
nyokkal. Igy az indítványokra több idő és föképp2n 
xésztvevő biztosíttatr1a„ 

1-iorváth ,Zoltán n1on.dja 21 ii1dítv·á:nyát a kézi-· 
eladási árszabás elveinek: újrarendezésére és árvál-

ságá-nak. és 1 ~- girflnázi.u,1n-i -tanuL1riá·nyairiak. 
befejezése -?J„tán -· i;-7ctoo Be~·tczu-r Gyula J!v1ún·
chenbe ment, ahol beiratkozott a festészeti .A.karié·-
miára. 

tozására vonatkozólag. Itt élt aztán 138 rrtikcr is hczzcdiivták iVla · 
1. Egyleti nem. slirgős vény·eknél éj}eli pótdíjat gyar"rors.zag"fu„ 

kel] számítani.. 
2 .. Zacskók és fa.dobozok jclzéséé1 t is sú.mítható 

lt:2ven az 5-5 fillér .. 
,_,, 3 A 100°/o-os papír és dugó árerr1ell(edése fol:v

„c-111 2z 5-5 fillér jelzésértí dugó, z2.csL:ó és doboz 
ú::.2j 10--10 fillérbe 2112g. 

4. A felárrendszer megszüntetése.. .A Belügymi
nisztérium a Kereskedelemügyi JV.Li.niszterrel egyet-
61 tésben rövid úton. ál12pítsa meg a folyton változó 
gyógyo;zt:rárakat, a régi haszonkulcs visszaállításá·· 
""i8.l. 

5 .. A hitelesítés útján megsemmisített súlyok 
jo".:íf.thatása érdelzébe:r1 az Egyesület keresse 1n2g az 
illetékes Minisztériumot. 

Országszerte most 
i u. a rwgy me,gya; 
dik évfordulóját. 

Benczur Gyula 

N yírcgy házán 
Lassgallner Paula volt. 

Benczu1 

.Benczur gyógyszerész .1846-ban efrldta ·nyíregy · 
házi patikáját és egészségi okokból Kassc'na költö 
zött" ahol hivatalnoki állást vúllu..lt. A gondos szúlők, 
gyermeküket építésznek szánták, de a kis Gyuszi ki
jelentette, hogy festő les.z .. Végül is engedtek kíván-

Az 1939 .. évi IV. te, - az úgynevezett zsidótör
vény - rendelkezése értelmében, amint tudjuk, a 
zs;_O.ó tulajdonban levő gyógyszertárakat (feltéve, 
hogy időközben nem ruháztatnak át) az -1942. Inájus 
5 és 1947. május hó 4 közötti öt év alatt rneg kell 

rriaJUS 4-il;: ~napj~rva: 
azoktól a zsidó gyógyszerészektől vonták meg a jo
gosítványt, akik a visszacsatolt területeken mükö
dési engedély"t nem k~aptak, vagy 46-ik életév·üke t 
még nem töltötték be, folyó évi május 4-ik napjá
val pedig azok o. gyógyszerészek kerülnek a megvo-· 
nási l~ategóriába, akik 56-i1\: életévC1ket e napig nern 
töltik be. 

*1 

'-' 
~ 

DR.~LZSE ÉS 

H616 s kézi eladási szer. 

TRES R.. T. BUDAPEST 113. 

Benczur Gyula a halhataUan magyar festő, 
1920-bcm halt meg doiányi birtokán, '16 éves korá
ban, de aU.cotásai ssázaclokkal túlélik elmi1lását. Most:, 
amikor az ország sziiletésének századik év forduló
ján, hódol emlékének, mi magyar g yógys:wrészek is 
tegyük le az emlékezés szerény virágát az egykmi 
nyiregyhá;á gyógyszerész sírjára, aki fia képében 
igazi nagy müvészt adott hazájának. 

A mostani kategóriába 63 gyógyszertár esett; 
ezek közül 1943. november 4-ig csak 11 gyógyszc1 -
tár átruházását kérték Az átruházott - tehát gaz
dát cserélt - gyógyszertúrak a következők: 

1. Vámospc~+cs, Breuer Tvii.klós (.f\umy Ke-
reszt"), 

2. Kolozsvár, Flohr József („Remény"), 
3. Kisvárda, Fried Sándor („Csillag"), 
4. Lenti, Gonda Károly („Magyarország Véd-

asszonya"), 
5. Szeged, Just Frigyes („Magyarok Védasz-

szonya"), 
6. Kolozsvár, dr. Halász Pál („Őrangyal"), 
7_ Jászladány, Klein Jenő („Kígyó"), 
8. Battonya, Krárner Ferenc („Szeretet''), 
9. Nagykanizsa, Lukács Vilmos („Mária"), 
10. Jászapáti, Rácz Illés („Megváltó") és 
11. Heves, dr. Reiner Miksa („Megváltó"). 
A belügyminisztérium 254.078/1944. B. M. 

XIII. sz. pályázati hirdetménye, mely a „Budapesti 
Közlöny" január 28-i számában jelent meg, az 1944-
be.n. megvonás alá kerülő és az 1943. november 4;-ig 
át nem ruházott további 52 gyógyszertár jogosítvá„ .. 
nyára szól. · ·· 

A. meghirdetett gyógyszertárak a következők: 



.Jogos: 
Pengő Pengő 

Jogos . 
Pen.gő 

BereilCL 
Pengő 

-· -----------·--~------------~-

Buranva vá1 megye 
lVfocsekszabolcs „Szent Borbála" 
Siklós . 

Bars és e. e. vármegyék 
:or égelypalúnk 
Vámos1nikola 

Ber·ec; 
Bátyu G~ondviselés" 

JYiunk&cs „l\1inerva" 

25.232.-
42.000.-

18 '.330 --
11 376.-

31 828 -
35.216.-

16 627.-

49.300-

40 476.-

12 330 - lI 905.--

Ivlára1narosi köz·igazgatási kirendeltség 
.f\.lsóneresznice „l\1egváltó" 
Kövesligct 1,Fort!. . .lna'; 

1;áT·1negye 

Bátya ,:Szent Lász.ló:' 
Budafok „Kígyó" 
IVIaglód „Magyar Korona" 
Ócsa ::Korona:• 
Tas „Isteni Gondviselés" 
tJllő „SzeEt Ilonad 

Sornogy 
IVIozsgó 

Szabolcs 

ZOJOO-· 13.817.-
7'156 - 12 771-

32 OOO- 11 937.--

17.632-
89.690-
22.000.-
23 501-
28.442-
50 967-

16 172.-

31 342-
63.852.-

várra egyék 34 .050 .-

C.son_gi„ércl 
S;.~cntcs 

C~örnör és 
Tr)rrla!ja 

:-L: Yorn s:(~ic 

Sr;;a·]ul . 

I.-Ci.cólyu 
t)/ir~rnegye 

.Núrlo1" 

r<un''.l'.'l"()ff! ;;ú~··nieuye 

75 .938 .- 27.096--
25.696.- 'Ugocsa ?_,16.,trnegyc 
30.692 - 25 302 --
29 881.- 20 i\08 --· 

Halmi „:Fortuna'·' 27 336.-· 14.555.-

40.003.-

10tl.22í - 10 863 ---

érn várnieg:JC 
,)VCc,g1/ftltó:' 

Zc;,Zc. 'Várrn.cgye 
9 909-

65.395.--
Antal'' 26 920.--

1\i OOO -

30.000 -

95.34G 
'.Tön;ényíwtósági jogú városok·· 

Bvdapest SzékesfŐ'Dá}OS 

71459 --
5 .030 ,--· 13 044 --~ 

13 5GO--· 

36.000.---
88 OOO.-·- 17 :fö7. ---

l !J és 25 -os c:sak 
50 és 250 gr-os csom&golás; tablettákból 20 
és 100 db-os csornagolás o.z is111ert nagykeres-

kedőknél kapható. 

100.120.-· 
61500 --

193 629-
35 .. 600 -
82 007-
48.6:57.-
53 860.--
9-:1.551.--
48 622.-

17.583-



i'vlegrendelhető : 

/:-\z egyes jogosi~.várryok mellett kií~c)~ azt 
az érték:et tLlnteti amelyet a jognye1t2s az 1939: 
IV. tc.. 12 §-ána}: (3) bekezdése értelméQen a ko-" 
rábbi engedrnér1:yesn.ek (örökösé11ek) a 
berendezéséért és ~1 gyógyszeriári 
értékéért a 780/19L12 B lVI szárüú rendelet 
ben fizetni tartozik„ Ehhez 
2melyet a 
ui.án készített alaDiár1 a gyógyszertár 
9,nyagk~észletéért az átvéte-ll~or fjzetnie kell 

/-J,.~hol a pályázati hir a gyóg~yszer-
tár ber endez:2s0~l10k éri21z:e 
jE·Ienti, hogy a 
gyógyszertár 
k.és7.letét 

részt ·vehet 1ni.nden L2.1 
tör vén :1es feltéte1ekn.e1z 

] .9~14' 
l1YÚ~] 1zözveLlcnü1 a rn 
hoz (Bud<:l.pest, l i-u LJ9). 

i\ púlyúzaLi "J:::érvényhc% ~~- 760/ 1940 B l'vT sz. renck~ü)t 
1-0 tncgLc~lclőlc9, e? eclelibc, n kövcL.kcz(5 okrnC1nyol-:.::;:i.t 

csatolni: 

s~1n1 a 
n1únyt; 

e) hat hóna9n~ü ncn-1 régibb 
vúnyt; 

i) 
g) 
h) 

együtt; 

van-e I ca1Jogl1 gy~;~;lszertá.:ra és 
gyógyszertári jogosít-ványa; 

leliogosíLó oklevelet; 

bizon.yL i vún;,rokka1 

tuc101nányos 

<:.L.l-~Crll'l)' L-

Új 

fol:ya:nodóna~: 
volt-e l11dí 

jogo~ít~~~,a~~~~~:1é~~il~~J~~~~~1 \~,'a;~:~''nl~~-g;' ~ ;\~~~~~~~~é~~ 
különbeni visszavonása n1ellett -· kötelezőnek isrncri el a 
törvényes rendelkezések szerint előü t Lizei.ési kötelezettsé·
gek pontos teljesítését) továbbá nvilc.tkozatot arról is, hog-v· 
a kért gyógyszc:rtárat és annak heÍvi }::ö1·üln1énveit is1ner.i. -

Azoknak: a folyarnodóknak. akik nz 10!.1:3, -é\~ folva;1án 
:.neghirdc:tett gyógyszertár'jogosít''.Yúnyok valei.n1elviké~e pÚ-

~:~~?;~~t ac~~cto~~:io~ ~~~;;oi~;~~si~~~~io~~\~;~;l~~~~~~~: egE!{~ 
arra, hogy:: akl-<:ori kérvényüket inilyen szárn alatt adicí.k be. 

AzOknak a ieljesjogú gyógy·szerészeknck, akik az ország 
határnin kívül teljesítenek tényleges katonai szolgálatot, en
gedélyt ad a Miniszter arra, hogy az a)-i) pontokban fel
sorolt mellékleteket kérvényükhöz pótlólag 1944 március hó 
15-ig nyujthassák be. Nevezettek kö1::elesek azonban katonai 

GY., SZEMLE 1944. 

par8_ncsnokságuk előtt kötelező nyilatkozatot tenni, hogy 
kr~rvénvllkbc:n c:z a)-i) pontok1'a tett kijelentésUk a val:'l-

,~~~r:~~~~~~~i,;'f:~~~;~i~ ;zf~r ,~;;~2r~koza t m~~g~\1t 31~~ 
lli8.nyo ;an ielsze~:·elt 1,;-2gy elkésve 
:-121-::i -"·~~szik _f.lg~7··eie.n:.Oe. 

Felesleges kérdezősl(ödésck és tan8cskCrések el
kerülése "céljából közöljük, hogy jogfolyarnocl6si 

s~~ülettcnl 

-! bélyegekben való bektd-
a .Sz·emle 
minta nélkül kívánják kér

megemlítjük, hogy a pályázati 
kívánt féli.ves r ra 

szövege a lzövetkező: 

d2ccrnbe1 1-én -~\f"agyv~n adon, hol é~c1es-

br un% viLéL~s6gi··'Ól'c1n, 1<:oro-· 
sebc.stiié.si ét(~n1 ·vnn 1(:110.ly csn-

is vonatkozó i.gJ:zoJ.á.sokat lc61 
.1.\. fo?. ra.dnlrnak ulán J3 

csa,lúc.1.i a ,kis,szil
a1nelyc1t azóta 

~1.xn:--tt a telsöbb ellrnör ~ö h:üó
vozetem. Községom lrnltú1áJi:.: 

töltök be Elnöke 
helyi L~jána.k s 

.ré.szl:.n1c~ a n1<:1garn körében 

Az l) alatti 

szaklapok,ban hossz.ahb 
tudományos kér c16sc kben.. 

szintén mellékclcrn. 19?.0-ban 
stb 

aláil ÚS) 

a kövl-•lk{'ZÖ: 

J.\.lulü·ott okleveles gyógyszcrész 1 kött~lczön 

n:cn.e.1111yiben a jelen kél'vónnycl fo1y ~!.n1odo<t 
(vagy gyógysze1'tárak valamelyikét) elnyeHm1, 
adornányozott gyógyszertá1 ral 1G1pcsola tos fizetési 
geknek - a jogosítvány különbcni visszavonúsa nwilelL 
pontosan r:-:leget tenni, .A két t gyógysze1 tárat ( 
2nnak (c1zoknak) l:örülrnényr-:i t isn1_C'l'cn1. (1)úturn, 
l:ét 

azz::i~ adta vi.s.sza. 
w::l. pá.lvázat üg\r~Den 
nál - ne;11 kell 'bJ2ac1,ják 
bsn niát' benyujtoita,fc 
Ellenben ezeknek a kcllegáiu1al~ is be. kell 
kel etil e;·kölcsi bizonyítnínyt, l:isztifőo1 vosi 
pontban foglalt nyilatkoza:tc-kat és egy kiegészf:ö 
az 19~b0„ ősze óta eltelt .szo1gála ~i idö1·öl. 1 gen 
fo7ycun-ol·Z.0ányCan e,zeknek a kolleqáknak nieg kell 
ci belúgyminiszteri ikü&tószámot, a.mellyel 
7-;apták s llr/i..ely leir::,ttba-n a. tö1· . .;;sl-cö·nyvbe t.:aló 
,i,„an ál'laptt0a .. 

Ezen koJlegáknál így rnéd-~sul a szöveg·: ":\. feLsoro'.t n1el-
léklotek közül az a), b), e),. d), f), g) és i) pontokban fog
lalt okrnányain1at ezúttal azért ne1n cs.5.rtolorn 1 n1ert Nag·yn'~é'1-
t6sftgod . /B ivr. száni a.lat: ezeket az 1940. ő22zé;i kur~ 
országos pályizat alkal1nával n1ár törz.skönyv~z.te:ni kegyes 
volt." 

A kérvényre az eddigi szabályoktol eltérően 
3.-· pengős okmánybélyeg ragasztandó tekintet nél:-



kül arra, hogy községbe vagy városba sz61 a folya
modvány, illetve hogy egy vagy több gyógyszer
tárra. Viszont a nyilatkozatokra is 3 .. - pengős ok
rnánybélyeget kell ragasztani, a mellékletekre pedig 
50 fillérest (feltéve, hogy ilyen összegü okmánybé-· 
lyeg nincs azokon már felragasztva) 

A kérvényt készítsük lehetőleg irogeppel és 
másolattal, a másolatot tegyuk el és ragasszuk rá a 
postai fela dóvevén yí 

Kedves Szerkesztő Úr' 
Volna egy megjegyzésem a gyógyszeniszi tö1 

v{riyjauaslattaI. ka1Jcs0Lutban, a kerúleU 
ülésen óhajtottam előadni, azonban sajnos nem t'll
clok időt s.zakitani a bemenetel1 e A 30 § intézkecl1'c 
a személyjogú ak jogositványának, va
lamint az intézeti gyógyszertárnk jogosítványának 
kötelező visszavonás(n ól, ;1crn beszél CéZOnoan a kézi·-· 
gyógyszertárak jogosítványának kötelező megszún
tetéséről, bár a 24 .. § sze1int a belúgyminiszter úr azt 
bármiko1 vissza vcn h G 

Az eddigi szerint meg keliett vonni 
az engedélyt, ha a gyógyszertár szabálytalan 
kezelése miatt az orvost harrnadszor elítélik Jelen 
törvényben azonban iőleg azt kellene belevenni, 
hogy az engedélyt rrieg kell vonni: 

ha az enqedél11cs a kézi nvó011szer!:r1Thríl nz oU 
nem tm í:haLó ~ gyóg~;szer cket v:ri"fn/ ~pcci~ilÚd~~k~t )d

ha a gyógyszert nem uz engedélyes ké-
Az bJkönyv 99 kézi gyógyszertri: 

van, bizony nem nagy öröni a szomszédos 
nak. 

Kartársi údvözlettel. 
(Aláírás) 

gyógysze1 ész. 

(.c1 Buclapest-vicléki kerület taksarnemoranclu
rnélnalc előzö része·l az 1943 clccernbcr 3) 11) 
vríbbú 1D44 .. jamiár 1, S és 29-i szúmoldJan 
1 ók. Iit közöljük a befejező részt) 

A taksarendelet 3. sz. mellékletében van előír
va a gyógyszerek kiszolgáltatásához szükséges edé
nyek ára. 

Ezeket az árakat 1935 óta a m. kir. Belügymi
nisztérium több ízben módosította a nagykereskedel
m.i árak e:rnelkedése után rr1ég p2cilg úgy, hogy a 
gyógyszerésznek számlázott - költség nélküli 
árhoz 30°/o bruttó hasznot engedélyezett. E szerint a 
gyógyszerészi eladási árból a gyógyszerésznek 
23.080/o rn.arad bruttó haszonként. 

Ha figyelembe vesszük azt, hogy a gyógyszer
üvegeknek legalább 100/o-a hasznavehetetlenné vá-
lik (eltörik) a szállítás, tisztítás és gyógyszerkészítés 
alatt és azt, hogy az edény-árszabás „jegyzet" rova
tának e) pontja az árszabás szerin:ti ár 250/o-át. de 
legkevesebb 10 fillért enged felszámítani olvan eset-
' h •"' h . , b f " ' "' ' oen, l a a re1 .u.OZ a g:y·og~,rszer e~ngadasara c:.lKalrnas 
és tiszta ·2dényt vagy dobozt, láthatjuk~, b.og)r a 
gyógyszerész által adott edénvek ára nincs aránvos 
összha11

0
Pba:n. a fél által hozo+t· "'c1án\.,.zai-Y)e'1 ·Fci,..,vz"'-v '-' -..CJ.. ... J ''-- ~l.1.. .l. J..'--1,':) Ci.. 

mítható költséggel .. Mert amíg a fél által hozott al-

kalmas és tiszta edényzetnél tisztítási költség és tö
rési veszteség nincs, a signatur áért és dugóért, vala
mint a kezelésért az edény árának 250/o-át, de leg
alább 10 fillért kap a gyógyszerész, addig az áltaia 
adott edényzetnél a :miiJ.den esetben szukséges tisz
tításért, a törési veszteségért, a dugóért és signatú
ráért, ::tz edényzet beszerzésével járó teternes költ
ségért mindössze 23.08°/o-ot kap. Ez a O/o-os bruttó 
haszon csalr 32 filléres 21agykereskedelmi áru eae~-... y
nél teszi ki a 10 fillért, az annál olcsóbb üvegeknél, 
dobozoknál nem éri el. 

lg2zságosnak és a iél által hozott edén.yzetn_éJ 
ielszámítható 25°/o kölLséggel arányban állónak tar
tanók a gyógyszerész által adott üveg vagy porc2l
lán edényzet árának olyan megállap1tását, r.n.ely· fi
gyel21nbe vesz 10°/o tö1 ési veszteséget] Uvegenk:ént 
0--8 ±illér tisztítási és szállítási költséget, s ezeker1 
felül 25°/o-ot a dugóért, signaturáé:ct és l<;:ezelésért. 
N2m törékeny edényeknél (doboz, stb..) természete
sen elmaradna & törési veszteség és tisztítási költség. 

Az üvegedényzetnél az ármegállapítás lassan
ként már úgyis csak arra szolgál, hogy ha a lél hoz 
üvegedér-1yt. a felsz9-1nítl12.tó 25°/o .megsiabható le
g·yen. U gy2r1is a gyógyszertá:tak n.agy része üveg
szukségletét beszerezni .hónapok óta nem tudja áru
lJiány miatt, a közönség pedig a mai üvegárak mel
lett nem tartja érdemesnek azt, a saját gyógy
szerének befogadására szükséges használt edényen 
h:ívül a háztartásokban folhalrc.ozott 
gy ógyszerüvegeket eladásra visszavigye a gyógy
szertárba. 

En.nek az időszal-{OS 1.,~\1egl1iár1y11d.k, 10.l\'..üzdésére, 
de nemzetgazdasági szempontból is szükségesnek 
ü:irtjuk, hogy a nyilvános gyógyszertárakban is be
vezethessük azt a jól bevált üvegbetét 
amit a társadalombiztosító intézetek házi gyógyszer
tárai a 26"1..680/1943. B .. M. számú. rendelet alapján 
bevezettek A rendelet hatályát a nyilvános gyógy
szert4rakra is kiterjeszteni ké1jük. Indokaink a fent 
elmondottakon kívül ugyanazok, mint a társadalom
biztosító intézetek házi gyógyszertáraínál 

A taksm 2ndelet 4 sz. mellékletében felsorolt 
gyógyszerészi munkálatokért ielszámítható díjakat a 
m .. kir. Belügyminisztérium 1935 óta háromszor 
emelte. A legutóbbi módosítás az eredeti - 1935 e•n 
- mw1kadijaknúl 60°/o-·kal magasabb összegben ál
lapította meg a gyógyszerészi munkálatok díját. 

Szükséges lett volna itt összehasonl.ításképpen 
felgyüjteni más foglalkozási ágak kereskedel-· 
ni.i és intellek:tuális ~T1ur.:.l~adíj2in.ak 
1935 óta bekövetk:ezett e:neE(eclési adatait és 
összegét Sajnos ez a feladat meghaladta kerületünk 
adrninisztrációjá11ak: erejét} s ezért e }1elyen csak: 
egy-egy példával kívánjuk bemutatni a gyógysze
részi munkadíjak alacsony voltát és azt, hogy az ösz
szes gyógyszerészi munkadíjból eredő bevétel nem 
áll arányban a gyógyszerész által elért haszonnal.. 

Példák: 
i\. 115 szárn(1 szab\rá11vos vénymiD~Ta szerinti 

gyógyszer (P~1lvis alcalint1su e. bellaq.) össze:rr1éré·
séértJ ell~evcréséért, átszitálásáért és kíszolgáltatá
sáért rnagá.noso1\: terhére 96 fillért, közalapo~~ ter
:hére 72 fillért számíthat fel a p··vófty\;"'szerész. 

'!. ,....,,._ „ „ „ • Ov, '-'. . . „ ~ _ 
.J.6i. o~" szan-ru \1en:;lTn1:nta szeri11t1 gyogyszer (D2-

coctum saponariae Hung.) elkészítéséhez felhasznált 
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