r Sándor, Bodajk. 
Tar Jenő, OTI. 
Tarján István, Bátaszek. 
Tarjún Miklós, Szombathely, Megváltó. 
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Dr. Tarjányi .József, Kiskunfélenyháza 
Afegváltó. l"I ' 

Tarnai Akos, Pestújhely, Segítő Mária. 
1 as Zoltán, l3ékúsn1egyer, Szent József. 
Dr. Tatár Andorné szül. Tóth Zsófia, Nagy-

eesed. 

Tatór Dóra, Bp„ V„ Akadémia. 
Tavaszy László, Encs. 
Özv. Tábor Gvuláné Irsa 
Dr. 1'áhor Pál~1é sztiL ?vI~rberrrer Sára Györ-

h"Yike, Bp., \:., Zita. n 

On. Tánczos .Józsefné, Hp„ XII., Csaba 
vezér. 

~rátrai I'crenené szül. lviárav Erzséhct, Pili.s-
csalin. -

Teleki Elemér, Poroszló. 
Dr. 1'e1kesy Gábor, Orosháza, l<'ehér I\Jgyó. 
Dr. TemesYáry István, Bp„ X„ Jézus Szíve. 
Tcn1esvúry .József, Szeged, l\Iegváltó. 
1~ercczky Púl, Szent1nártonkála. 
'1'<::rc1ny AJenyhért, Dcn1ecser. 
Ternajgó József, Bp., XI., Szent Kereszt. 
Ternajgó .Józsefné, Bp„ Xl., Szent Kereszt. 
'fcrnnjgú ?\[ária, Bp'., XI., Szent J{crsezt. 
Tculseh .József, Tata, Megváltó. 
'J'c1~~sr.h Ottokár , l\fosonmngyaróvár, 1\Ja;.,')·nr 

1\:0rona. 

Tt•vely Bl·Ia, Bp„ XI., Szent Klára. 
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Dr. Técsy Dezső, Nbgykőrös, Ren1é11y. 
Téless\· István, Kiskunlacháza. 
·rt·ry ~~\urt~l, I·lögyész. 
Ifj. Téry Anrél, Hőgyész. 
Thaller Gyula, Mezőberény. 
Thaller Gyuláné szül. Lányi Melánia, i\Iezö-

herény. 
özv. dr. Thiel'lliayer Jánosné, OTL 
özv. Thicrrv Tiborné, Csepel, Szent Erzsébet. 
1'hirring AÚikó, Csánytelek. 
Thöresz Dezső, Békéscsaba, Luther i\[árton. 
Thuránszky Károly, Sáta. 
'J'huránszky I\:úrolyné, Sáta. 
1'hurzó György, Cece. 
1'hury .Andor, I\iskunfélegyhúza, l:l{u.luai Szt. 

Antal. 
Dr. 'I'hury G~7í111é, 13ajn, Szenlhúron1súg. 
'l'hury Sándor, Békés, 1\rany Csillag. 
'l'ichy 13éla, Szeged, Szent István. 
Tihanyi István, Bp„ I\'„ Városi gyógyszertár 

a Szentháromsághoz, 
Tihanyi Istvún, Bp„ XIV „ Hungária. 
Tihanyi Lajosné szül. Gedeon Valéria, Szol-

nok, Jsteni Gondviselés. 
Tin1{tr Benedek, Csurgó: Szabadság. 
'l'in1ár ,József, Debrecen, A.rany Egyszarvú. 
'fiinúry-BUlogh János, l~öhönye. 
Tolnay Erzsébet, I\.on1ádi. 
Dr. Tolvay Zenóbius, Körösladány. 

llOO 

'folh'ith Hezsö örökő•ei, Tállya. 
Ton

1
1.c.·sonyi Aladár, Bp„ Ill., isteni Gondvise-
Ps. 

:1~0111ku I~{~roly. :\1oso1unagyaróvúr, L\Jegvúltó. 
J,on1ka h.~:roly, J.Iagyuróvár, Megváltó. 
.r ompfJs Snndor, Sarkad, IL Hákóczi. 
fon~or Is~ván, \iúc, \rf1rosi gyógyszertár a 

SzC'nt l<~lc khez. 

J)r. :ru111ori I\'iu1dornl" Kispest, ~Iugy:u· 
l\oronn. 

'I'o1nory Elen1l·r, I\iskunhalas. Jsleni Gond· 
viselés. · 

:rorday :~rpád, Szentes, Fehér }\ereszt. 
.~orday l•erenc,„Bp„ XIV„ Szent Veronika. 
,1.orkos J)enes, Uri~zentpéter. 
1 unna Dúniel, Pécel. 
:1:ar1nússy In1re, Győr, f)e-úk Feren('. 
1 ornyos Alad{1r, Litk«. 
{)z\·. 'fornyos Lajosn{:. .Júszherén~·. Istt·ni 

Gondvisel{~s. 
·'J'úth l{áhnún. I3ere:1ne1ul. 

Evipan • Phanodorm e Evi11an-Natrium 

elaltató útaltutó narcotikuu1 
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ÜzY. Tóth Dczsöné, Egyek. 
Tóth Ele1nér, l{őröstarcsa. 
Ozv. Tólh Ferencné Érd. 
Tóth Gábor, Erd. ' 
Tóth Ilona, Bp„ XIII., Béke. 
Tóth Irén, Bp„ XL, Szent Gellért. 
Tóth István, I{ecske111ét, Szentháro1nság. 
Tóth Istvánné, Mezőhegyes, M. Ali. Gazda-

ságok, hgy. 
TóU1 .fánosné, Lőrincz.i. 
Tóth József, Tiszafüred, Szabadsúg. 
Szt. Tóth Józsefné, Kiskunfélegyháza, 

Szent István. 
Özv. Tóth Józsefné, Csokonya. 
Dr. Tóth .Józsefné szül. Patyi Klára, Tömör-

kény. 
'f.óth .T úlia, Bp„ III., Arany Oroszlán. 
Ozv. Tóth Kálmánne, Balatonkenese. 
Tóth Lajos, Pcslszenterzséhct, Viktória. 
Szt. Tóth László, Kiskunfélegyháza, Szent 

Istvún. 
rfóth ~{ária, Győt\ 1\fagyar l{orona. 
Tóth Pál, Parád. 
1'óth Sándor, Bp., Xll., i\fagyarorszúg \'éd· 

asszonya. 
rrúth Till'or Ciyörgy, J{unl1egyes, i\.ranykalász. 
Tóth Zsif.,1111ond l{ázn1ér, Eger, J{íf,ryó·. 
Töpler Lajos, nlarcali, Szcnthúromság. 
Török Arpád, Hegyeshalom. 
Török Gyula, Nyiregyhúza, .Arany Kereszt. 
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Török József, Bp„ VII., Klauzál. 
Török Józsefné, Bp„ VII., Klauzál. 
Török László, Győr, Deák Ferenc. 
Török Márton, Szeged, Erzsébet királvné. 
Törö'k Tibor, Sárospatak, Isteni Gondviselés. 
Traply Alajos, Bogács. 
Traply Alajosné, Bogács. 
Tregele Sándor, Pomáz. 
Trencsényi Irén, Debr,ecen, I\ígyó. 
Trexler Jenő, Szilárd, Dunaszentgyörgy. 
Tschepen Zoltán, Kőröshegy, 
Tunyoghy Ferenc, Debrecen, Nap. 
Turányi Géza, MABI. 
Dr. 1'urbucz In1re, Orosháza, l\Jegváltó. 
Dr. Turi Pál tanársegéd, P. P. Tud. Egy. 

Ugry István, Szeged, Reménv. 
Ujfalussy László, MABI. • 
Ujfalussy Lászlóné, MABI. 
Ujhelyi Endre, Lepsény. 
Ujhelyi Gábor, Csögle. 
Dr. Ujhelyi Károlyné szül. Gebauer Anna, 

J\liskolc, Jviagyar I\:oronu. 
Ulrik Józsefné, Szekszárd, Fekete Sas. 
lllrik örökösök, Szekszárd, Fekete Sas. 
Uray László, Jánk. 
Urbányi Dezső, Bp„ IX„ .Tó Pásztor. 
Urbányi István, Krasznokv_ajda. 
Özv. dr. Usz Ferencné, MAV. 
Utassy János, 1'ószeg. 
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Vadnay Zoltán, HircL 
J)r. ''agaszky Kázn1ér, Hákoscsaha.- Csaha 

\ 7 ezér. 
fJr .. \'agaszky l\.úzn1érné szül. Borbély Erzsé-

bet, Rákoscsaba Csaba Ve·zér. 
Ozv. Vajda GyulánÓ, c\dony. 
\rajna Istvánné, n,L\BI. 
\'ajna József, Bp., I'V., Városi (jyógyszertár 

a Szcnth{iro1nságl1oz. 
\'a.ina . l,ászló, Bp., I\' ., \' úrosi tiyógyszcr\-ár· 

a Szc11thúron1sághoz. 
\'alkó Gúhor, Í\lrcsckszabolcs. 
\ 7alu .fúzsc!', lregszcn1esc. 
\ 1arga Antal, Békéscsaba. Isteni Gondviselés. 
\'arga I~rzsébel. Nagyhalász. 
\'arga (iyula, r:chérgyarn1at. 
\'arga (iyula. :Nagybátony. 
\'urga I1nrc. I\unhegycs, h'.:igyó. 
0. \rarg:ha hnre, T-Iajduhadhúz, I'ilrni Gond~ 

visel(·s. 
\~argha Pú! I-lajduhüszür1nény, ?\[agyar 

1\orona. 
\'argyassy (iyulu, Nagykörii. 
\"arró Aladár Béla, :.lakó, Szent István. 
\ 7asdényei Elcniér, Nagyatád, 'furul. 
()zv. \Tasvúry Déláné, .Tásziiro'kszállús1 

Mária. 
(jzv. \·allav l\.urnélné, Entőd. 
Vágó (iynla. Tokaj, Arnny Korona. 

\ HH 

SZiíz 

rúgb Gyula, \íillány. 
()zY. \rágó Jstvúnnt\ \'illány. 
Vúlcnt Lajosné. MAV. 
Vúly "!argit, Bp., XII., Alkotús. 
\Tiil:vi Ist,·ánné szül. :\púthy Eszter, Balaton-

fiircd fürdő. 
\"úmos Gyula, Bp„ V., Búthory . 
\rún1os Jn1r(•n(~ szül. l\enéz 'l'c-rézia, Sur. 
\~ún1os I1nrc, l)iósgyőr-Újdiósgyör. 
l)r. Ván1os (vfiklós, l)iósgyör·-Új'diósgyör. 
\~{1111os 'fihor. I>estszcntcrzsébcl, Rcn1énv. 
()z,-. ·vú1nszc1~ (lyulún<\ 17énycslitkc. .. 
\~{1rady Béla. I;-clsögalla. 
1Jr. \rúrady l.úszlú, Szentes, F'chl~r 1\ercszl. 
Vúrady :.Iiklós, !llczőlúr, Remény. 
\rúrhirú Ciyörgyné sziil. Sperlúgh Eszter, Bp„ 

Xll., Isten Szeme. 
\i {ujon I~rzséhcl, 11p., l I. 1 Szcnl .János. 
Vúrkonyi 'l'ivadar, I\.áld. 
\'úrosi H.ózsa, 11p., \ill., \;iklória. 
\ 1 úry Ciyürgy. 11p., \r., Szent Lajos. 
\-:l~:írhelyi Tn1rt', ~1út~·úsfüld. 

KOZMETIKAI SZEREKET 

TESSEL NftHDOR ÉS TftRSáNÁl 
VEGYEN 

BUDAPEST, IV„ V AROSHAZ-úTCA L 
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. N Sándorné szül. I-Iavas Ö , Vásárhelyi ?gY. 
1

, Üdvözítő, 
"áedvig, Sátoral.1aujhe ), 

veiszkopf Vcnde.l, M~,,13!. Szent Anna. 
D ''e Icsey Istvan1 ~bcr5, 

r. '"d" B JX as. '' elits · u on, p., ~ ., 
Veres János,, OTJ. 

Veres Pál.' Tiszaluc;i Fekete Medve. 
Veress P~ter, g?~Ó.né., Kenderes. 
özv. Vere~zy e arcs' Igazság. 
Vetek Valena, J3 Hó,drnezővásárhely, Zrinyi. 
Dr. Vetró LaJ.OS, L „ 'ncz1· 
\Tezt:kenv1 1 

. . LaJOS on . 
őz~. Végh Istvánné, Te~d. Kígyó. 

'
'. 1 1 ászló Szombathe ), 
eg

1 
"' ,'S 1 k Anayal. 

'
'e' "!1 Lászlo, zo no , b 1 

h • „ Kossut 1 
\Tély Józse~, _'le~~t~o, '~ r Terézia, \'észtö, Vélv Józselne, Csen en} 

Ííossulh. ,
1 
.. 

. ··1 B•t«ári nana, Dr. \T én Fcrencne .~zdu.: ~ h 

Balatonfüred fur o. . 
\lértes .lózsef, Diósgyőr vasgrar. 

''
. k Ja' nos Hatvan, Angya. ICSC ' 

Vida· Karola, OTI. .: . 

Vida Üdön, Ré!téss1z3.~;'.t.~~t:::~n, Megváltó. 
Vidovszky Istvan,_ ~ '" 

Villányi László, lh.ar~d. Szent Katalin. 
Vincze István, l p„ '. ", · 

. lsl\•:m Komad1. 
Vmnay • ' Sztankay. Virágh Gyula, Debrecen, 
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Virúgl1 Gyuláné sziil. Nénieth Ilona, Debre'. 
cen, Sztankay. 

Virágh Zoltán, Ugod. 
Vitéz Endre, ÜTI. 
Yizsalyi László gyak., P. P. Tuct. Egy. 
()zv. ''izsiovszky Lúszlóné, Dunaszentgyörgy. 
Dr. Vondra Antal, Pécs, Szent Mór. 
\t ozáry 1\íúria, .!\'yiráhrány, 
Vörös Andor, Páka. 
Vöriis László, Mohács, l!. Lajos király, 
Vörös Sándor, Földeák. · 
Vulkán Khíra, Bp„ VI„ Budapest. 
"'agner Ernő, Újpest, Szent István. 
Ö;ov. dr. Wa,idits Györgyné, J3onybád, .Jézus Szíve. 
Waligurszky Antal, Nyirbogát. 
vVallenfeld Mihály, Dunabogdány. 
\\Ta1Jner örökösök, Ugod. 
Ozv. vVallncr Rezsüné, Ugod. 
Wallon Lajos, Hajduszoboszló, Gondviselés. 
Özv. Wéber Dénesné, Baja, Üdvözitő. 
Dr. Wéber Dezső, Bp„ VJII., Szent Család. 
Weber Gyulu, J3p„ VI1„ Klauzál. 
\\T cbcr László főgyógyszerész, i\1Á \: taniicsos, MAV. . . 
Wcghol'er Miklós, Pápa, Városi. 
Weidinger Istvánné szül. Baksay J(Jára. 

Somogyjád. 

Weigl Józsefné, Jászberény, Szentlélek. 
Weindrich Hilda, Győrszenfmárton. 

iO" 
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Weisz Béla, JX., Gizelía. 
\\7 cnczeJ Lajos~ Pestszc•nil'rzsóht·l, ?\I agyar 

Korona. 
\Venger László, f){tlf1.1. 
\Venk Béla, Szödligcl. 
\Venner Sándor, 'fiszaürs. ~ 
\\1 eszt~lovszkv I~rzsél 1et, Salgó larjú n, ()ra ngyal 
\\rcszelovszk~· .Júnos, ÉrsekvadkPrt. 
\\'iderlcchne~ l·~erenc, \;ecsés---Csúkyligel. 
\Vieland Borhúla, ,\lsónémedi. 
Jzv. \\'ieland l)énesnt\ (iyuln, .-\ranykereszt. 
iVieland Gyula, Sarkad, r édang,·al. 
'izv. Wiener Leóné, Medgyesbodzús. 
)r. Willmann Ottó, Bp., Yrl.. Viktória. 
1Villy Károly, Bála. 
)r. Wimmer ]{ároly h. vezető, SZAS,\. 
)zv. Wimmer Vilmosné, Nádasdladány. 
1\7inkler Ferenc, Gyula, ::\:Iegvúltó. 
\Virker .János, l~úk'os;kereszlúr. 

Or. \Viszkidenszk~· J)énesné, Balatonfiired-
fiirdő. 

\Viltmann Elemér, Bp., VI., Andrússy. 
Wolff Dezső, Bp., \'., Szent István Park. 
Wolff Lajos, Bp., XlL. Szent Agnes. 
Ifj. \Vril!'f Lajos, Bp., XII., Szent Agnes. 
\\'ollr111ann \,'iklorn~, .Bp., XI., Szent Irnre. 
\Vondrák József. Borota. 
Wölfer Márta, rip., !\'., Kígyó. 
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Zachár Károly, Bánhida. 
Zahnadritzky Zsig111ond, Nádasdladánv. 
Dr'. Zahoránszky'. Er,·in, Bp., VI., Káipátnlja. 
~al\.ar Gyorgy, .Szeged, Ivlagyar I\oronn. 
Zak~r Súndor örökösök, Szeged, ?o.·Iugyar 

J\orona. 

Özv. Zakar Zollánn(, sziil. Kuthv Gizella 
Szeged-Röszke. ·· ' 

Zala E111il, Hajduszoboszló, Bocskav. 
Zala Erníí, ]{aposvár, Aranv Oroszl:in. 
Zalai János, Szeksz{trd, Szent Bernát. 
Zalai Károly, Cegléd, Remény. . 
Özv. dr. Zalai Károlvné, Ce~léd Re111én1· 
ZI ! . J b' . 

a ay ... a.Jos, Orosháza, i\Jegváltó. -
Zalánffy György, Ulágóes. 
Zambó László, .Jánoshalma, Szent Anna. 
Zana Pálné. Nagybánhegves. 
Gr. Zav Ilma, Bp., II., Statisztika. 
Zádor István, Dunavecst'. 
Zádory Gyula, MABI. 
Dr. Záhonyi Géza ]{úroly, Budakalász. 
Zhoray Kúlmún, Bp„ Ill., Magyar Korona. 
Dr. Zboray Súndor, Bp., ll I., Magvar Korona. 
Zelenka Múrta, Hákospalota, Zrinyi Ilona. 
Zempléni Miklósné sziil. Reichard ·Jlforuif 

J\..Jiskolc, lvfagyar I\orona. !'"I ' 

Zi1nay Pál, I\ccske1n(>I, J\Jgyc'.i. 
Hj. Zlinszky Endre, Dunapentele. 
Id. Zlinszky Endre, ÚJdombóvár. 
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1. .. k , Vidor Dunaföldvár, Isten Anyja Dr Z msz ) ' T" ti· ló„ ()z~·. Zloczki (iyörgyné, o '"01n :,. 

Szentlélek. . V Sz "íz !vViria 
Dr Zoltán Gvörgv, 13p„ ., .t • · " „ • (. · 'z bor w G,;örayné, JászkarnJeno. 
lzv. om . Y • •. ~ „ 1 Diener Etel'ka, Zombory Laszlone szu · 

Szc"ed Szent Gyorgy. . 
Z . da "ae;gel" Bp., VII., HargII.~ .... 
,on J' J' · Nagyl·oros Angyal. Özv. Z~ámboky anosnT~} : 'b' i~, , 

Z . u· . 1 a· szló a1>10 ics, e. Gr. sier.o 111 „ ', ~· , 
Dr. Zsoldos Ferencne, lusla~g. 

ld G •örgyné Dunakeszi. 
Zs?. .. os , ) r d N~gvkörös Megváltó. Zsogon .:1rp~1 ' v ' 
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ODOL SZÁJVÍZ: 
A \·j.;'ág minden rCszén Jcge!önJ' öscbben ismert SZ<lJápolo 
szer. Ha!Usos szer a JogbelC'gségek, va:'.ttmnt ,J mcc:
!1filés me,i;;e.lózésc.re is. Nemc.'rnk dcs:infictá1, hanem üdit is. 

ODOL FOGPÉP: 
A ·lllJ1 tudományos kutilltások szerint Uegkiválóbb Cs 
czér1 legc.'terfod!ebb és ·lci::tköxveUencbb fo,.;ápoló szer. 

SOLVOLITH FOGPÉP: 
Az Odol-.1!.r:ir ólJHja e:·ö a Soh·o!iih foi::pépet is. A Sol
vo~i!h nz CR,n~lJen fo.trPép, nmely természetes kar<slnldi 
forrás-sót ·10.rt:úmaz. A Sol\'o:Hh clhl.>-Oif!ja a !oglcpedé
kct, mciz.i::ó.!o.fa ·a foi::kö forakóddst es a már meg:evó fogkövet oldja. 

PITRALON: 
Paltnn-asoka!, bórlisxlúla'.a.nsíl..i::ok.it c:Jniu!usztja, Borot
vdlkozfu; utú.n üdH, IerlöUcnit. 

CHAT NOIR KRÉM: 
nagy közkcdvel!sCgnek Urvcnclö. elsörc.ndü nyersanyag
bUl e!óUlillott krém. A börbc miisodpcrcek a'.::iH, rendkivü! .i::vorsai1 szívódik fel. 

• TOVÁBBI KRÉMEINK: 
' Oxi.c:en Borax és V~ery krém 

HAJÁPOLÓ SZEREK: 
Pixa\·on folyCkony, Pixavon shampoon, Boni~:i l!ajoinj. 

SOLE MIO NAPOLAJ, 
Pmlercink (Chat Noir. Valcry) - közked\·cl!ek kiv:iJó hah\sL1kná! fogva. 

. ODOL MENTHOL 
:: dr:igé, sz:iifcr!ótlerdtö ha·iasa ki\·áló. 
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Tárgymutató 

.\dótarlozás kcch·czniénycs kiC'gycnlílésc 
Alkaln1azott nyugtiij:~nak_ illc!ékc 
Anyaggazdálkodá~i Jarul;~ . .' 
Arscnobcnsolok J_~lha·s7:n,ll.t 5 a 

(1.:<l:il 

600 
1<15 
ő8·l 
197 
4H All.alános r.or_ga1tn1 ado 

..\rdrf1gft:í.s .... · 

.\rucsCrC-l ílalo1n 
\r\'élc>inényczö hizollsúg 
ÍlBI-k szúinlafizclésériil 

1 t!J-12.5 
2-IJ 
210 

'..!li-2'..!1, 2'..!3--232, 
"3i-240 

BÚI-eknek takarékossági utasilás 
Bcvús:í.rlási könyv illelCke 
Bérleti szcrzödés illclékc · 
Hizalmirbl · · · . . · · ·: l · 1 
Céir-·:íltozlalús anyagcllnlas !:i;cn~ponlj.t Hl 

Cukor fclhasználásúnak cllcnorzcse ·1~3, 
Családi pótlék · : · 
Csal:idi pótlék járulcka_ : 
D'ftériaszénun fclhnsznalasa . 
n:rtériaszéru1n kölclc_zi~ tnrt:1~a 
Egyleti ·vények rc~ax1~la_sa 
E·•vlcli vények sza1n~nzas:1 · 
Eg)rlcli vények ~a~áh~~a. ·, : . . 
Egyiittcs kereseti cs JO\ e dele iu.ulo 

:H4. 

Elö'szó · · · · · · ".) 1 ~ .;_lcl-')fl 1 
Fn"cdn1énv BBl-knck · · · - :.• -. · - · 
fagykenöésök, f~gy~alzsan1ok ellcnor7.c.sc Si, 
Felmondás korlalozasa 

!! 12 

a.1H 
252 
15'1 
148 
·122 
{)22 
f>06 
325 
600 
2&2 
2&1 
:\{i-2 
:161 
:15H 
·174 

l 
35H 
f,;)l 

88 

r•eJmondási idö . • Old:il 
83-86 
86-87 

Felmondási járandóság 
Fényiízési forgalmi adó 
Fogporok :ircsökkentése . . . ·148, 468 
Forgalmi adó . . . . . . . . · · 
Forg. adóalanyok hejelentési kötelezett~ég0e 
Forgaln1i adó bevnl!í1sa 

413 
43!! 
450 
45·1 Forgalnli adó kulcsok 

Forinlúrak 
Forintn1érleg . . . . 
Gazdasági rend védehne . . . 
Gyakornok illetménye adóköieles 
liyermekápolószerek árcsökkentése . . 
Gyógyárunagykereskedöi ipar biztosfték11 
Gyógyhelyi dJjuk . . . . . . . . 
Gyógynövénynagykereskedöi szakvizsgad!j 

·lüU 
, 242-248, 25.5-25H 

17·5, 538 
119-125 

590 
·lla 
•124 

97 
Gyógyszerúrsznbás . . . . 
Gy6gyszerárszab{1s kihirdetése 
liyógyszerek heJye!tesílése 
Gyógyszerek összeírása 
Gyógyszerek színezése . 
Gyógyszerek túrolóhelyének 

102-103, 
Hl2, 

bejelentése 
Clyógyszerészek összeírása 
Gyógyszerészképzés . . . . . . 
Gyógyszcrigény bevétel hadikórháznak 
Gyógyszeripari tennelői árak rendezése 41.1, 

·120, 62:t 

HH, 201, 
61{J, 

Gyógyszerkészítés . . 
Gyógyszerkiszolgáltatásról , . . , 
Gyógyszerszállítás engedély hezk öt ése 
Gyógyszervúsúrlás magúnfél!ől 

101, 

~ű7, ·1'.!ti, Gyógyszertár iizernideje . 
Gyógyszerl:'irr1k guzdasí1gi helfzelc a H. '"·Húg-

húború után 
Gyógyszertárak 
Gyógyszertárak 

kötelezö könvvvezetése 
összeírása · 194, 201, 

366 
213 
97 

285 
195 
294 
369 
20-1 
618 
198 

625 
101 
196 
369 
429 
200 

718 
759 
20.J 
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Gvógyszertó.ri jogosítvány értéke 
G)·ójn intézőbizottsága . · 
Gv6ja· járulék 
G)·ója-júrulék forintban 
Gyója nyilvántartó könyv . 
Hntározatlnn időre ulkuln1.nzas 
Hnlfirozoll időre alkalmazas 
Hat-ósági biztosokról . 

Otd:tl 

~Jli 
305 
311 

s2, sa 
82, 83 
112-116 

6:l6 Hatósági ellenőrök javadalmazasa . 
l-Intósági kezelő .' ... 17-19, 2.'1, 35, -67, 
Hatósági kezeliik JUYadalmazásn . 

iO 
635 

Házadó . . · · · . 
Háztartási alkahnazott 1nunkav1szonya 
HEV tagsági könyv . · 
J.razolúsról .(1.) . · 
l~azolásra illetékes hizoU.súg {lb.) 
" 

5?0 
:149 

. 6il 
47~81 

' ·li 
80 ·18, Ib. !agjai . . . 

1.- cljánis lefolytatása ·18, ·H), 5a-55, G2, G3, G6, 7-l 
I. határozata , 50-55, 67, 78, 79 
T. határozat megfellebbezcse 5:1, 52, .56--6.5 
I -ra kötclezelt a gyógyszerész . 53, 54, 74 
1:-ra kötelezett ~1 haszonélvező . 68-7-1, 74 
L,- újrafelvétele 52-72, 75-77 
Illatszerek úra 399, •106 
llictékekröl 124 

580 Illehnényndó · : · ; · 161 
Illetményndó esedekessege 599 
Illetménytöbblctadó 591, .sg7, 
lnsulin kiszolgáltatása . . · 28·1 
Isrriercllen összetételű gyógyszerkészíhnényl 
· foraalomba hozni tilos 

.1öved
0

elemtöbbletndó . 
Karácsonyi·: segély Hl47-rc 

500, 
f~lO 
538 
180 

· Kasszalapok illetéke . . · · . · . 
Kábítószer átvételével n1egbfzolt 1gazolvanyu 
l{Creskedelmi levél illetékmentes . · 

t.114 

152 
669 
154 

I{énvszerengedély gyógyszergyártásra . . 117, 
KésCdelmi kamat felszámítása , . . . . . 
Kiszerelés meghatározása a forg. adó SZCinpont-

jából . . . . . . . . . . . . . . . 
Kollektív bér n1ax. és n1in. 93, 
Kolleklív szerződés 
Kozmetikumok ára 399, 
Könyvvezelésröl , , 
Kötszerek tárolóhelyének bejelentése 
Közmunkaváltság illeln1ényadóköleles 
Közmunkaváltság mértéke 
Közérdekű munkakötelezeltség 
Leltár 172, 
Lakás (szolgiÜati) kiiiritése . 
Lakásban gyógyszer nen1 tartható 
Lakásbér 1 ll2, 167, 168, 
Lakbémyugták illetéke 
Laxoplin „2" forgalma 
Leltárkészítés egyszerüsítése 
Leltár módosítása 
11ABiI-érlesílések 
MABl-járulékkulcs 

, f\.IA.BI- járulékkulcs megoszlása 
J\-fABI-tagok fényképes igazolványa 
1IASz-szal kölölt megállapodó.s 
~lAV-BBI értesílése 
~1egha1almazás illetéke 
l\Iunkaközvetités 
Népjóléli rtfinisztérium Szervezete 
Nyugdljintézet felállítására ndalszolgáltatás 
Nyugta illetéke 
OB.A-számlák kiegyenlítése . . . 236, 
Országos Gyógyszerészeti Tanács felállítására 

irányuló kérés 
OTBA-érlesítések 
OTBA-számlák visszntarthatásn 

Oldal 
118 
Ul 

464 
95 

641 
406 
751 
369 
589 
132 
133 
173 
91 

267 
170 
146 
G20 
519 
521 
672 
125 
126 
344 
674 
680 
14-1 
38·! 

7 
322 
144 
·l3S 

14 
681 
609 

1115 



l)TBA-tagdk gyógyszerellátása 
OTI-értcsitésck · · · · · 
Ol'l-járulékkulcs . . .' · 
(lTI-júrulékkulcs n1cso·szla~? 
ÚT1-val kötött 1ncgállapod.is .

1 
. 

Penicillin állalgyógyászalra lJ os 
PP-nicillin ára : ·• · 
Penicillin kiszolg:í.H?!nsa_ L ~~la. 'ától 
P. ~l. Ker. Bank 1;-anc;~ · PJ 
Pilocarpin kiszolgallat.isa 
Pósla BBI-Hil 
Prochinin ára 
Próbaidö ·. · · · ll't' 
Rcndör.legény.ség gyogyszcre a .1sa 
Saccharin úra 
Saccharin-kiu tali~s 

Oldal 

288 
t}S.~ 
125 
126 
688 
29.~ 
290 
291 
711 
184 
713 
265 

82 
187 
608 
432 
18G 
3tH Saccharin-rcndclcs · · · · ·. · védőoltás 

Sertéspestis ellen kcdvezn1en) P.~ 

Specialitások ára „ .• , . 
2H0-2G5 

Specialitások cllcnot zcse . . . . 2()9, ti27 

S 1ccialitáscik törzs~ön?·vc:~s1 d1Ja 
Siccialilások yjzsgalal1 • d_IJ~ 

272, üil2 

Sulfonan1idok fclhasznalas, 
Sr.asálól 
S:Íán1laillclék . . ... , 
Szállítási költség alhantasa 2'22, 

Sza~1111ák 1negörzése · · · · · · .
1
· 

1 
· 

l 1 t t hen.!!cres hnszna a a szegletes üveg le ye .., . . . . 

~~:~~1~11(~1~~~~~óegyás~ati) ler;nciés. s;ahályozása 
Szérumtern1elési ideiglenes engedélyek visssza-

vonása . . . . 
Szérun1· · "~iz·sgálali d1Ja!~ 
Sz.olgálali jogviszony~ol . 
s.Z'cilgálati· szerzödés 1llctekc 
Tápszerek ára · · · · 

fi ttí 

272 
197 
717 
HB 
245 
45-1 
185 
605 
99 

278 
280 

81-9:1 
155 
42~1 

Terinelöi forgaln1i adó 
(:,ijríépitési hitel gyógytárnak 
t'.jjáépitési közmunkáról 
Cltrascplyl plv. úra 
ÜdH!öhelyi díjak 
Üzentek igénybe\·étcle 
Üzenli idő 
Ozlelhér lfi5, 167, Hi8, 
Üzle!hérnyuglúk illetéke 

Old·al 

4;-19 
20.j 
127 
26:1 
97 

t tO 
200 
170 
14-H 
t.~2 

45-1 
5:\8 
5:l!l 
5;~(1 

li8H 

Üzleti könyvek illetéke 
Üzleti könyvek 1ncg6rzfüH~ 
Vagyonadó 52a, .~Hil, 
Vagyonclézs1na 
Vagyonszaporulali dézsn1a 
Vúllnlali pénztúrak 
\'{11nlerovás sznhadkézböl Y:isúroll gyógyszerek 

ulún 
\·égkiclégílés 
Zárolása gyógyszereknek 
Zárolt gy6gyszcrek 
Zárolt gyógyszerek kiulalása 

!Hl 

Zsidilk gyógyszertári jogosftvúnyúnak 
rendezése 

88-íll 
::11:1 
:li!l 
fi21i 

IZs. gy.) 
lt)-.j{i 

Zs. gy. adntlicjelenlésc . . . . 
z.~. gy. anyagkészlet clszárnolása 
z~. gy. berendezés clszá1nolúsa 
Zs. gy. beruhúzásokról Llszúniolús 
Zs. gy. dönlöhizo!l.súg . . . 
Zs. gy. jogérlék elszán1olt1sa 

tfi-17 
27' 28, 29, .1:1 
2H, 27, 2H,· ·1-:! 

24-2fi, 2!1, ·1:1 
2H-3il, 20fi-209 

2!), .1.:1 
24, ·I~: Zs. gy. jövcdclcn1ről elszú1nolús 

Zs, gy. píliyúzatra írása 
Zs. gy. vis.~zaigénylésc . 

2.1, 2:~. i\9, ·1-1, ·Jll 
19-22, :ili-·.Hi, '..!DO 
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Bendeletek, leiratok számszerinli felsorolása 

Jf ormán11rendeletek 

l0/1945 . . . . . . . . 7 8.620/1946 ...... 9:J 

1.080/1945 ....... 47 8.730/1946 . . . . .. 167 

1.146/1945 ....... 52 8.800/Ht46 . . . . . . 119 

!.260/1945 . . . . . . . 10 8.880/1946 . ..... 12;) 

4.00Q/1945 . . . . . . 127 10.180/1946 ...... 94 

l.080/1945 . . . . . . f:ill. l l.310/1D46 ... . . . 1'l0 

5.410/1945 . . . . . . 110 12.200/19'16 ..... 126 

;.500/1945 . . . . . . 11:? 12.600/1946 ...... 170 

7.000!/1945 . . . . . 133 24.700/19,16 ...... 173 

8.470/1945 . . . . . . 96 24.750/1946 ...... 1•31 

8.480/1945 . . . . . . 66 450/1947 ....... 167 

0.100/1015 . . . . . . 81 1.790/1917 ...... 175 

10.140/1945 . . . . . . 96 2.110/19'17 ...... 99 

10.480/1945 . . . . . 16 2.370/1947 ...... H 

11.850/1945 . . . . . . 97 2..!80/194 7 Ig. M. ... 72 

12.370/1945 . . . . . 172 3.220/1947 ...... 101 

2.370/•1946 ...... 34 9.100/19'17 ....... 134 

3.610/1946 . . . . . . 68 10.000/19·!7 ...... 7:l 

S.130/1946 . . . . . . 117 11.340/1947 ...... 80 

8.000/1946 . . . . . . 162 14.000/1947 ...... 168 

8.610/1946 . . . . . . 115 14.100/19·!7 ..... 180 

Belügyn1i11isztériumtól 

326.274/1943 ..... 184 283.891/1944 186 

282.769/1944 .... 1s;, 250.337 /1947 187 

Föhin1Ü1Jelésügyi J.Uinisztériumtól 

103.300/1947 86·1 180.440/19·17 . . . . . 366 
107 • .100/194 7 . . . . . 366 

lparii.gyi 1)/inis:tériumtót 

73.000/19'15 . . . . . . :l69 102.003/rn47 410 
-18.400/1946 . . . . . . 38·1 104.063/1947 H3 
50,000/1946 . . . . . . 373 10·1.08311947 .!Jó 
52.618/1946 . . . . . . :{98 104.095/rnn 40\l 
167.ű00/.1946 . . . . . 399 104.107/Hlol? 420 

K eresked t~l e1nügyi 111 inis :t ériumtól 

14.700/1ü4ö . . . . . . 422 36.200/1946 ...... 'l24 

Köz.ellátási J.fini.s:tériumtól 

21.387/1{)45 . . . . . . 421; 123.071/1946 
91.400/.1946 . . . . . . ·12\l 217.941/1946 
122.515/194() •127 102.620/1947 

,Yépjóléti l'1iniszféri111ntól 

623/19·15 . . . . . . . 210 183.172/1946 
782/19-15 .. , . . . . 297 184.260/Hl46 
40.001/19-15 . . . . . . 192 193.100/.1946 
40.002/19-15 . . . . . . 1!14 200.945/1946 
·10.051{1945 . . . . . . l!lí.i 200.970/1946 
40.202/1945 . . . . . . 195 201.359/1946 
.J0.777/1945 . . . . . . 197 201.444/1946 
40.842/19,15 . . . . . . 193 201.982/1946 
43.300/-1945 • . . . . . 200 202.215/1946 
H.877/1945 . . . . . . 201 202.3,18/1946 
46.550/1945 . . . . . . 298 203.142/1946 
46.ű00/1945 . . . . . . 213 203.143/1946 
48.650/1945 ... , . • 201\ 203.lH/,1946 
·19.308/1945 . . . . . . 205 203.200/1946 
51.161/1945 . . . . . . 278 203.267/1946 
51.i00/1945 ...... 217 203.529/1946 
10.350/1.946 . . . . . . 325 203.533/,19-16 
·10.717/.1946 • . . . . . 252 . 203.700/1946 
44.97911946 . . . . . . 2·!9 204.540/1946 

. -!2H 

. -132 
·1il!l 

267 
301 
ao5 
21i9 
218 
222 
222 

. 227 
2:11 
240 
273 
280 
271 
242 
211 
2:17 
238 
2-16 
247 
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205.400/1946 282 181.6~1/1947 2Bi'.i 
206.919/1946 ?'" 181.850/1947 290 -·>il 
233;320/1946 2~3 182.350/1947 291 
8'.997/1947 ...... ~;i1 182.730/.1947 26fJ 
iJ.:t;'1í/10/194c7 ... . . :H-O 183.470/1947 261 
iil.500/1947 .... '. 337 183.733/,1947 27l) 
1!.'100/1947 :ll·l 184.491/1947 260 
73.100/1947 :.?~:\ 184. 712"194 7 262 
76.434/·1947 239 18-J.802/1947 26·1 
~-9.440il!l·J7 ;1.17 l88.0H/.lfr47 29:i 
iG0.042/1947 204 l 88.606/iH1·17 268 
1 {;7.800/11147 ~q4 189.202/10-17 2s:1 
1 80.250/,19~ i 267 220.900/il 9·17 3-14 
180.300/19-17 274 222.500/1947 322 
180.535/19•17 28·! 226.690/119·17 359 
180. 7271l9·17 257 

Pénz ügy ni i nis;: I éri urnt ól 

15.572/1194[1 ·138 ó0.37811947 ;,uu 
32.100/l!Hö &05 \13.000/1947 [197 
81.153/!94ü 519 92.780/1947 538 
82.000/19-16 521 152.200/19·1 i 538 
137.000/19-W ·17-1 153.000/11)47 523 
l&l.721/1946 587 153.843/19-I; ü09 
153.000/1946 580 154.000/.1947 500 
154.8B0/.194ü 600 154.100/1947 535 
154.000/J946 fi9l lilAS7/il9-17 ·16·1 
155.000/1946 570 181.900/.1947 599 
197.908/1946 522 183.100/.194 7 539 
100/1947 439 183.849/1947 569 
2.132jl947 ... 608 218.115/1947 606 
5.300/1947 . ' .. ·166 240.400/194 7 600 
r1AOO/il ~J.17 .... ·!iO 

\'a/lás- és_ ll.ü::.oktatásiigyi ftliniszlériumtól 
n.a10/19.1.1 ....... ö15 11.555 11945 . . 61~ 
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