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Előszó. 

A gyógyszerészetre vonatkozó törvényes rendelkezések 
és egyéb jogszabályok eddig rendszeresen feldolgozva és ké' 
zikönyvben összegyüjtve nem voltak és az ide vonatkozó 
joganyag ismerete egyrészt a jogszabályokat alkalmazó ható, 
ságok részéről kívánt szakértelmet, másrészt a jogkereső kö' 
zönség számára jelentett sok kutatást és utánjárást Éppen 
ezért örömmel üdvözlöm ezt a hézagpótló munkát, amely 
nemcsak szakszerű feldolgozásban ismerteti a gyógyszeré' 
szetre vonatkozó nagy joganyagot, hanem a történeti fejlő, 

désre és a fővárosi gyógyszertárak történetére vonatkozóan 
is közöl értékes adatokat, ami általános érdeklődésre tart. 
hat számot. 

U gy vélem, hogy a szerző igen értékes munkát végzett, 
amikor a .rendkívül szétágazó joganyagot rendszerbe foglalta 
és közrebocsátotta. Ezáltal jó szolgálatot tett a közönségnek, 
amelynek számára a kézikönyv könnyen áttekinthető módon 
nyujt tájékozódást, de az adminisztrációnak is, amelynek fe, 
lelősségteljes munkáját az anyag rendszeres feldolgozásával 
és összegyiijtésével megkönnyíti és előmozdítja. 

Budapest, 1935. évi november hó 6,án. 

Dr. Salamon Géza 
székesfővárosi tanácsnok. 

polgármesteri X. közegészségiigyi 
ügyosztályának vezetője. 



Bevezetés. 

A gyógyszerészettel, mint szwktudománnyal, az arm hivatottak 
régóta foglalkoznak. Ennek a munkánwk nem llyen célja van, hanem 
a gyógys„erészet ke[etk1ezését, fejlődését és mai jogi helyzetét az 
.érvényben lévő törvénye~ rendelkezések alapján kívámJja megis: 
mertetni. 

Itt a hazai gyógyszerésze1tről beszélünk, tehát annak kcletkezé
sét és fejlődését :történeti visszapillantások alapján cvilá,gítjtJk meg. 
Minden jogkérdés az .élle1tviszonyoik által követelt fejlődésen ment 
keresztül, tehát a gyógyszer6sizetnél is ilyen pragmatikus fejlődést 
:tapwsztrulunk. Ezért keill a mulit idők változó életviszonyaira rámu
tatni, mert ezeikből lehet a jogfejlődésne magyará„atot találni. 

A gyógyszerészeti jog megismerése céljából tárgyalni kell: 1. a 
jo,g ikifedlődését az álk>mszerveze1t keretében, 2. a gyógyszerészeti 
jogszabályokat és azolk gyakorLati .ailkalmazását és végül· 3. a helyi 
vo11atkozások figyelembevételével a gyógyszertárakról 01lyan ismer
tetést kell adni, amely gyaikmlati példákat mut.ait. En,,,ek megfele
lően a munka három részre tagozódik. 

Az első rész államszervezetün!kről ad rövid tájéikoz:tatást; ehhez 
Ladik Gusztáv „Közigazgaitásunk fejlődése 1867 óta" című munká
ját használtam fell. Ennek ker.etéhen rbsizletesebhen tértem ki a 
iközigazgatási h"tóságok djárási szabályaira, amelyekre a jogikeneső 
iközöooégnek nélkülözhe:tetl.en szüksége v.an. 

A második rész a gyógyszerészeii jogot tárgyalja. A történeti 
kérdések megv.Hágítás(mál Linzbauer Xaver Ferenc „Codex Sanita
rio Medicinalis" cí,mű gyüjtemény.ét és „A magyiar korona orszá~ 
gainak nemretközi egésvségügye" című, Pesten 1868. évhen kiadott 
'dllunikáját, v·alamint dr, Demkó Kálmán „A magyfrr .orvosi rend tör
ténete, tekintette'! a gyógyásmti inté7lmények fejliídésére Magy.ar
-0rszágon a XVIII. szá,,.dban" című munikáját hasznrultam fd. He
lyii vonatlmzásokhan Salamon Ferenc „Budape;s~ története", Né-

. metl:iy Lajos „A p.esti főtemplom története", Romer Flóris „A régi 
Pest", SelúDJall Lajos „Adalékok Budapest székesfőváros töi'téneté-
11ez", dr. Göőz Józ,sef „Budapest története" és Schoen Arnold „A 
pesti vár.0is!h·áza története" című munkáik s~olgáltak i11agyszerü tá
jékoz:tatóul. 

A másndik rész ez.enf1e[ül még a ·ma érv.ény.es jogi helyzeteit 
tárgyalj:>; ebben egyszerű tanácsadó formában találjuk meg a vo 



Bevezetés 

natkozó rendelkezéseket, legtöbbször meillőzve " jogszabályok szó
tizerint való közlését.; 

A harmadik rész tisztán budape.s1ti von,a:tkozású; ebben a fővá
rosi gyógyszertáralk adat:>it találjuk gyüjteménycs formában. Az itt 
iközölt adatokat a székesvőváros levéltáráb<tn és tiszti főorvosi hi
vatalban taJlálh!ató nyilvántartó könyvek, v:>lamint Schmall Lajos 
„Adaiékok Budapest székesfőváros törté1t1etéhez" című munkája 
a1apján részben az Országos Levéltárban, legnagyobbréBzt "zonban 
a székesfőváros lev.éltárában gyüjtöttem össze. 

Kötelességemnek tartom e helyien külön is megkö.~zönni az Or
szágos LevéJtár '.nezetőségéiook, ho·gy az adatgyüjtésre módot adott, 
továbbá .dr. Gárdonyi Afüert és d'r. Budó Jusztin főlev~táms uraik
nak, hogy ezen tú]menő,en szívesek voltak maglllk is, de l.'le1ndkívül 
nagyrabeosült munkatánslaik útján ikészségükke1 és a közigazgatás 
számára nélloülözhe,tetlen szaiktudásukkrul segítségemre [.enni. Az " 
szívélyes bánásmód és kol\égiális szellem, amit tapasztaltam, min
dig hálás köszönetet vált ki bdől.em. 

H:Hás köszönettel adózom dr. Cso·rdás Elemér tiszti főorvo<> 
úrnak, <tki a személycsjogú gyógys2'ertárak nyllv:ántartóját rendel
k.ezésemre bocsátotta .és ezzel elősegítette célom elérését. 

A székesfövárns kfooe.gészségi ügyosztáilyában e~töltött időmből 
hat éven át a gyógyiszerészeti ügyek előadója voltam és egész mű
ködésem alatt tapasztaltam, hogy a gyó.gyszeré$„et gyakorrlati ikér
déseibe111 az érdeklődő közönségnek kimerítő felvilágosttást csak 
aloikor lehet nyujtani, ha egy ilyen gyüjtemény és isme,rtetés lá,t 
rnapvilágot. Megkíséreltem ezt összeállítani, h·as.ználhatóságának 
megál\apít:>sát azonban kartársaiimra és az érdekeltekre bízom. 

Budapest, 1935. 

A SZERZö. 

ELSö RÉSZ. 

Allamszervezeili alapfogalmak. 

A történelemből tudjuk, hogy mihelyt a közös érdekek össze
hozták az embereket, létrejött ,a„ együttélésnek és a közös érde• 
keknek '1z<>hályoikba foglalt védelme. Ez a szabályozás jelenti a 
jogot abban az értelemben, amint azt erőnek, védelmi eszköznek, 
vagy az idő!k folyiamán fejlődésnek tekintjük A jog tehát nem 
más n1int az élet sze1rvezőj.e, az életviszonyok rendezője. 

'A mai kiforrott és kifejlett szerv;ezettségben a legtökéletesebb 
és eszmeileg is a legnemes.ebb intézmény az áJlam, me;yneik mi~.d~'.11 
megnyilvánulása jogi természetű. Ezt a 1s•zervezetts.eget a ko~?~ 
faj nyelv testvéri együttérzése teremtette meg, melynek ,a:;, ~st 
föld megtartásáért folytatott hosszú, évszázados iküzdelmek adták 
meg értékét. , 

Az .állam egyénekből áll, rukiket '" állammal szemben polga
roknak nevezünik. Az államot az egyén !l!kfrrata, érdeke hozta létre, 
az,onban az áUlam a történelem f.o.Iy.amán az összesség, a köz érde~ 
kében magws•abb eszmei létre tökéletesedett, mert csak ebben a 
helyzetében tudta minden tagjának sorsát nrngfelelőeITT> irányítani. 

A magyar ál.!am szervezete a Szent Korona tanán épült fel, 
amely a nemzetet ismeri el minden jog forrás·<>ként. Tehát nemze· 
tünk minden m,egnyilvánulásra szintén jogi természetű, célja az 
összesség és az egyén életviszonyainak szervezése, ren·dezése, 

Az állam alapelemei a terület, a népesség és " közhatalom. 
A magyar állam a végzetes Trianon előtt területileg az anyia· 

országból, Horvát- és Szlavonországból, mint társországokból éJ~ 
Fiuméból rullott. Az :>nyaország terlilete 279.759 Km' volt, lakos
sága pedi'g 1910-ben 18 millió. 

A mai Magyiarnrszág területe 93.010 Km', lakossága pedig 
1930, decemberében nyolc és félmillió. Igy fest a háború előtti és 
utáni J\ilaigyaro1is1zág területi és népességi viszonya, melyn.etk össze
hasonlításábóJ. .a véres hábnrú szomorú lköve'tkezn1ényei bontaikoz· 
nak ki. Ebben " megcso'1lkitott és kifosztott állapotban vált Cson• 
kamagyamrszág önálló állammá, megfosztva minden életképessé
gétől. Ezen a csonka területen, a jövőben való rendíthetetlen biza• 
lommal, kezdi meg munkáját nemzetooik a" ősi alkotmány alap· 
j án., mely 1s1zerint az ál1ami főhat1alom tényezői ma is ,a királ.y és a~ 
országgyűlés, 
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A koronás király 1918. után az országba nem térhetett vissza, 
az alkotmányos élet azonban szükségessé tette, hogy a21 állami fő· 
hatalom gyakorlásában szünetelés ne áJljon be, .ezért jött létre '"" 
1920. évi I. t.·c., mely megá!Lapitotta a királyi hatalom gydtkorlrusá · 
nruk 1918 .. évi november hó 13.-án történt me•gszünéset s az állam· 
fői teendők ideiglenes dlátásáva a magyar áUlampolgárok kozül 
titkos szavazással kormányzó választását mondta ki. Ez a válasz· 
tás 1920. március hó l-én történt me.g és a nemzetgyűlés ezen a 
napon vitéz nagybányiai Horthy Miklós urat Magyamrszág kor· 
mányzójává választotta. A !kormányzó személye' sérthetetlen s 
büntetőjogi védelme ugyanoly;an, mint a kiri>ly.é. A !királyi hata!· 
mat, ·ruz államfői teendőket korlátozott királyhelyettesi hatáskör
ben Magyarország választott ko•rmányzója látja el. Országunk ál· 
lamfoDmáját illetően az 1921. évi XL VII. t.-c. wktként rendelkezik, 
hC1gy ·a Habsburg-ház uralkodói és trónöröklési jngát megszünteti; 
ennek [<övetkeztében " királyválasztás jog.a a nemzetre vissza
szállt, wzonban a 3. §.kimondja, hogy a 1t1emzet 1a királyság ősi ál· 
larnformáját változatlanul fenntartja, bár a királyi szék betöltését 
későbbi időre haJ..,,sztja. 

Az állami főhatalom másik tényezcője az országgyűlés, mely 
a kétkamarás rendszernek megfelelően a feilsőházból és a lképvi1s1e~ 
lőházból áll. 

A fefaőház a régi főrendihá21 helyébe lépett az 1926. évi XII. 
t.-c.·lkel. Ennek tagjai a világi és e1gyházi rnéltóságokolll kívül az 
örökös főrendiházi tagság jogávail felruházott hercegi, grófi és bá· 
rói családok tagjai közül önmaguk által választott, továbbá ·a tör· 
vényhatóságok és " különböző élethivatások meghatározott szer· 
v,ezetei .és intézményei részéről megválasztott, valam,int az élet
fogytig kinevezett tagok. 

Mindaddig, amig az államfő felrudatkörét a kormányzó látja 
el, az országgyűlés, va•gyis a képviselőház és a felsőház együtt 
tölti be a nemzetgyűlés jogkörét, tehát a két ház együtt gyako
rolja a törvényhozú hata·lmat. 

AJilwtmánynnk szerint a végrehajtó hatalom birtokos•a a ki· 
rály (kormányzó), aki ezt a hataJ.mat "z általa kinevezett felelős 
minisztérium útján gya1k,orolja. A minisztériumoik élén az egy.éni 
felelősség alatt működő miniszterek árllanak, akiket a millliszter· 
elnök előterjesztésére " király (!mrmányzó) ne'.'ez tki. 

A helyi végrehajtó hatalmat az önkormány:?Jati testületek .gya· 
karolják; ezek hatáskörük szempontjából törvényh<itóságokra 
(városi és megyei), megye.i városokra, nagyközségekre és ki~köz· 
ségekre tagozódnak. 

A végrehrujtó hatalom itt feilso·rnlt szerv•eit általánosan köz· 
igazg1atási hatóságok ID!éven is1m·erjük. 

Az államszervez-et keretében az igazcságsz-olgáltatáJs1t a bírói 
hatalom gyakorolja, mely '" végrehajtó bata!omtól, vagyis a köz: 
igaz.gatástúl teljesen füg;getlenítve a király (ma a magyar szent 
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korona) nevében ítélkezik. (1869: IV. t.·c.). Az 1790. évi XII. t.·c, 
" bíróságok teljes függetlenségét biztosítja, ami alkalmassá tesú 
a bírói hatalmat arra, hogy a ·1egmaga1s1abb állami almrat, " törvény 
szellemének és rendeilkezésének megfelelően biztosíts·a és szolgálja 
a mindenki részére egyenlően adott jo,g alapján azc igazcságot és 
ezen keresztül az állam védeJ.mét. Ez a cél és hivatás a bíróság· 
nak me.gkülönböztetelt helyet ás különleges hataJmat biztosít, 

A közigazgatási hatóságok. 

A közigazgatásnak .egyetlen feladata, hogy az állami wkarat· 
niak, a törvénynek a mindenn.api életre való aI1kw1mazá&át, va,gyis 
végrehajtását tökéletesen megvrulósítsa. A törvéllly '" legerősebb 
jogszabály; mely mindenkir,e e·gyaránt kötelező é.s éppen ezért an" 
na1k nem tudásai senkir.e ISJem lehet mentesítő k:örüLmény. 

Az állami közigazgatás mind bonyolultabb helyzete szüksé
ge.ssé teszi azol!lban, hogy •a helyi és ,az adott viszonyokkal köz· 
vetlen•Ül ism,erős végrehajtó hatalom a·z életlk:örülményekhez simul~ 
va, a törvényes ·akaratot ,megfe1'elően aM<almazz,a. Ezért a végre
hajtó hafalomnak rendeletaltkotásn jo!)a van. A rendelet azonban 
csak másQidlagos jogszabály és .a törvénnyel ellentétben ne1n áJl
hat. 

A rendeletek ·lrehetnek .miniszteri és minisztertanácsi határoziat 
alapján kiadott miniszterelnöki rendeletek. Ezek a rendeletek ha· 
tásukbal!l :teljesen egyenlő elbirálás alá esnek, .a fokozato1Q megkü· 
lönböztetés csalc össze.ütközés esetében vehető figyelembe. 

Tartalom szempontjából megkülönböztetünk törvényt végre· 
hajtó, törv.énypót!ú, törV'énybegészítő és törvényfelfüggesztő vagy 
szűkségrendeletet. 

A rendeletek hatályosságukat maguk állapítják meg, vagyis 
az időtartamot, azt " te1ihletet, vagy érdekcsoportot, melyre ér· 
vényük kiterjed. A rende•let érvédlyességének elengedhetetlen kel· 
lék e azonban a [.;.:ihirdetés. H.a a rendelet maga nem állapítja rne,g 
életbelépésének időpontját akkor a hivatalos lapban való közzé· 
tételtől számított 8. napon lép hatályba. (1879 : XL. t.·c. 9. §.) 

Az államhatalom gyakorlásának .és megnyilatkozásailllak is· 
mertetés1ére azért volt szükség, mert a j.ogszabályok tárgyalásánál 
tudnunk kell, hogy azok az ál!.arnszervezet rnai rendszere mellett 
miként jönnek létre és milyen szervek útján nyernek alka;\ma· 
zást. 

A következőkbel!l azokról az eljárási szcabá!yokról lesz szó, 
melyek az egyes köziga:<>gatási hatóságoknak a .gyógyszerészettel 
lrnp<l~olatban tehető intézkedéseire, valamint az intézkedések fo· 
kozatos elbírálására vonatkoznak. 

A törvény '" leg,több kérdés részletes szabályozását a rknrmány 
!iatá.skörébe utalja, az egyes inté;;kedések megtételére ped•ig a tör-
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vényhatóságokat, a városokat, községeket utasítja. Ez " körül" 
mény tes>.>:i szükségessé, hogy " gyógysze!l'észetre vonatkozó ren
delkezéseket "!Gként ismertessük, amint azok az egyes közigazga
tási hatóságok hatáskörébe tartoznak. 

Az 1876 : XIV. t.-c. " köwgé~ségügy.i s2!0lgállatot e·lsőfokon 
a szolgabíró hatál~körébe utalj.a (154. §.); ez a hatáskör a gyó.gy
szertárrukfüal kapcsolatban a vizsgálatra terjed ki; Ee!hatalmaz:i;a 
továbbá mindazokban .az ügyekben v•ailó intézkedésre•, melyeket 
más törvény, v.agy szabályrendelet reá bízott. A szolgabírónak 
mint elsőfokú ha,tóságnak szakközege " járási orvos, akinek véJe
ményét rendszerint előzete~1en kell kikérni. Budapesten az első
fokú közegéswégügyi hatáskört a keorületi elüljárók .gyakmo.Jják. 
Az 1893: XXXIII. t.-c. 20. §. 7. pontja értelmében felügyelnek a 
kerületben levő gyógyszertámkra és végzik azok hatósági vizsgá
latát; végrehajtják a gyógyszerekk·eil való ker.eskedésre és a mér
gek forgalomb:>hőz.ataL<tr.a vonatkozó szabályokat. A 21. §. értelmé
ben a kerületi e!üljárók kihágási rendőri büntetőbír.ák ;s1 azok
ban az ügyekben, amelyeket a törvény vagy más jogszabály ha
táskörükbe utal. 

Ugy a szolgiabíró, mint a kerületi elüljáró intézlkedései, hatá
rozatai .ei!Jen a törvényhatóság első tisztviselőjéhez (alispán, pol
gármest,r) felebbezésnek van helye. 

Az 1876 : XIV. t.-e. 157. §-a értelmében a másodfokú hatóság 
11 törvényhatóság első tisztviselője. A törvény 151. §-a a törvény
hatóságot hatalmazza fel a miniszteri rendeletek és általában a 
közeg.észégügyi szabályok végrehajtására. A .törvényhatóság első 
tisztv~s1elője köteles .az alantas közegeket elilenőrizni abból a szem~ 
pontból, hogy azok a közegészségügyi szabályoimt prnnfosan vég
rehajtják-e. Ebből " célból vizsgálatot tarthat. Engedélyezi az or
vosoknak ikézi ,gyógys~ertár tartását, a gyógyszertárak rés·~ére a 
törvény 125. §-a esetében kezelőt rendel ki; intézkedik minden 
olyan ügyben, melye,t valamely törvény vagy szabályrendelet hac 
táskörébe utal. Mindezekben az ügyekben .a törvényhatóslág tiszti 
főorvosának véleményét meghallgatja. 

A törvényhatóság egyetemét a törvényhatósági bimttság kép
viseli, melynek hatá.skörét az 1929 : XXX. t.-c. 22. §·a állapítja 
meg. A törvényhatóságok szabályrendeleteket ailko.thatnak, ame
lyek helyi vonatkozású közügyeket rendeznek. Ezeknek előfeltétele 
azonban, hogy törvénnyel és kormányrendeletekkel ellentétben 
nem állhatnak és érvényességükhöz kormányhatósági jóvcáhagyás 
szükséges. Az ilyen szabályrende!e,tek csak az il.le.tő törv·ényható· 
ság területére érvényesek. 

A közigazgatási hatóságok minden ténykedésükben .a törvény 
és ·• mi111iszteri rendeletek értelmében járna!k eL Ilyen rende•lkezl'> 
alapján foganatosított minden intézkedésü!Gkel (vizsgálat, enge· 
dély-kiadás) oly.a,n jo.got gyakor.olnak, mely ,az cgyéme nézve elő
nyös, de sérelmes is lehel. Ezért adja meg a törvény a lehetőséget 
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arra, hogy a közigazgatási hatóság bármilyen intéz;kedése ellen 
jogorvoslaHal lehessen élni. Az 1929 : XXX. t.-c. 46. §-a kimondja, 
hogy jogorvoslatnruk van helye minden közigazgatási határozat, 
véghatáwzat ellen, kivéve, ha ezt valamely jo.gszabály kifejezet· 
ten ikizárj a és kivéve 1az egyszerű idézést. J ogorvoSilattaJ élhet min~ 
denki, akinek jogát va.gy érdekét a közigazgatási határo2'at érmti. 
Ezért ·a közigazgatási 6ntézJkedések alirnlrnával 1a jogorvoslaJtról 
külön ioell megemlékezni. Jogorvoslat .alatt értjük a felebbezésit, 
fefülvizsgálati kérelmet és a felfolyamodást. A közigazg,atási in
tézkedés, amely ,eU.en a jog.orvoslat irányulhat, lehet határo20at, 
véghatározat és végzés. 

Elsőfokon az a hatóság hozza " határozatot, ·amelynek hatás
körébe az illető ügyben való intézkedés tartozik. Az ilyen határo
zat, véghatároz~t e1len az 1929: XXX. t.-c. 48. §-a értelmében fc
lebbezéss1el lehet élni, k,ivéve, ha azt a minisztérium· hozta és ha 
valamely jogszabály a felebbezés_t kizárja, vagy közigazg.atási bí
rósági panaszt enged meg. 

Nem lehet felebbezéssel élni az o!y.an .elsőfokú véghatározat 
ellen, amely nem jár jogkövetkezményekkel (vé!emény, óhaj, bi
zalom, vagy bizalmatlansá.g megnyilvánulása, stb.), vagy amelyet 
a hatóság személyhez kötött jogként gyakorolt (kijelölés„ kineve· 
zés), kivéve, ha va·lamely jogszabály kifejezetten jo.got ad annak 
önálló me.gtámadására. 

Az a körülmény, hogy vrulamely közigazgatási végl>atározat 
eUen felebbezéssel lehe,t élni, megadja a lehetőséget .ama, hogy a 
feliilbírá.Jó hatós·ág teljes jogkörben intézkedjék, tehát teljes repa
rációra nyujt módot. 

Másodfokú közigaz.gatási véghatároz.at eJ.len csak akkor lehet 
felebbezni, !>a ezt valamely törvény kifejezettm me.gengedi. 

A" olyan közigazgati<si véghatározat ellen, melyet megfeleb· 
bezni nem lehet, felülvizsgálati kérelemnek van helye. Ebben az 
esetben csak az adhat alapot az alsófokú véghatározat érdem!e.ges 
felülbírálására, ha az eljárt ha,tósá.g túllépte hatáskörét, vagy vég
határozata jogszabályt sértett. Ilyen esetben a felülbíráló hatóság 
a•z ügyet vagy érdemlegesen birálja és dönti el, vagy új eljárást 
és határozathozatalt rendel el. Az ilyen értelmű rendeletet az alsó
fokú hatóságnak ir.ány.adóul kell .elfogadnia. Ha jogswbálysértés 
nem történt, a f.elülvizsgá!Mi kérelmet el tkell utasítani. 

Ezenkívül még e.sok egy lehetősége van a köz.igazg,atási végha
tároza1t feLülbíráJásánaik, 111evezetesen ha .a törvényes rendelkezések 
szerint az illető ügyben a közi.gazgatási bírúságlmz panasznak vau 
helye. 

A felebbezést, valamint a feJülvizsgálati kérelmet a véghatá
rozat kézhezvételétől vagy kihirdetésétől számított 15 nap „Jatt 
annál a hatóságnál kell benyujtani, amely a sérelmes véghatároza
tot elsőlokon l>ozta. Aki ezt a határidőt elmulasztja, annak felebbe
zését végzéssel kell visszautasít•ani. Ha .a határidő elmulasztásrn el-
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háríthatatlan rukadály miatt :történt, igazolási kérelmet kell benyuj
tani, melynek beadási határideje <lZ 1929: XXX. t.-c. 51. §-a ér
telmében 1a jogorvoslati határidő utolsó napjától számított 15 nap; 
ha azonban a mulas1ztás csa!k később jutott a féil tudomására, vagy 
0JZ akadály csak később szünt meg, ez " 15 Q>apos határidő a tu
domásmjutást, vagy az alrndály megs,zünését követő nap.tó! kez
dődik. A határidő uto•lsó napjától számított 6 hónap eltelte után 
igazolási kérele.mnelk helye nincs. 

Me,g kell jegyeznem, hogy •a jogorvoslatnruk az ;l!e,tékes (első 
fokon eljárt) h"tósághoz való benyujtás,a rendkívül fontos, mert 
más helyre beac\ott jogorvoslat továbbitásábó[ eredő minden ké
sedelem a fél veszélyére történik, tehát csak az az időpont vehető 
figyelembe, amikor a jogorvoslat az illetékes hatósághoz érke' 
zik. 

A jognrvos[iat.ok:at írásban .és élőszóval lehet előterjeszteni. 
A jogorvoslatok a közigazgatási véghatározatok végreh"jtá

sát általában felfüggesztik; kivétel a21 az eset, amikor valamely 
jog.szabály a végrehajtást kifejezetten megengedi, vagy közérdek, 
közveszély miatt a végrehajtás feltétlenül szükséges. Ilym ,esetek
ben a vég1•ehajthatóságot a h"tározat záoadékában, vagy külön 
határozatban ki kell mondani. 

Közegészségi ügyekben, mínt már előbb említeittem, első
fokon a szolgabíró, Budapesten a kerületi elüljárók, másodfokon 
a törvényhatóság első tisztviselője (polgármester, alispán) és har
madfokon a belügyminiszter az illcti0kes hatósá,g. Vanna,k azonban 
ügyek, melyeket " :törvény a törvényható1s1ág dső tisztvisdőjénez 
utalt; ezekben .a1 poJgármester, alispán az ,e1sőfnkú, a miniszter a 
másodfokú hatóság. Az 1929 : XXX. t.-c. 58. §-a értelmében első
fokú hatóság1ként jár mé,g el a közigazgatási bizottság közegész
ségi albizottsága " gyógyszertári jo.g odaítéléi~e kérdésében. 

A törvényes hatáDidőn túl előterjesztett, vialamint ,„ meg nem 
engedett jogorvosJ"tot az elsőfokú hatóság a21 1929: XXX. t.-c. 
54. §'a értelmében végzéssel visszautasítja. Ez ellen egyfokú fel
folyamodásnak van helye. Ugyanilyen felfolyamodivsnak van helye 
az igazolási kérelmet .elutasító végzés ellen is. 

A hatósági intézkedések végrehajtásának eJmulasztása kihá
gási büntető eljárást von maga után, melyet azonb11n csak jogerős
slé vált vhghatáro'.l)atok esetében lehet megindítani. Kivétel az az 
eset, amikor a hatóság a birtokon kívüli végrehajtást !dmondta. 

'Jogerőre emefüedlk " véghatárol'Jat, ha az érdekeltek az el1en 
jogorvoslattal nem éltek, vagy ha a megtámadott véghatározatot 
a Iegfolsőbb közigaz.gatási hatóság - a21 odah>r'tozó ügydcben a 
közigazgatási bíróság - felülbirálta. 

Az 1929 : XXX. t-c. 52. §-a módot ad arra, hogy "z érdekelt 
fél a jogerősen eldöntött köziQiazgatási ügyben újmfelvételi ké
relemmel élhessen. Ennek az az előfoltétele, hogy a fél olyan új éis 
döntő bizonyítékokat adjon elő, melyeket az alapeljárás során ön-
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hibáján kívül nem használhatott fol. Újvafelvételi kér.elemmel a 
jogevős véghatározat kihirdetését, vagy kézbesítését köv~tő e,gy év 
afatt lehet élni és azt az elsőfokon eljárt hatóságnál írasb•m kel1 
benyujtani. Ez a hatóság az ügyet felülbírálja élsi a kér,<;lemnek 
helyt ad, vagy azt elutasítja. Helytadás esetén érdemi hatarozatot 
hoz, amely az alapeljárás so,rán kdetkezett jogerős határozattól 
való eltérése esetén c&ruk akkor vállk jogerőssé, ha azt az alap
eljárás során felülbíráló felsőbb hatóság is ,elfogadta. Az új, eljá
rásra is a21 alapeljárásra vonatkozó rendelkezés•ek irányadok. A 
kére,1em elutasítását kimondó véghatározat ellen felebbezéssel le
het élni. Az újrafelivételi kérelem alapján me,ginc\ult ,eljárás nem 
a!kadályozz11 " jogerős véghatározat végrehajtását. Urafdvétellel 
egy ügyben csak egy1szer lehet élni. 



MASODIK RÉSZ. 

A gyógyszerészet jogállása. 

A gyógyszerészet kérdését a köze.gés2lségügy \ rendezéséről 
szóló 1876 : XIV. t.-c. szabályozta. A törvény a gyógys,„ertárakat 
kiemeli a kereskedői éls ipari jellegű működés köréből és közegész· 
ségi intézményekké minősíti, c,gyúttal pedig ,az á!l<>m felügyelete 
alá rendeli. Az állami folügyelet célja <>z, hogy a gyógyszerészet 
fejlődését a haladó életviszonyok követelményeinek megleldően 
biztosítsa. A törvény éppen ezért csak általános elveket mond ki, 
az egyes kérdések részlet<Js szabáJyozásái1a pedig a kormányt ha· 
talmazza Id. 

Azok a jogszabályok, melyek a törvény alapján a gyógys2leré
szet ügyét rendezik, három csoportra oszthatók. Az állam lelügyc· 
leti jogköre al<>pján ezek a jo,gszabályok: I. a gyó,gyszerészek ki· 
képzésére, II. a gyógyszertárakra és azoik: keze·léls.ére, vég,ül III. a 
gyógyszerek lorgahmba hozatalám vonatkoznak. Az itt lelsomlt 
három csoport szerint tárgyalom 1a m1a ·érvénye.s rendelkezéseiket. 

Ezt a r,endszert tartottam Ie,galkalmasabbnak arra, hogy átte
kinthető formában találja m~g mindenki ,azt " }ogauyagot, melyre 
a gy,akodati életben szüksége van. Ez a módszer az élet menetét 
és az egyéni cél elérését követi és enne1k szem előtt tartásával ak~ 
ként szemlélteti a jog.anyagot, hogy a gyógyszerószeti működés 
minden mozzanatát a pályára lépés-tő! kezdve ismerteti. 

I. Csoport. 

A gyógyszerészek kiképzése. 

A) A gyakornokok felvétele. 

Midőn ,az 1920 : XXV. t.-c. kimondotta az egyetemekre való 
felvétel korlátozását, a gyógyszerészeti szakképl'!ettség megszerzé· 
sére is rn_.egszorítások.at a.,lJk,almazott. Ennek: a<:övetkezményeképen 
a 104.895/1921. V. K. M. sz. rendelet alapján a Magyarországi 
Gyógyszerész Egyesület kebelében me,galakult a „numerus clau· 
sus"-bizottság, amely 1932. évi augusztns1 l-ig a gyógyszerészi pá· 
ly{<ra való felvétel kérdésében döntött. Az 1932. június 20-án kelt 
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20.031/1932. V. K. M. sz. rendel~! a gy~:gysz.er~szgyakomoki kij~
lölő bizottságot szervezte meg es az e_lobb id_ezett rendelet hat~
lyon kívül való helyezése mellett a ,gyo,gy,szereszgyakornc;ki lelve
telt új és részletes foDmában rendezte. 

E rendelet 1szerint ,gyógyszeDészi pályára való lépéshez 1az em
lített bizottságtóJ ke!l engedélyt kérni. Ez " bizottság az elnökből, 
előadóból .és 12 tagból ,á1L Feladatköre: 1.) az évmkint felvehetők 
számának megállapítása végett javaslattétel, 2,) a lelvétdek kér
désében va1lamint 3.) az engedély nélkül, vagy külföldön eltöltött 
gyakorn~oiki időne1k s m1ás tanuln1ányi pályán szerz·ett ta11ulmá?,yi 
anyagnak ,a .gyakornoki időbe történ? beszámítás~ lektt való.,don· 
tés, 4.) w gyakon:wkok tanulmányi es legyelnw u,gye1r,e, vegul 5.) 
a bizottságban megüresedett helyek betöltésére vonatkozó javas· 
lattéte.l. 

A bizottsá,g tag}ait a vaUás- hs közoktatásügyi miniszter ezzel 
w rende,Iettel 1935. évi de1eember hó 31-ig terjedő időre nevezte ki. 
a jövőre nézve pedig úgy r,endeJkezett, hogy e határidő lejárta 
után 3 évi időre f.og1nak s.zól1ni a megbizások. E rcn.de1et szerdnt a 
bizottság jelenlegi elnöke dr. Szily Kálmán államtitkár, előadója 
dr. VVeszelszky Gyu;La egyetemi inagá111tan·ár, tagjai: 

dr. Mn1nár Andor miniszteri 'titkár; 
dr. Mnzsonyi SándÍ)r mini1szteri osztályta•n-ácsos, 
dr. Jakabházy Zsigmond egyetemi ny. r. tanár, 
dr. Winkler Lajos egyetcm,i ny. r. tanár, 
dr. Széki Tibor egyetemi ny. r. tanár, 
dr. Issekutz B.é1a e1gyete11ni ny. r. tanár, 
dr. Deér Einclr.e .gyógys.zcrész, az Orsz. Közeg. Tanács t·agja, 
dr. Temesváry .József gyógyszerész, Szeged, 
dr. Anddska Vik'tm egyetemi m. tanár, gyógyszerész. 
Koritsanszky Ottó gyógysze,1,ész. 
dr. Weber Dezső ,gyógyszerész, 
Dobos Gábor gyógyszerész. 
Az elnököt ail<::adályoztatás esie.tén a miniisztérium részéről 1ki

küldött rar;gidősebb tag helyettesíti, >teljes elnöki hatáskörben. Az 
elő.adó a biz·o.tts.ág .adminisztratív tennivalóit látja cil és őt szükség 
ese'tén az dm,ök áltwl felkért tag hclyette1sfü. 

A bizottsá,g éven1kint legalább két ülést tart, melyek tárgya a 
kijdölés megejtése és a köv,etkező tanévben le!vcheWk számának 
megállapítása. A bizottság határozatait szótöbhséggel ho'lza és 
wzokhoz a tagok felének jelenléte feltétlenül szülcség,es. Szavazat
egyenlőség esetén .az e:lnö1k szava.zata dönt. A sz1av,azás egy tag 
kíváinságára titkos lehot. A te1ljeis ülés összehívásáhnz a ta,gnk fe~ 
lén1ek czirányú Jcívárus.ága s.zükség~s. 

A bizottság minden év júniusában a miniszter elé terjeszti. ai 

következő tanévben felvcihetők szám;ár·a v·onatJkozó javaslatát, 
melynek alapján a mini,sz'ter külön rende.ldben állapítja meg egy 
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tariévre ·a, felveh.etök sizám·át. E rend1e1et alapján_ a bizottság eJnöke 
a = Buda·pesti Közlönyb,en; Vial.amint a vallás- és közoktatásügyi mi~ 
nisztérium hivatalos közlönyében pályázati hirdetményt tesz köz· 
zé, melyi!lek általános rendelkezései szeúnt a felvételre irányuló 
kérelmeket augusztus 15. és 30. között " bizo.ttság elnökéhez kell 
beadni.. A bizottsághoz címzett kérvényhez csatolni kell eredet· 
ben: 1) a születési any.akönyvi kivonatot, 2) a középiskoJ.ai érett
ségi, 3) a hatósági (tiszti főorvosi), vagy csak hatósági orvo•ssal 
láttamozott olyan él'telmü hizonyítványt, amely a pályára lépé•""'' 
V•aló ·alkalmasságot igazolja, 4) himlőoltási, 5) erkölcsi (államrend
őrségi) bizonyítvá111yt, 6) hadiárvaságot igazoló, 7) a folyamodó 
atyjának Károly csapaVkere.szt e•lnyerését igazoló, 8) a szülők fog
lal•l<azái~á-ról és vagyoni helyzetéről ,szóló hatósági bizonyítványo
l<at, "egül 9) a szülő.; vagy ,gyámi belee,gyezést, amely a pályára 
való lépéshez szükséges hozzájárulást tartalmazza. A kérv.ény be
adásáv.al egyidejűen 15 pengőt kell a bizottságnál lefizetrui. 

Az iskolai végzettséggel kapcsolatoisan meg kell Jegyeznem, 
hogy a 105.597/1912. V. K. M. sz. rendelet a gimnáziumi, vagy 
reá!iskolái érettségi bizonyítvány megszerzését, a reáliskolát vég· 
zettek részéről még a latin nyelvből kiegészítő vizsga sikere1s leté
telének igazolását írj.a elő. Ugyanilyen képzettséggel rendelkező 
nők is léphetnek gyógyszerészi pályára; a rendelet 4_. §-a kimondja, 
hogy egy időben gyógyszerész-gywkomok és középiskolai tanuló 
s1enki sem lehet. 

Az eredeti ol<mányok csatolása feltétlenül sziilkséges, med en
n<Jk elmulasztása ok lehet a ké<elem elutasítására. 

Erkölcsi bizonyítványt nem az á1lamrendőrségtől kell besze· 
rezniök azoknak, akik hazai középiskolából közvetJ.enül lépnek •a 
gyógyis.z,erészi pályára, vagy valamelyik hazai egyetemről, vagy fő
iskoláról "karnak átlépni. Az ilyenek a középisko.\a igazgatójától 
kapott, nemzethűség•et és erkölcsi megbízhatósá.got Igazoló bizo
ny.ítványt, az egyetemi vagy főisko1ai hallgatók a távozási bizonyít
ványt csatolj.ák a folyamodványhoz. 

Az idegen állampolgárok erkölcsi kifogástalanságát a bizottság 
a Öemuta'tott okmányokból állapí·tja meg. A bizotúsá,g legkésőbb' 
szeptember 25-ig határoz végérvényesen ·a felvételek tekintetében. 

A rendelet a nőkre nézve -általános elviként mondja ki, hcigy 
azok száma a feilvettek összes számának legfeljebb 50%-a lehet, 
valamint azt is, hogy a kellő képzettséggel rendeJkező és erkölcsi
leg 1kifogástaloo idegen állampolgárok a zárt létszrumon felül is fel· 
vehetők, ha ez a magyar honos jelöltek kiképzésére nem hátrá
nyos. 

A rendelet szerint " hadiárvák, továbbá a gyógyszerészek, a 
harctéri szolgálatot teljesítettek és •a köz„lkalmazottak gyermeked 
a felvételnél .dsősorban jönnek számítáisba. A felvételnél arra is 
figyelemmel kell le!JJili, hogy a kijdöltek száma '" egyes törvény· 
hatóságok között lehetőle;g arányos.an oszoljék meg. 
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A bizottság a felvételiekről végérvényesen dönt; erről •az elnök 
az érdeikelteket írásban érte.síti, a felvettek részére tör21silapot ál· 
lít ki két példányban, melyek egyike a bizottS>ágnál marad, a má
sikat pedig .a jelölt kapja meg. A gyiakornoki működést a törz.slap 
kiállításától számított 6 hóoop alatt meg !kell kezdeni, különben az 
engedély érvényét veszti. · 

A bizottság feladatkörébe tartoziik a külföldön, vagy engedély 
nélkül megkezdett gyógyszerészgyaikornoki o;zolgálat beszánútása, 
mire nézve a rendelet kimondja, hogy a felvéteilnél ez a körülmény 
szerzett jogot egyáltalán nem biztosít. Ezeiknek a kérdéseknek el
döntése nem kapcsolatos a felvétel.lel és éppen ezért különállóan 
történik. Ugyanez áll " más tanulmány; páJyán szerzett képzett
ségnek beszámitá1sána nézve is. A reindelet módot nyujt arra, hogy 
a bizottság a kész orvosok, vegyészmérnökök, természetr.ajz~szak·ot 
végzett tanárok tanulmányi idejéből egy évet, a legalább egy .éve.t 
végzett orvosfanha1lgatók, vegyészmérnök-hallgatók, vagy termé
szetrajz-'"z.aikos tanárjdőltek ti>nufanányi idejéből egy fél-évet a •sza
bályszerű gyakornoki időbe beszámíthasson. 

A törzslappal re11>delkező gyógyszerészgyakornok a gyógyszer
tárba való belépést " tőrvényha:tó1ság tiszH főorvosával ·• törzsla
pon igazoltatj.a, a törzslapot a b;zottságnak láttamozás végett be
mutatja .és ennek mi;gtőrténte után me,gőrzi. HelyváJtozást, !kilé
pést, új helyre való belépést, szóval mindennemű változást " tiszti 
főorvos által " törzslapon igazoltatni keU 6s. minde!ll ·esetben be 
kell mutatni a bizottsllignak láttamozás végett, hogy a történt vál" 
tozások -a másik törzslapon feljegyezhetőik legyenek. 

B) A gyakornokok kiképzése. 

A gyógyszerészgyakornokká való felvétel a tőrzslapnaik " bi
zottság által történt láttamozása utárc válik vég[.egessé. A tiszti 
főorvos a kétévi gyako1moki idő a.lat!, amelyből elengedésnek he
lye nincs (105.597/1912. V. K. M. sz. rendele.t 8. §)., ellenőrzi a gy-a
kornok rnű1ködését, valam.int az oktató gyógyszerés.z nev.e[,ő anun~ 
káját abból a szempontból, hogy megfelel,e az előírt követelmé
nye:knelk:, vagyis .a gyakornok a labor:atnriumi techni1kábwn és re~ 
ceptkészitésben, ·a gyógyszerészi könyvvitel, a recepttabálás és ál
trulában a .gyógyszerészet tudományos művelésében kap-e kelW ok
tatás;t és megfelelő szorgalmat fejt-e ki. 

Az oiktató gyógyszerésznek ellenőriznie kell, hogy növendéke 
vegytani ·és növénytani ismer.eteinek bővítésére naponikin't kellő 
időt fordítson. Ezekről a munkála:tokró! a gy»kornoknak naplót 
l<eH vezetnie .és .ezenfelül nővénygyüjteményt kell készítenie. 

Az oktató gyó,gyszerész a g)'akornoikot rendre és foztaságra, 
e.gészséges életmódra, fegy.e1mez.ett és becsületes g.ondolkoz&s.r.a,; 

2 
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udv.arias és előzélkeny magatartásra neveli; ezeket az útn1utatáso
kat a ,gyakornok tisztellettd és eng,eclerlmes1s.éggel köteles fogadni. 
A gyakornolkot csak szaJkmájába vágó tennivalúkkal szabad foglul
lkoztatni. A gyakornok tanidejének első felében egyált,alán nem, 
<1zután pedig csak folügyelet alatt készíthet gyógyszert. 

Ila a tiszti főorvos a vízsg.álat>ok is,orán azt tapasz;tail·ná, hogy 
a gyaikornok ·clő1nenete[1c nem lk:ielégítő és figy,e 1lmeztetés után se1n 
javulna az eredmény, java·s1atára .a törvényhatóság első tiszkvisc
lője egy gyúgyszerész közr,eműködérsével megtartandó vizsgálatot 
rendelhet el, melynek .smán a .gyakornok a gyógyszerészi p:Hyáról 
el'utasítható, ha ·hanyagisá,ga, vagy képesség.ének ;hiány.a bizonyulna 
be; ,az oktató gyúgyszcrész hibája e1~dén pedig tőle a gyakornok
tartás'i jog egy időre vagy véglegesen megvonhatú. Minden esetben 
végső fnkü·n a vallás- éis. tk:özoiktatásügyii tniniszter határoz. 

C) A gyakornoki vizsga. 

A kétévi gywkornoki idő eltelte után " V•allás- és közoktatás
ügyi miniszter ált.al 3 .évre kinevezett és a tnagyaror-sz-ági tudo
má<nyegyetemek széikhel)'ein működő vizsgáló bizottság előtt gya
ilrnrnoki vizsgát rkell tenni. A vizs.gára a vizsgáló bizottság elnöké
nél kell jelentkezni, aki a vizsga helyét és idejét kitüzi. A vizsga 
tárgyari: 1) gyógyszerészet, 2) vegytan, 3) gyógyszerismeret és nö
vénytan. A gyógyszerészetre vonatk.azó v.izsga sz·óheli éJs, gyailcor
lati részből áll. A ,sz·ób.eJi rész ·amyaga a ·gyó,gysz1erészi nn1ne111kila
tura beható isme·rete~ :az orvosii rec-ept kellé1ceineilc elbírálás.a .és ár
szabása, a galenikus gyógyszerek előállitásának múdja, végül a 
gyógyszerészetrc vonatlrnzó fontosabb törvényes rendellkezéselk. 
A ,gyaJkorlati rész anyaga néhány recept és e,gyszerű galenikus 
gyógyiszer elkészHése. 

A vegytan any,aga a gyógyszerész szükségletei szempontjából 
megkívánható vegytan elemeinek és a lege,gyszerűbb fizikai ,eszkö
zö1knie1k ismerete; a gy-ó,gysz·erisme és. növénytan anyaga a [lÖvény 
kiülső morfologiájának .elemei, a rendszertan rövid vázfauta., ·a ,hiva
falos drógok felismerése, leírása és fontosabb hatóanyagainak isme• 
re te. 

A sikeresen vizsgázottak gyakoclati bizonyítványt kapnak, 
amiről a bizottság elnöke a törvényhatóság első tisztviselőjét ér· 
tesíti. Az elveszett bizonyítvány másolatát a bizottsá,g elnöke adja 
ki, ,ehhez azonban igazolni ke11, hogy az okmány elvesztését a hi
vatalos lapban rmár 4, héttel erlőbb közzétették. 

Sikertelen vizs,ga esetén a jelölt a vizsgát 3 húnap rnulvru ismé
telheti, ha a ,gyógyisz,erészetböl bu1lrntt el; ha pedig a másik két 
tárgy egyikéből, aikkor két hónap mulva, ha mind a két rmúsik 
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t'royból aikkm szintén csfrk 3 húnap mulva tehet javitóvizs.gát. ·r;0 Íj.esed .sikertel,en vizsga esetén azt csaik 6 hónap mulva lch~t -~s· 
mételni. Ugyanez áll a második ismétlés e1sdében és ha a ')elolt 
,ez alkalommal sem felelt meg, akkor ru vizsga még e,gysz:r, de eg7 
vagy két tárgyból történt eibukás. esetén cs~k félé:'" mm~ a ha· 
rom tárgybórl kapo,tt elégtelen os,ztalyzat e;seten pedig egy ev muh 
va ismételhető meg. A vizsgát tovább ismételni egy tárgyból sem 
lehet és a jelöltet a gyógyszerészi pályáról vé~ép el kell utasítani. 
A javítú vizsgáig terjedő Mőt, hru a jelölt a gyógyszerészctből kac 
patt dégtden osztályzatot, nyHvái:os gyógyszertárban, vagy a gya
kornoki tanfolyamon kell eltoltem. 

A vizsga cs,alk .annál •a bizottságnáil is)nételhető meg, anielynél 
"' jelölt elégtelen osztályzatot füapott. 

A gyakornoki vizs.gálatnkat rendszerint, ~;ugus~~~s vég,én .és 
'Sz·eptember elején tartják; letételükre le,gkesobb 1ulms 1-en )'e
lentkezni kell, a bizottság elnöke azonhan más időpontot ls meg~ 
-állapíthat. 

D) Az egyetemi kiképzés, segédi idő. 

A 105.597-1912. V. K. M. sz. rmdelet kimondja, ho•gy a 
,gyógysz.erészgyalk:ornoki bizonyítvány -tulajdonos 1ai a magyar~-~„ 
szági gyúgysz,ertárakban segédi minőségben altkalmazha~ók„ A. k1:1-
fö!dön sz.erzett gyakorlati bizonyítványork, ha nálunk kofosonosseg 
ailapjá111 nem érvényesek, csak: az. előbb ismertetett vizsga leté
tdével érvényesíthetők. · 

A segédi minőségben eltöltött időről a gyógyszertár vezetője 
bizonyítványt köteles adni, amelyet bélyeggerl, .aláírással ~s. yc· 
·osiéttel [.:.:ell ellátni és a tiszti főorvos aláírásáv.al és pecs,etJevel 
is hitelesíteni kell. A segédi idő a 173.636-1921. V. K. M. sz. ren
delet értelméhen mindenkire egyformán három év. Ebböl két év 
az egyetemi tanfolyam előtt, vagy azután, ai harm.~dilk .é; .az?n-. 
ban csak .a gyógyszerészmesteri od.:.:levél mcgszerzese utan tolt~ 
belő eL A gyógyszerészi minőségben te1jcGótett tényleges katonai 
szolgálat a segédi időbe beszámít. A katonai szolgálattal kapcso
latban az 1912:XXX. tc. 25. §-a arkiként rendelkezik, hogy a szol
gálatot a gyógyszerészmesteri oklevél rmegszerzés~1 utá~ kell meg
·kezdeni és az elsö k:atona·i kiképzés utáin a .gyógyszereszek:,et va-
1,amely katonai egészségiigyi intézethez osztják be szolgálatra. 

A 112.745-1914. V. K. M. r~z. rendelet értelmében a két évig 
tartó egyeten1i .gyógyszerészi tanfolyamria csa[.:.: az vehető fel, a;ki 
~a gya1korn·oki vizs•gát letelte. Az első évben a bölcsészeti (mate1na~. 
iika-természettud.a-mányi szak), a második évben pedig a·z orvosi 
d.:.:ar rendes hallgatói l.:.:özé tartoznak, a gyógyszcrbs.zi n1Í•TIJÖséget 
.azonban a lcckekönyvbern mindig be kell jegyezni. 
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Elővizsgák. 

. Az ~lső évi tanfolyamra a bölcsés2Jeti kar dékánjánál kell je
lentkezm, ahol be kell mutatni: 1. a születési anyakönyv· ,,_. 
tot, 2 a gimn • · · < tt • . b" I ... 1vona-

, ; azmm1 de seg1 izonyítványt 3 " gyakornoki bizo-
ny1tvooyt. ' · 

Az, első év első félévének tananyaga: 1. terméistzettan 2 áUat
tan gyo-!9•sze;észe~ részér.e, 3. ásványtan földtannal, 4. a' kfsérletí 
vegyta~ altalanos es szerveden. első része, 5. 111övénytan, 6. termé-· 
szet~am, gyakorlatok, 7. novenytani gyakorlatok. Az első félév· 
befeieztevel a természettanból elővizsgát kell tenni 

Az első év második félévének tananyaga: 1. !kís.Írleti vegyfa<i 
:a, szervetlen v~gytan második ré~~ei„ és szerves vegytan, 2. növény: 
f'~ 3.bveg~tan! gyakorl~t"'.k, 4. novenytani gyakonlatotk. A második 
'~lelvt e'.eieztevel a 111ovenytanból és a ve,gytanbó1l elővizsgát 
Ke enni. -

a tkaAzd~~~i~~g~lrnt " bölcsészeti karon kell ,letenni; a jelentkezés. 
, · r e a~.ianal a f~lvétel alkalmával bemutatott személyi ok

ma.nyokk~l es -~lll~aJk igazolásával történik, hogy a je1lölt az első· 
-~lev~e ~~tele_z? tar~yak~~ hall~att~ 6s1 a gyakorlatokon résztvett. 

m~so ik fe!ev utan koteJezo elovizsgára való jelentkezésnél a 
termeszettanbol való sikeres elővizsgát a második félé k""t l " 
tárgyainak hallg t' 't al . • v o e ezo· 
k ll . 1 . , ~ asa ' v ammt a gyakorlatokon való részvételt 
z~ ~gazoi m, ~~~1t ~z előadó tanárok leckekö111yvi bejegyzése bi-

. ny1_t., Az_ elov1z~ga!kon a kar détkánj a, vagy helyettese elnököl 
v1~s~alotkk~nt pe?1g a kar javas1atára a vallás- és közoktatásüg i. 
mm1szter altal kmevezett egyetemi tanárok működnek y 

ny't 1'; h~llfató ;.,_z elővizsgák letételéről szóló szahály~zerü bizo
sé~e v~~~té~ a~: t h-~ első félév végén kötelező elővizsg-a.., sikerteilen
„ bb tk, t h, e onap mulva, ha az ismétlés nem sik·erül csaJk-
U}a e · onap mulvai lehet vizsgát tenni. ' ' · 

, A .második félév végén kötelező elővizsgánál " jdölt e tan-
~a-'iglbol kap".tt elégtelen osztályzat esetén két hón.ap kétg~árgy
t 0 ·apott el_egtelen osztályzat esetén három hónap ~ulva ismé-· 
·h~~~'.· A masodszori ismétlés ugyanilyen időközökben történ 

l:i rt'arm~dszori ismétlés csak a félév újra hallgatásával történ
k:n' ké~~ireHa va~~:- ~s közokt.atásügyi minisztertől mg.edélyt· 

•t m. f trma ' shlcertelen '5métlés után a jelöJt tanulmá
~:í'th;t~~ 0 ytathatja, külföldön nyert oklevele pedig nem ho-

~z :elővizsgák á~~al~han csak azon egyeteme111 khetők és az is
~:~~~- 1~ 1 ~sakélto'tt t

1
ortenheHk, ahol a jelölt t.anulmányait végezte 

1

• ivu t m . any ~st érdemlő körülmény.ek fennforgása eseté~, 
:~~~b~n ": !•lllartestulet meghallgatásra után a vallás- és közotkta
asugyi miniszter más egyetemen v,aló ismétlést is m1egen,g~dhet. 
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Szigorlatok. 

A második évfoJyamra a hallgató az orvosi kar dékánjánál 
jeJentlkezik, ahol igazolja ·első két félévének lehallgatását és az elő
cvizsgák 1sitkeres letételét. Ha második elővizsgáját nem fejezte be, 
a másod;k évfolyamra csak feJtéte.lesen vehető fel és a második 
-év első féléve csak akkor számít, ha az elővizsgát ugyanazon félév 
<IOv-ember 15-ig leteszi, ellenkező ·esetben ezt " félévet újra !kell 
hallgatnia és a máJSodik év második félévére addig nem vehető fel, 
amíg a'1! elővizsgát sikerrel le nem tette. 

A második év első félévének tananyaga: 1. elemző vegytan, 
2. gyógyszerismeret, 3. !közegészségtan, 4. gyógyszerészet gyakor· 
!atokkal, 5. elemző vegytani gyakorlatok, 6. élelmiszervizs,gálwtok 
gyakorlatokkal. 

A mrusodik év második félévének tananyaga: l. gyógyszerészi 
vegytan (szervetle111 és .srzerves rész), 2. gyógyszerészet gyakorla· 
.tokkal, 3. gyógyszerészi vegytani gyakorlatok, 4, gyógyszerism«reti 
gyakorlatok. 

A gyógyszerészi tanfolyam negyedik f6lévénetk végeztével az 
mvosi karon szigorlatokat kell tenni, melyek megkezdése legfel· 
jebb a következő tanév végélg halaszföa'tó. További haladékot a 
tanártestület meghallgatásával a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
adhat. A szigorlatra az orvoskar dékánjánál kell jelentkezni, ahol 
be kell n1utatni: 1. a szi.llefési anyakünyvi kivonatot, 2. a .gimná
ziumi éretts.ógi bizonyítványt, 3. a gyako"lati bizonyítványt, az 
dővizsgák 1slkeres letételét igazoló bizonyítványokat és 4. a lecke· 
könyvet. 

A jelölt két szigor1atot tesz: első (gyakorlati) és második (el· 
méleti) szi.gorlatot. 

A gyakorJati szigorlat tananyag" az elemző és gyógyszerészi 
vegytan és gyógyszerlsmerct. Az elméleti szigorlat tananyaga: 
1. kísérleti és gyógyszerészi vegytan, 2. gyógysz,eris.m.eret, 3. köz
egészségtan (beleértve ""' élelmiszerek vizsgálatát). 

Ugy az elővizsgák, mint a sizigorlatok tananyagából az illető 
kar programmot készít, ame1lyet a vrnllás- és közoktatásügyi mi
niszter jóváhagyása alá kell bocsátani és amely ötévenki111t átvizs
·gálás alá esik. Ezeket a vizsgaprogrammorkat a jelöltetkkel nyom· 
1atáisban közlik. 

A szigorlatokon a'1! orvoskari dékán, v.a,gy helyettese e1lnököl. 
vizsgálókként pedig a tkar javaslatára a vallás- és közoktatásügyi 
mini.szter által kinevezett egyetemi tanárok működnek. A szigor
fatokol!l a kormány képviselője is jelen van. 

Ugy az elővizsgákon, mint a 1szigorJatorkon az clnök egyúttal 
vizsgáló nem lehet. 

Az első (gyakorlati) szigorlatot írásbeli dolgozat '1lakjában 
ke.11 letenni, még pedig a jelöltnek az elemző és gyógyszerészi 
-vegytanból valamely keveréket, vagy összetett testet minőségileg 
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t~ell e~e~eznie .és valamedy hivatala.s gyógyszer azonossa'g't , 
1sztaso,ga t a Mag G , g I1k „ a es i. gyógyszerismerer:~l e yo ysze .?~YV 8,wr~n~ kell megviz;sgálnia; 

taiságát vi;,stgálja meg gy,· ~agy t~b gyogyaru "zonoS1Ságát és tisz
jártasságáról :tesz biz~n~~~go~ m ~~~~zkóko~ ".i~sgálatokban való 
amire három órai idő áll rend lk. , , eze ről irasban számol be, 

E t> .> · e ezesere. 
gor1at~r h:;~~ó~:po!:utl!g.tele~ osztályzat eset~n a jelölt a szi
laboratóriumi dolgo~sra ~ta~~ili:~i;lhe~t a bizo~tsag, az?nb~n fél.évi 

;:en, ~cl ölt _ugyaní~y ismételhet. J~ar~~d~k s=!~~\~~ ~:::ts:k1e;: 
p m . va, mimszteri engedéililyel !" t, "rk , a io 

esetén a jelölt tanulmányait f\ e~ es ennek sikertelensége 
uklevele pedig nem honosithat~~m o y thatja, külföldön szerzett 

nat ~~a~ ~:ii:a,";;~~o~i~<~;~s:;~orlati _tár?yból megbukott, csak 
szigor!atozhat, Ha a másodhl . l,~, e~eten UJabb hat hónap mulva 
három hó1t1ap mulva ismétel~1stme e.s o.r ?sark .egy tárgyból burkot!, 
tóriumi dolgozásra utasithatj:.' a bizoltsag awnhan félévi labora-

A
Az e?ész.szigorlatot hi>rrnadszor ismételni nem 1 h t 

masodik (elméleti) szig 1 t · l" .e. e · 
gorlat sikeres letétele után je•~:n~k~~: f~~lt cs.alk a„gy,al~orlati szi
gozatát és az eJlővizsgál.atokról szól~ ~ 1 

' ,, ea:iuta~1a 1rasbe.h dol
Iat nem si1kerüJ, ismétlésére a . elölt o b1z.?'ny1tva;iya:t. I-Ia a szigor-
!entkezhetilk, ahány tárgyból Je'I. , ot "1nnylisfzo1r kel honap multán je-

l
, . · ·C~ e1 enu e el! m · d · · , 
esre anny1szo·r három h, n 1 • aso szor1 11smet-

' tl' k o ap mu va Ha az els" , d' . .me es' or a jelölt ket v,,g t"bb t: , · o, vagy maso iJk 1s-
bizottság utasíthatja 'bog: 0 'll t~'rg~bol bukott meg, .a vizsgáló
évig újból hallgassa 'E es :~ 1 e 0

, targyakat egy, vagy két fél. 
vallás- és közotktati.s":~ · .a _gyakbol harmadik ismétlésre csak a 
i~mé'tlés sikertelensé~e y~s~~mszti;r / 1dhat engi;délyt. A harmitdik 
hatja, külföldön szer',,ett orkt ~ JC 

0d'. tanulmaillyall nem folytat-
Az egé&z szigorlatot har eved e pe. ig ?"lm. honosítható. 

A l
·e't . l . ma szor JSmete m nem lehet 
' · szigor at sil·er l t "t 1 , · után a jelölt g . g ' , es e e ·e e .es .a szabálvszerű eskü kivétele 

. yo yszereszmesteri nk1eve·1et ka.P. 

Feljogosítás. 

A szabálysizerü három évi segéd' "d" k" „ 1 , 
gyógys2!erészmesteri okJ.evdének é 

1 :-~· b'.to te~e után a je,lölt 
mutatásával az orvoskari d'k' . l~ se1">e 1 IZ·0~1yitványain.alk be
eió.s) vizsgára jelentkezlk ~ ~01 ' 1'.vat~lhan febognsító (approbá
letenni, amelyiken a jelö!Í: o~I a l".~zsgat azon az egyetemen keU 
való vizsgára a vaillás- .és k" rk~ve e„ m~gs~e;e·zte. Má.s egyet·emcn 

A fel. o o' , • ozo atásugy1 mtmszter adhat engedél t 
k'orlati } g°:"1'to ;1zl,~ga gyakoillati .és elméleti részből áll A gy . 

reszne a Je olt oalenusi kés 't , . k . y.a-
tisz'taiságr-a megvizsgáJ !:' k h'zt ,menye et azon.a1sis-ág.ra és 

es azo ·aloanyagtartalmá t a Magyar 
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Gyó.gysz·erikönyv előírásai szerint mennyiségileg i1s m,egh.atározia~ 
A gyógyszerkönyv ha,s1ználata szabad. Az elméleti rész a gyógy
szertári rendtartásra votJJ.atkozó összos törvényeket és sza_bály
rendeleteket, a hivatalos gyógyszel1könyv öss.zes gyakorlati utws[
tásait, a hivatalos galenusi készítményekre vonatkozó gyógyszer· 
könyvi magyarázatokat és a készítmények előálJítási módját 

öleli fel. A feljogrns,ító vizsga elnöke az orvoski>ri dékán, vizsgáiók a 
gyógysz·erészet egyetemi tanára ,és a közoktatásügyi miniszter. 
által kinevezett gyakorló gyógyszerész, aki egyszersmind ,gyó-gy· 
szertártuLajdonos. A vizsgán a 1kormány képviselője isi jelen van. 

A feljogosító vb~sg.a sikeres letételét -a igyógyszcl'észme.st,eri 
oklevélre zárndékul rávezetik, ezt a záradékot az. orvoskari dékán 
és a kormány J(épvi.siclője aláírja, azután az .orvoskar pecsétjével 

hitelesítik. Ha a jelölt a vizsgán nem fdelt meg, .azt hat hónap mulva 
ismételheti; t0rváQbi ismétlések csak ,e-gy .év murlv~ történhetd1ek és 
az ezek !közötti időt gyógyszertárban kell eltölteni. 

A, 112.745-1914. V. K. M. sz. rendelet értelmében azok a 
gyógyszerészek, akik orklevelüket még 1914. év dőtt, vagyis a regi 
S1zabályzat alapján .szerezték meg, feljogosító viwgát tehetnek. l:fa 
az iHetőlc vizsgázni ak:arnak, annalk az egyetcmn.ek: orv0rsikari dé~ 
kánjánál kell jelentkezniök, ahol az .ok!cvelilket kiállították. Tga
zolniok keli! azonban a hár-om évi segédi idő szabályszerű letölté
sét, amely igazolás a ,gyógyszertártulajdonos, vagy felelő.s' vezető 
által kiáJ.liított, itláírással és béllye•gzővcl .ellátott, a üs~tifőorvo.s 
aláírásával és pecsétjével hitelesített műk:ödési bizonyítvánnyal 
történik. A régi szabályzat érteimében kiállított gyógyszerészmes· 
teri nk.Jevél birto[.;;:.a.sai a fcljogois!itó vizsga letételére nen11 köte~ 
lezettek. A fe]jogosító vizsgával " gyó,gyszerészmes'ter a gyógyszertári 
jogért való foilyamodásra, gyógyszert.ár vezetésére, tul.ajdotllosi, 
bédői, vagy gondnoki min6s1égben való működésre a szakképzett-

séget megszerezte. 
A 35.985-1892. és a 179.592-1912. V. K. M. sz. rendeletek 

szerint a gyógysze.részmesteri ·oklevelet a törvényhatós,ág első 
tisztvi·s.előjénél záradékolás végett be i<eU.ett mutrutni. A záradé• 
ko.Jrus \f\aZO'lla, hogy a gyógyszerészmester az á[tala bemutatott mű
ködési bizonyítványok szerint a se.gédi időt eltöltötte. Tulajdonos 
és gondnok enélkül senki sem lehetett. A ma érvényes 112.745-
1914. V. K. M. sz. rendelet értelmében a szabálys~e,rű segédi \dő 
eltöltését az egyetemnek a feljogosító vizsga letétele után az okle
vélre vezetett záradéka igazolj.a. 

A 173.636-1921. V. K. M. rendelet a segédi időre magyarázat-
képpen kimondja, hogy kétév·i segédi idő azoknál fogadható el, 
akik 1913 .. évi s•zeiptember 1. előtt tkezdt'"k meg a ,gy.akornoki szo!~ 
gálatot, tehát a 35.985-1892. V. K. M. sz. szaMlyzat értelmében 
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szerezték meg a !képesítést; a három .évi segédi időt azoktól kell 
k~vetelni, ~kik 1913. szeptember 1. után léptek a gyógyszerészi pá
lyara. · 

Doktorátus. 

. .. ~- gyógyszer.észmesteri képesítés megszerzésrével még nem fe
Jezodott be a tudományos készültség teljes elérése; a 112.745-
1914. V. ~· M. s~. :endelet ugyanis módot ad a gyógy,sizerészek; 
nek a gyogyszeresz1 doktorátus meöszerzésér.e is. Azoknaik az 
ér~ttségi vizsgával rendelkező ok!levede~ gyógyszerészmeis1terek:nek, 
akik. a ~~ktori ~okowtot akarják megszerezni, még négy félévig 
egl;'etem1 tanulmanyokkal kell foglalkozniok, amelyek alapján dok· 
ton értekezést készítenek és szóheli szigorlatot tesznek 

A jedö<lt az egyetemi tanulmányok végeztével doktori érteke· 
zést_ ad ·be, .. még pedig: a vegytanból, "' növénytanból, a ,gyógy
s1zensmeretbol, vagy a kfo,egészségtanbóL 

~ d'.:k.tori szigorlatot egy fő- és két me.J1éktantárgyból kell Ie
t~nn_1_. Fotargy az a tudományszaik, amelyből a doktori értekezés 
keszu

1
l; me1!léktantárgyul bármely tudományswk választható ame

lyet a jelölt gy?gyszer.észnövendék korába;.. kötelező tantá,gyként 
?allgato~t. A f?ta~tárgy anyagát elméletileg legalább két féléven 
at, a ket. ~e!J~k:argy any~gát pedig dméleti!eg és gyi>korlatilag · 
e?l;'·~g~ fele~en a~. kell ·a Jeloltnek hallgatnia. A főtantárgy két 
fele.v1 es a ket ~d':ektantár,gy e·gy-e.gy félévi haU.gatási ideje jelenti 
tehat. a dokton fokowthoz szüfosiéges négy félévi egyetemi ta-
nulmanyt. . 

. A. d~ktori szigorlatra az orvoskari dékánnál kell jelentkezni, 
hol ': JeloHnek be kell mutatnia: 1. szü,letési anyakönyvi kivonatát 
~s ve~zi;tt _tanul?'á.nyait feltüntető életrajzát (curriculum vitae). 2. 
e;e_tt~eg1 b1zon~1tvanyát, 3. gyógyszer.észmesteri oklevelét, 4. nyolc 
!e.J.ev1 egyet~'?! tanfolyam bdejezését igazo1ló végbizonyítványát 
es 5. doktori .ertekezését. Az értekezé~ anyaga önálló tudományos 
do~oza~, amelyet 100 nyomtatott példányban ikd.I a dékánhoz be
'?YUJtan.1, a!ki azt két szakelőadónak adja ki bírá'lat végett. Ha az 
".''.tekezest ne:m. fogadják el, a jelölt csak egy év mulva adbat be 
UJ<;bb _dok.tori ertekezést. Az értekezés elfogadása esetén a jelöltet 
Bzobeh sz~g~rlatra bocsátják. A vizsgáló bizottság elnöke az or
voskan dekan, vagy helyettese, vizsgázfatók az illető szakok ren. 
·d~s, vapy rendkívüli tanárai. A szigorlat nyilvános és azt a három 
~argyb~l _egyszerre kell letenni. Időtartama két óra, melyből egy 
oru a fotargyrn. egy-eg? _félóra pedig a melléktárgyakra e,s[k. 

Ha a s~1gor.\at a fotargyból nem sikerül, az ismétlés egy Mlév 
!l~u.lva, a mas?d~zori i~S·Illétlés egy év. mulva történhetik. Ha a je
lo_It egy ?'ell"k.targy?ol bukott el, harom hónap mulva, ha pedig 
ket mellektantargybol, hat hónap mulva javíthat. A másodszori 
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(utolsó) ismétlés az első esetben félév, az utóbbi esetben egy év 
:mulva történhetik. , 

Az eredményes szigorlat után az egyetemi tanács a ~Jelöltet 
,gyógyszerész-doktorrá avatja. 

Ezzel befejeződött .azoknak a szabál~o~nak i~?'.e~te,tése, "'?e
lyek a gyógvszerészeti. tudomány és képes1tes els"Jatitas.ana!k m_od· 
jAt tarta!ma'zzák. A megszerzett szakképzettséggel ': gyogysze~esz· 
.mester !kilép az életbe és a törvéynes renddkezesek kereteben 
'Végzi tennivalóit. 

II. Csoport. 

A gyógyszertárak és azok kezelése. 

A gyógyszerészi működé>s~e vonatkozó szahá>ly?k szoros~" 
;összefüggenek a gyó.gyszertáraikra irány~dó rendd'.kezesek~el; e~er~ 
gyakorlati szempontból helyes,. ha el~bb a :gy~gys~ertar;;k !og~ 
helyzdét ismerjük meg. A gyogyszertarak tortenetenek . es .!0~1 
.helyzetének ismerete nagyban megkönnyíti a gyógy.s,zerész1 muko· 
.désre vonat·kozó rendelkezések meigismerését. „ .. .. 

A gyógyszertár.ik jogi helyzetét véve alapul, megkul_onboz:e: 
türuk: 1. reáljogú, 2. sz·emélyesjogú, 3. fiók, ~·_házi.~~ végul 5. tkez1 
gyógyszertárakat. Az itt felsorolt rendben kulon:k~lon fe)o~zet. alatt 
·ismertetjük a gyógysze:rtárakat, azok tkeJ.et~ez"~enetk m~d}at, a~ 
;idők folyamán elért fejlődésüket .és a reáJuk Jelen1leg uanyado 
rendelkezéseket. 

Első fejezet 

A mai reáljogú gyógyszertárak kialakulása. 

E munka a gyógyszerészettel kizáróan hazai vonatkozásb~n 
foglalkoúk és főcéljának a ma érvényes jo•g ismertetését tartia. 
Azonban a reá.ljogú gyógyszertárnk jo.gi heilyz.etének megisme
rése szempontjából mellőzhetetlen, hogy le.galább főbb vonáso~

·ban :tájékozódást s:verezzünk a gyógyszerészet ré.gi;iúlt !'dlyzet~
ről. Ezért röv.id történeti visszapillantásban a hazai gyogyszere· 
'Szettel, majd pedig a pesti, budai és óbu~i . gl;'ógyszertá'.akkal 
foglalkozunk és azután térünk át a jelenlegi Jogi helyzet ISmer· 

tetésére. "d „ ! "'l 
A hazai .gyódy.s1zerészctre .a lkereszténység elterjedése 1 eJe ·o 

·rendelkezünk ad~tokilrn!L A katolikus egyháznak, hazánkban v~!ó 
térhódít&s1a idején, már szerte a világban kifejlett szervezete, m-
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tézményei voltak. Mindenütt! emberbaráti, jóléti inté.zményeket 
rendezett be; ily0ne1k a kórhá~ak, sze.genyházak. Igy értheitő, hogy 
a már k:ellő anyagi erővel és szerzcte.sr.endjei révén ·megfelelő fel
készültséggel rcnddkező katolikus egyház királyaio:iJk se,gítségével 
gyorsan tudott hasonló intézményeket létesíteni nálunk is. A kór' 
házakban, •5zogényházakban elhelyezett emberek ápo[ásával és 
gyógyításával a .szerzetesrendek foglalkoztak. 

E tények fi.gyelernbe vételévd magyarázz.a a hazai gyógysze• 
részet kialakulását Li1nzbauer Xaver Ferenc „A ma:gyar k·orona or
szág.ainuk ne1nzc-flközi egészségügye" c:ünű, Pesten, 1868-ban d.;:iadott 
mun1kájáb.an, Az ország egésZ)ségügyét, - mint mondja, - a kirá
lyaink által alapított szerzetesrendekben létesített gyógyítóintéze
tek .szolgálták. Ilyen zárda már 1000-ben állott Eszter•gomban, 
ahoJl Szent Lázár barátok, általánosan lazarusok !o,gLailkoztak be· 
tegek gyógyítáJs1ával. 1007-től Pécsváradon a Szent Benedek-rendi 
kegyes atyák .gyakorolták ezt a tevélkenységct. Ilyen a szegény
ségnek és szenvedő emberiségnek szente1lt intézet volt Óbudán 
,,Xenodochiun1 sancti Spiritus" néven, Budán pedig a mai Csá
szárfürdö mellett álilott az „Ecclesia 1s1anctae Trinitati,s" nevű kór
ház. Mindkettő nyomtalanul elpusztult. A XII. és XIII. században 
nálunk m.e,ghonosodott szerzetese1kne1k inintegy 70 rendháza volt~ 
melyek m<Jllett több kórháznak emléke maradt fenn. (Dr. Demkó 
Kálmán: „A Magyar Orvosirend története, tekintettel a gyúgyá
szati intézményeik fejlődésére M:>gyarországon a XVIII. század 
végéig" cíinű munkája 86. old.) 

Linzbauer me,ggyőződéssel vallja, hogy Magyarországon Szent 
Istvl1J11 király óta a szerzete-srendc1k kórházai merlile'tt úgynevezett 
zárdagyógyszertárak működtek, mely.ekben a kórház betegei ré
szére gyógyszereket !készítettek. (Idézett munkája 25. old.) A zár
dáJkba•n lképezt6k ki az új .orv0is- és gyógyszerész-nemzedéket, .mert 
kezdettől fogva rendes, tantervszerű >skolával is rendelkeztek. 
Linzbauer a XII. századra nézve jellemzőnek mondja, hogy ahány 
klastrom, káptalan és püspöki egyház voH, annyi iskola állott. 

Mindez igazolja, hogy a ilcatollkus egyház úttörő tevékenységet 
fejtett ki úgy az orv·OSÍ, mint a gyógyszerészi és ,egyéb tudo-mányok 
fejlestztésében. 

Polgári gyógyszertárakról ekkor még nem lehetett szó, mert 
ha a zárdagyógyszertárakban ki is képeztek egy-egy polgári egyént 
e mesterségre, a szere1k beszerzése a nagyo-11 j,s 1kezdetleges keres
kedelem miatt rendkívül nehéz volt és igen nagy anyagi áldozatot 
kívánt, a zárdagyógy.s1zertárak viszont a kalolikus e.gyház kiterjedt 
szervez.etén.él fog~a ezt a nehézség,et nem érezték. 

A Szent István korátM !kezdve elért egészségügyi fejlődést tel
jesen visszavetette a mindent elpusztít·Ó tatárjárás. A-mint azon
ban az ország állapota ismét rendbejött, a• szerzetes•-rendek foly
táttlvk korábbi munkásságukat, .sőt mo·st már a Béla kir.ályunk 
terve .szerint megépített várszerű erődök nagyobb biztnnságot 
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nyujtottak tevékenységüknek. A tatárjárás utá~ n;eghonosított 
várszerű építkezós na·gy eilőnyt jelentett Buda varosanak. A biz: 
tonságot nyujtó falak közölt Buda fejlődése roh"JI1osan megm· 
dul!· a kereskedelmi és ipari élet jelentősen fe[lendu~t. Ezt tanu: 
sítj~ az 1250-1526-ig terjedő időben keletkezett és érvényben volt 
budai jo.gkönyv melv Buda város .statutumait tartalrn:>zza. 

. Ebben ,az időbe;:, a szerzetesrendek már mind több ésj több 
polgári egyént képeztek ki gyógyszerésznek azzal a céll~l, hogy 
ezek a polgári gyó,gyszerószeik vegyék: át a zárda-1 pat11~<:á:kban a 
a szerzetesektől a gyógy,s1zerészi tcvélk-enységct. A pápai_, rendel~· 
tek ugyanis mind erő.sebben tiltották cl a papokat a .gyogysizere
szeti tevéikenységtöl. A papok - úgy látszik - na•gyban fogla.l
!koztak alchymiáva1, arrii ebben az időben sork: kinövést, furcs·asa
d.ot eredményezhetett, .s azt az egyházi hatóság nem találta meg
~ngedhetőnek. A gyógyszerész mesterség valószínillcg te:tszett a 
polgári embereknek, mert aránylag rövid idő alatt m~r nem?sak 
a zárdai gyógyszertárakban mű1ködtak, haI}em elhagytak a zar~a 
falait bQ a városokban nyitották meg az első po}g~ri gy?g?'szert~
rak:>t. Az első polgári gyógyszertárak megnyllasanak idopontiat 
az 1300-as évek másodilk felére lehet tenni. 

Az ismert szóh,aO"yomáinyoik .szerint, - mondja Linzbauer, -
Európában 1345-ben Londonban áillították fel az első polgári„gyógy
szertárt. A budai jogkönyv rendelkezései .alapján fclteheto, hogy 
a második le.grégibb ilyen gyógyszertár Budán lehetett. A budai 
jogkönyv ugyaniis már polgári pathlcákr61 cm,1ékezilk meg és ak 1ké,nt 
reilldelkezi1k hogy azok vasár- és ünnepnapokon zárva tartandoik., 
gyó.gyszereket pe<Hg csak betegeknek szolgáltathatnak ki. M~nt
hogy a budai jogkönyv már 1250-től érvényben volt renda~kezese· 
ket is tartalmaz, feltehető ennek alapján, ha.gy az 1300-as evekben 
működtek már Budán polgári gyógyszci'tárak. 1303-ban Petrus• pby: 
sicus et apothec.arius budensisről van szó, 1375·ben ~ynock e~ 
Barauch nevű, 1397-ben Gothfrid, 1495-ben Valenhnus budai 
gyógyszerészekröl em•lékeznek me.g, (Dr. Dcn;1kó Kál·~á~ i. m. „110. 
és 150. old.) A jogkönyvnek ez .a rendc!kezese egyebkent szosze
rint a Jcövetkezők:éppen ha•n:gz~k: 

„102. Von den Aputekiiren. Dy aputekiir süllen kainerlay 
kram gew:>nt noch .ander ding. das mit dcr ellen sich gep:irt aus 
zu messen, fayl haben, noch 'turren, verk.auffen, sunder allam, was 
von alter zu den aputeken gehört. Wer dar wider !huet, der ver-_ 
]eust dy selbig gehandeH war .gar mit einander, vnd sol darurnb 
swarlich gepüest werden von den gericht. Aueh sullen sy de,g 
sunta6s vnd anden Feyertag mit offen .J.aden nich'ts tun'en f.ayl 
haben~ vntz man vesper leütten wirt, sundcr ausgekommcn ertz
ney krangken leüten zu yres leibs notturf, dy mügen .sy attzeit wol 
aus geben pey 'tag vnd pey nacht." (Linzbauer Xaver Ferenc „(;o
dex Sanitario Medi,cinailis I-Iun,garia.e" című gyüjtemény-e 1. kat.·, 
51. old. St.atula Civitatis.) 
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Arra nézve, hogy Budán .és óbudán a XIII. századtól polgári 
gyógyszertárak voltaik, bizonyítékul szolgáilnak az ottani ingatlrun· 
tuk1jdonosok között névszerint található apotheikáriusok, valamint 
" teleiknyilvántartásokban szerepW telkek, házak, melyeik patikák 
elhelyezésére szolgáltak. (Lásd Salamon Ferenc „Budapest törté
nete" e. munkája III. kötetének 217„ 226. és 238„ y.alamint 335„ 
341., 346. és 353. oldalain található budai, óbudai ingatlanok és pa· 
tikáriusok felsor<Ylását.) 

Pesten ezidőben polgári gyógyszertár még nem volt, legalább 
is erre nézve a fent közöltekhez hasonló adatok nem állnak ren
delkezésre. 

Polgári gyógyszertárak ·először városokban létesültek, aha! a 
nagyszámú és anyagilag tehetős lakosság biztosította megélhetésü
ket, ennek folytán a gyógyszerészi gyakorlatot illetőleg a patikák 
működését legelőbb a városok szabályozták. A XIV. és XV. szá
zadban a városok fartottak fenn patikákat, ezidőben az orvosok 
egyszersmind gyógysz~részek is voltak. és rendes gyógys„ertárakat 
tartottak. A falvakat a vándor gyógy.s•zerikereskedők, olajárusok 
járták és az emberek hisz.ékenységét kihasználva árusították a kü
lönféle csodaszereket. 

A gyógyszerészi gyakorlat közben elkövetett visszaélések O'Ú

lyát a multban is na,gyon ismerték, ezért nemcsak különleges sza
bályokkrul igyekeztek azokat akadályozni, hanem a gyógyszeré
szeti pályára való lépéshez ls szigorú előfeltételeket állapítottak 
meg. Az ipar keretébe tartozó gyógyszerészi tevékenységhez kü
lönleges képesítést kellett megszerezni, még pedig az inas- és se
gédévek eltöltése után ,so:igorú vizs.gát követeltek és később esküt 
is vettek ki " gyógyszerészmestertől, ami az akkori idők vallásos 
felfogásából következett. Adatok vannak arra nézve, hogy a pati
kák működését a városi hatóság évenkint szigorúan ellenőrizte és 
például az 1576. évi rendelet a berendezés~e és felszere>lésre nézve 
akként itrtéZ'kedett, hogy amennyiben ilyen téren va1lamelyik 
gyógyszertár a követelményeknek nem felel meg, a hatóság azt 
l:iecsukatli.atja. 

A gyógyszertárak működéséhez, mint minden ipar gyakorlá · 
sához, engedélyt kellett szerezni. Az engedo>lyeket minden valószí
nűség szerint a városi hatóságok adták. Igy kellett lenni, mert az 
iparok kérdése mindig a közigazgatáis hatáskörébe t·artozott, ame
lyet a városi hatóságok önállóan gyakoroltak Csak " XV. század
tól cs&kkent ez az öná11ó hatáskör, mely időtől a patlkajo,gok a,do
mányozását a király, majd pedig később - mint látni fogjuk -
átruhfaott hatáskörben a városok felett álló hatóságok gyako· 
rolták. 

Meg kell említenünik, hogy a gyógyszeré•zet jelentősé.géhez 
mérten különleges előnyöket élvezett. A gyó.gyszerészet különle
ges helyzetét megismerjük Salamon F.erenc „Budapest története" 
című munkájából, ahol azt olvassuk, ho•gy „·az ötvösöknél s a 
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gyógy.s<Zerészeknél majd mindenütt kisebb volt a font, ~~nt ~ mé-
árszéikekben boltokban és zsemJéseknél. Vafameamymel kisebb 

:Ólyegységgel iátta el magát a scrupulosus gyémán~· és _gy?gysze~
kewskedő." (Idézett munka III. köt„ 135. old.~ „Sulymert~ket ~~
lönböző árucikkeknél különbözőleg 01lkalmaztak. Igy Budan a. m-

zerekre nézve a bud:>i mázsa nem 100, hanem 120 font volt es a 
s „ · t g • g észektűszerekre nézve nem 16, hanem 12 unc1as, min a yo ysze·r 
né!." (Idézett murJka III. köt„ 193. old.) . , . 

Ez a körülmény, valamint egyéb megbizhato ";<latok ~s, met 
erősítik azt a feltevést, hogy a közepkorballl " g_yogysze~e~z me.?. 
fű,s1zerkereskedésscl is foglalkozott. (Romer Flons a „Regi Pest __ 
című munkája 130. oldalán megemlít egy Scopek Fer_enc nevu 
gyógyszer· és fűszerkereskedő!.) Tehát a régi ,~y~gyszertar a. maga 
kiillön]e.ges helyzetében sem volt '1Zonos ". ~ai erte~emben JSmer'. 
közegészségi intézménnyel. A patikus ez 1dobelll meg i;iem f?'gla~ 
kozott tisztán gyógyszerek készítésével, hane~m a p~tIB:aban ar~s1-
tott sok mindeféle házö-s•zert, fűszert. A gyogyszer~sz1. tud.?'ma~y 
akkori fejlettsége mellett a szerek ma ismer~ sokfelesegér?~ m~g 
nem tudtak és való1s1zínűleg a ,gyógyszerárusíta.s maga n~m 01zto~1-
tott megfelelő jövedelmet, ezért volt kénytelen a patikus„ e•gyeb 
cikkeket is árusítani a patikájában. Ebből azonban ne°'. kovetke
ziik, hogy a p.atika ve,gyeskereskedés volt, hanem .a gyogysze~ek
hez közelálló va"y abban az időben ritkaságuknal fogva gy~gy· 
zerül is hai~znáIÍ messze világrész,ekből származó fűszereket, 

:nint például a még m.eg ne.m honosított p.aprik_át, borso~, stb. -
a jómódú pati1kusok szerezték ~~ és árusították. _Termeszetesen 
a gyó.gY'sizerészek ü~leti érdekbol sokszor nem el~ge~tek. i;i>~g a 
legszűkebb értelemben vett fűszerfélék tartásával es. arusitasaval, 
hanem olyan cikikeket is tartottak, melyeknek dadasa abban az 
időben a fűszerkereskedelemre tartozott. . . 

Bizonyára vannak, akik emlékeznek még arra, hogy a pahkak
ban cukorkákat, inyenc pá!i!11Jkakat, likőröket, söt .szikviz.et is le· 
hetet! kapni. A mesterséges cukor nagymennyiségű termelése lelte 
önálló íparrá a cukorka.készítést, amit me·gelőző.en a ter~ész-~tes 
cukor csekély n1einnyisége és ennek következtében magas ara ,miatt 
ne.m lehetett volna me.gv.alósítani. A -termész.etes cukrot eppen 
ezért gyógyszerként vették. . 

A hatósági rend„lkezések arra irányultwk, h;igy · a patiku:sok 
csak gyógyszerek árusításával fogktlkozzanak. (Lasd a Budai JO·g· 
könvvböl vett idézetet.) E renddkezések kiadására feltéHenlil me,g 
volt. az ok, m.ert az intézkedések nem születnek m.eg puszta felte
vések aktpján. Ez i.s azt igazolja, hogy a patikus a gyógyszerek 
árusításán kívül sz\vesen fog,lalkozott más cikkek eladásával. 

Idézem még erre vonatkozóan a Salamon Ferenc említett 
munkájában (II. köt„ 458--459. old.) leszűrt megwllapítá.~t, mel_y 
szósz.erint ídy hangzik: "Nem ugyan a budai dcereskedoklcel cs 
b~nkárokkat'cgy .s.orban, de a kereskedők osztályába sorozhatók 
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a gyó6 yszerészek is M ' · k · 
tik A~ , b · eg ~z m abb foluszerű Óbudán is volt na-

a. var .an n·erncsak: m1 d . d "b X ... 
einlíten·ek: oklevclelnik: , 

6 
n en ,1 0 en, a IV. és XV. században 

egyidőben kelt" , gyo~yszercszeket, hanem van rá eset hű'gy 
0 1S szerepel mint h' ·,. D , ' 

mal. 11ag t" t 1 ' azitu. e a f1vogy1s!ZCl''~szek , · yon 1sz e etr T · · 1 , ~J 0 

időbeliek Val · t ·en;e.to o-sz.ta yaba ·aligha beillenének a régi 
· amin a reg1 orvosok k:.L 

balncator (fürdős) , . · : llK vagy ezen a néven, vagy 
közép fajnak tűnne~e[ l alatt sz.mte;1 .gyakran cm!Htetnek Budán, 
gyógyszerész is átmene~i ;o~o~~l~l~ F orv~:do~odr .k~zt, úgy a régi 
rcsz közt. A budai t .. -, k .. u~z~r, eres e o e.s a gyogysze
rőlöskereskedést űzzö:rveny ~nyv tdtia, hogy a gyógyszerárus 
szcrtárb.a vaJ.ó." s egye et is áruljon, .mint ,ami a gyógy-

Term6s,ze'tesen -enne1k a k k . . 
mind nagyobb számmail i orna is, mint a későbbi időkne'J;:, 
velik és fejlesztik a g :g'"l~adnak tudósai, akik a tudományt mű· 

. , , yo yasz.atot. 
A pa!Jkaknal tapasztalhat' f "]" d · 

dezett viszonvait .és lci 1 k ,lt oh tJ o. ?s .az?nban. Buda város ren
idején érte ei".azt a fe·~ ~t u,. eyzetet rn1,gazO'lJa. Mátyás király 
viszonylatban is elisrne:.;,t s~!et, _me_ly korá?ak _megfele116en, világ· 
vonatkozó to""r·te'net' 1 ,,,_ •

1
ltott ki. Legalabb >s az akkori időkre 

i mun(tlii.\. eírá 'g t · városát Akkorib k"" „ Sfl 1 Y mu atia be nekünk Buda 
kal veté&edi1k R eamn kwlsol telk_intetre nézve híres külföldi városok-

. ~ e prn otait s te l 't ·1 · berek sem győztek e1é6 g. d' ; .„ mp on:ai v1 ag~:an jártas em· 
dapest Története" e ::i e,,_ ;~~berni ' inondJa dr. Gooz József „Bu-
t . · un!t<.aJa an (27-30 old) Eg · · ·· . , · rnztasági tekintetben ko , 1 ,1 .. k ,

1 
· · · , eszseg.ugy1 es 

kórháza V·an: az alsó h"r~n"'. o ~eVességét mutatja, 1432·ben 
CRómer Flór1·s A , , p ev1z mell.etti, Szent Erzsébetről nevezett 

" reg1 est" 56 old ) 
Pesten ls ki.aJlakult 1 ,1 · d 1 ' : , 

inkább a gazdasági termc~rr~s ce ,,.e m1, el,et. vo.lt már ezidöbe1n, de 
A t .. ··1 h 'd e' enye"' szamara volt pi·1c oro < o o.Jtság . d . l . ' . 

országban Buda p t , ' eie a alt teliesen elpusztult minden a•z 
tek. Másfél sza'z,adoets .",~ ótbu.da. jelentéktelen h .. dységekké süllyed-

, Jeocn e'Z a· "d" 1 l része és főváro.sunk a t" „ 1 „k z 1 

1
°, mc Y a att országun1k nagy 

pusztulás volt ú. a. oro e~ ~tra ma_ alat~. á~lott. Ez idő csatk 
Minden faj mcgt~fálta ::;;::'it faira, n:mt torteneti emlékeinkre. 
elvesztette- minden.ét h , . , t o.tthonat, csak a magyar neim, aJki 
a fürdőka··n ' • ··1 ' a~~;at, 'lagyonát. A török hódoltság idei' éböl 

11<:1vu· semm11felie eg · . · „ • • , 

fenn. „Pest árva sorsra 'uto. esz:segu.gy1_ i.n~~zrn.ény nem maradt 
nuskodtak Utc'" , t l tt. Haida'"' hirerol csak erős fal.ai ta· 

. ai sar engert , , kf' k , 
épületei lerongyolódtak· lk" be~ i;:sz,~, 0 s1z. et kepeztck. Na•gyobb 
egyebet nem érdemelnek" I'(~ G ~7:_a1 P_ed1g rozzant vis1kó névnél 
96, old.) Ez a pár sor jeÚ .r.p ooz Jozsef „Budapest története" 
Ugyanez a munka (99. O·lde)~' d '.'~~ he~-~etét a „töröl~ !áram .alatt. 
lyedés fo-kát szavahihető .. u ar , a ovetkezoket Ir)a: „A süly
mogítélhet1'ük Egyik' szo'r· . 1

8'z~mtamikk feliegyzéseiből legjobban 
· · o -szora ezei et d · l zet a várba egyik ka uh , _

1 
~ mo~ Ja: ·~l<:anyargó út ve-

kaput földdel fcltöltöft :z, ar;ileb:i:1

1
1e

1
k, nevet nem tudom: ezt a 
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bejárása olyan szűk, hogy s"ekerek nem, csalk gyalog és lovas cm" 
berek férnek be rajta. Mindenütt csak .s1zemét, ganaly, döglött ál· 
latok, undoksá,g. Fenn a várban is cs,;k piszka·!, sarat látni, A há
:za!k e[őtt .itt is - ott is swtócsboltok, lacikonyhák, borbélyműhe
lyek, utcai szakácsok. A házak részint födetlenek, .rés1zint rongált 
Iedelűek. Az ablakok sárral, tégláv-al vannaik bedugva. A házak 
egósz;en [.;:i vannak v.éve formaságukból; penész, 1koro1n, moha un~ 
dokítja az egyl<ari p"lotákat, stb." 

Ebben .a megvilágításban kell követni az 1686, évi szeptember 
hó 2·a utáni időket. A 'török kiűzésiével járó harcok Pestet és Bu· 
dát teljesen összerombolták, lakóházak, lakosság nincsenek. A 
dunai kiöntésektől Pest posványos, egészségtelen, .ami csak clőse· 
gítetto a járványos bete,gségek terjedését. Ebben az állapotban 
!kezdték meg a telepítést, ingyen, vagy oJcsón osztogatták a 'telke
ket, hogy mi.előbb épíbs1e11ek. Került ide mindenféle ruemzetiségű, 
legtöbb iparos, akikre aldmr a leg<>agyobb szüksóg vo1t. 1688·han 
Budán két patikus szerepelt a nyilvántartásban, Pesten pedi·g 
1689-ben a tanács élén Blumenfeldi Herold János Henrik Szigfrid 
patikus, mint bíró szerepelt. (Schma11! Lajos „Adalékok Budapest 
történetéhez.") 

A telepítbsrt az I. Lipót király által minclkét városhoz felállíto<t 
kamar.aigazgatóság irányította. 1687·ben létesült a két váms köz· 
igazgatási szervezete .a po.Jgárjog kiahuku1Asáva'1. A kamaraigazga· 
tóság ez év szeptemberében -a két város 1háztudajdon.osait pol1gáro·k~ 
nak eskette fel; ennek előfeltétele volt a feddhetetlen magaviselet, 
önállóság mellett ingatlan ,s1zerzése, céhbeli tagság, kereskc·döség, 
vagy szellemi képzettség; későbben még két évi ittartózkodás is 
elő v-0lt írva. A pol.gárjog,ot ,később a városi tanács adn1nányozta, 
a választó polgárság meghallgatásával. 

Ez a kialakult közigazgatási ,s1zervezet .adott lendületet a :két 
város fejlődésének. Fontos egészségügyi intézkedéseke't 1léptetctt 
életbe, melyek közül ki keU emelni a renclkívül hátrányos hely
zetb-en lévő Pesten az egészséges építkezésekr.e, tii.S1zt.aságra, utcák 
kövezésére és kémények létesítésére kiadott rendelkezéseket. !gy 
indult .meg .az ftlkotó munka, mely alapja volt a ma o.Jy fenséges 
látványt nyujtó székesfőváros kifejlődésének." (Schmall Lajos 
,1Adalékok 'Budapest székesfőváros történetéhez" e. !lnunk.a). 

A főváros sorsára, mint Némethy Lajos mondja „A pesti fő· 
templom története" e. munkájában, gr. Széchenvi György és Kol
lonics Lipót érsekek voHak n>agy befolyá>S1sal, akik a rendelke.zésre 
álló anya;gi erőket és az egyház papjainak munkásságát haS'Znál· 
ták fel ia ne1nzeti nyo-morúsá,g _mcigszüntetésérc-. I<·órháza·kat ·1étesí
'lettek Pozsonyban, Esztergomban. A Budár.a tervezett kórház Li
pót király r,endcl1kezései 1köveíkeztébcn Pe1s1te111 valósult m·e:g és 
1692-ben már berendezve· készen is állott. Pesten ez időben· már 
volt J.;:órház, ahol a bet,ege1k áp01lását, gyógyítását az irgalni.asrcnd 

-.---·--" 
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sz,erzetesei lát'ták el. Az irgalmasok 1684-ben felsze~elt tkórházzal 
működtek az ostromló sereg mellett. A vis!Sz<>vétel után Pesten a 
róluk elnevezett Irga1lmasok utcájában telepedtek me,g, mely a 
mai Városház-utcálllaik felel meg, Házukat az ispotállyail együtt 
1689-ben a szerviták vették meg. 1716-ban, május 29-én kezdték 
meg az invalidusok pesti házának (a mai központi városháza Vá
rosház-ufoai része) építését foatonai kóroda számára, A házban gaz~ 
dag gyógyszertár volt, melyből a betegek ingyen kaptak gyógysze~ 
r.eket. A .gyógyszertár kezelését és a bete,gek ápolását, gyógykeze
lését szintén az irgalmasok látták el. (Némethy Lajos „A pe.siti 
főtempi]om története" és Schoelll Arnold „A városháza története'' 
című munkák.) 

P1est és Buda a viszonyokhoz képest elég gyors ütemben fej
lődött, azonban a lalmsság nagyon 1sizegény, ezért egészségügyi és 
minden más tekintetben állami, városi támo.gatásban részesült. Eb
ből érthető, ha.gy kezdetben polgári gyógyszertárak nem voltak. A 
lakosságot a tkatonai !kórházakban működő tábori gyógyszertárak 
látták el gyógyszereklkel és ez annyira átment a tköztudatba, hogy 
a polgári gyógyszertár"k működése idején is a tábori patikák, -
való1színűleg már eILenérWk mellett, - még mindig szolgá!tattak 
ki gyógyszereket a polgári lakosság számára. Az 1688-ban détesített 
budai és pesti gyógyszertáradc tulajdonosai csak 1736-ban tudták 
kivívni, hogy a tábori patikák jövőben polgári személyek részére 
gyógyszereket nem szolgáltathattak ki. (Föv. Lev. Loc. a', 2020 sz.). 

A gyógyszertár engedély,ezése királyi jo,g volt, később a bécsi 
udvari kamara, majd 1723-tól a he1lytartótanács kapott felhatalma
zást a gyógyszertámk engedélyezésére. A királyi adományozás.ra 
pé!da III. Károly király 1715. évi I. dekrétumának 83. cikkelye, 
melyben Győr városáb.an •engedte meg egy ,gyógyszertár folá!Htá
sát. (Magyar Törvénytár 1657-1740. év, 505. old.). Királyi adomá
nyozással trulálkozuntk még II. József császár idejében, aki tudva
lévően királyi rendeletelkikel kormá'1yozt.a az or11Zágot, Megtör
tént azonban, hogy gyógyszertár folál.lítását várme.gye, város enc 
gedélyezte. Pesten is előfordult .egy ilyen. Minden ilyen esetben 
a helytartótanác'9 a -szabálytalan eljárást hangsúlyozta és revizi6 
alá vette az ügyet, azonban később .az engedélyt maga is kűlöti 
me·gadta. 

Budán és Pesten 1686-tá<J 1763-ig három,gyógyszertár működött~ 
Pesten v<Ylt egy, Budán pedig ikettő. A helytartótanács rendelet.ér.e 
1747-ben az országban működő gyógyszertárakról kimutatást _ké
szítettek, mely szerint ös1stzesen 48 gyógyszertár működött; közü
lök több a jezsuiták tulajdona volt, egy Pécsett a ferencrendleké, 
egy Móron a lrnpuci1I1usoké, e,gy herceg Eszterházyé, a többi pedig 
gyó~yszer,észek tulajdonában ilévő polgári gyógyszertár volt. (Linz
baue.r X. Ferenc „A magyar lk:orona országainak nemzetközi ergész
sé,giigye" c. munkája 26. old.). 
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A különféle ,szerzetesrendek, melyeknek t~vékenysé~éhez , a 
g ógyí'tás tartozotlt, · mndszerhlJ,~ a~o".'ányokb~l, ;hagy a tlékokbo:l 
n~ert ·anyagi er,ő felhasználásával korhazakat letesitette~,, .a'.'11hc:z 
királyi engedély kellett. A'll ily.e': eng;dél.yek megs~ernesenel ku-, 
Jön kérték a gyógyszertár en,gedelyezest 1s, amit mmdc1~- esetbe;1 
meg is kapt.<>k, mert minden időben rcndeillcezteik megfelelo képe,si-
té@sel és a kívánt kövdelményekkel. . , 

Ezek a zárdagyógyszertáraik gy6gyszerészet~ jng .sze~pontJ~1~_ 
ból csupán a il<:ezelésre, be:rea:deZiésre és _felszercl.?s1re, valam1~t ine~ 
az .ellenőrzésre vonatkozó k1adott szabalynk ·ala ta;toztak. es t~.r 
toznaik mai is m,ert ez-ek .adás-vétel, vagy e:gyáltailan tulaJdon-at
ruházás tárgyÍtul soha nen1 szolgáltak, ezért .a r·eáljogú gyógy1s:ze;
t'rak fajtájához soha nem tartozt.wk. A mult időből megmaradt ~s 
s~erzetesrendek: kórházai mellc-tt működő gyógy.s~.ertá;ak mta ~mar 
a. teljesen k:ialalcult jogi helyzet ,sz,crint mi~t ,házi ·'g~o.~yszertara.~c 
sz.erepeilneilc. Vannalc olyanoik, .amelyek ny1lvanos1sag~ J0'g~t nyc.i~ 
tek ezek bárki számára szabadon szolgált.alhatnak ki gyogyszerL 

'Másképpen áll a helyzet a ~olgári ~yógyszertára1'.ckal, mely~k
nél a ilcülö11111cges elbírálá:s. a ,gyogy~z,ertar1 ,J?:g. ter~e,szete s~er_1n! 
változik. A török uralom idején gyogyszertar1 JO·grol es rend~zerc„ 
szabályozásról nem lehetett beszélni, mert a~. i~:gen ,ha~alom~1ak 
nem voltaJc államalkotó és rendszert bcvezeto tore1kvese1. In!cabb 
kihasznáilás és pusztítás jellemzi ezt az időt. A meg nem szallott 
területeken ez idő alatt rendes állami élet volt, a?Jonban olyan ~c1s 
terület volt szabad, hogy innen .az ott érvényben lévé~ jogállapotot 
csak ,a b.écsi jogrend alapján ismerhetjük meg. Orszago~. ~Isz?~y· 
latban a rende1s1 állan1i .élet folytatólagos kialakulás.a a1 toro1k 1dolc
után Jcezdődött, ezért termész,ete.s, ha a gyógyszerészeti }o~ fejlő,~ 
dését dtől az idöponttóil követjük. A százötv,en eszte-~dot ielento 
töröilc uralom idején az ausztriai és magyar Jüg feJlod,~scn ment 
át, m1elync[( kihatása volt a ,gy.ógy,szcré~zetr~, L:'.· ~zt e~sosorba:1. az 
igazolja, hogy az 1686 után létesitett es muk.odo _gyo'.gysze.rt~1af< 
inár egészen megiközelítik a mai érte1len1ben ko~.e~eszse~u·gy1 l!llt~
zetekhez sorolt gyó,gyszertár-akat, vag".is a patikaik ,mai: nem_ fo
szerkerosilcedések, hanem magasabb .erdekek szülgalataban aUo, 
szaktudással vezetett, 1közcélú intézetek. 

A zárdai gy6gyszertárakban kiképzett patikusok ~a·g~k foly
tatták tovább .a gyógyszerészképzést, természietes,en. m:nd~g a .h~: 
tóság felügyelete .és cHenőrzéisre 8;latt. A gyógyszercs.z.1 P.~ly~ra l~po 
tanonc1nál törvényes .születés, 1k.atolikus vallas, :r1kolcso~ elet .iga~ 
zolás.a és a latin nyelv ismer.ete ;olt az, eilőfeltet~I,, ma1d p,e~1~ -~ 
szerzett 1sin1e11ete.kröl kellett t.anub1zony.sagot tenni es a scg,ed1 1do 
eltelte után vizsgát is követeltek Körülbelül. a loezdcti idök~ől í,gy 
bonyü1lódott le a szakisn1erete1k megszerzése .és csak a gyogysze
részi :tudomány fokozatos fejlődése léptetett .életbe új ~·s• új k~;'e
te!éseket a tanulmányi anyagnál. Az 1600-as években meg az elobb 
vázolt tanulr11ányi rCndszcr volt életben. Az 1700-as években ·a 
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gyógyszerészképz6s hatalmas lendülettel haladt előre. Az l727. év
ben kelt királyi renddet meghagyta, hogy a gyógyszerészeket 
működésük megkezdése előtt az orvosok, - akik abban az idő
ben hatósáigi feladatot láttak el, - vizsgáztassák, továbbá évről
évre ,győződjenek meg "rról, hogy a működő gyógyszerészek szak
ismereteikben mtlgfelelnek-e a követelményeknek és nyert tapasz
talatailkról a helytartótanácsnak jelel!ltést tegyenek (Főv. Lcv. Lo-c. 
Íl. 2088. sz.) Az 1770. évben kiadott normatívum már lényegesen 
előbbrevisz.i ·a gyógyszerés1zképzést azzal, hogy a képesítés
nek egyetemen való megszerzését mondja ki. Eddig u,gyanis 
csak azok a gyógyszerészek voltak kötelesek vizsgát tenni, akik 
gyógyszertári vezetők, vagy tulajdonosok kívántak lenni. Az 
.1786. évi március 28-án kelt hdytartótanácsi leírat ·az 1770. 
és 1771. években kibocsátott egészségügyi szabályrendelet úgy 
magyarázza, hogy az cgyeten1i vizs.ga alól csak az.01k voltak: 
!elmenthetők, akik .az 1770. évet megelőzően valamely orszá
g,o.s főnrvos, cgésizségügyi tanács, vagy bizottság előtt vizs
gát tette1lc és az-óta inaguikat ügyességüik .és becsületességük ál
tal kitüntették. Ez a rendelet vette revizió alá az eddigi szak
képesítéseket, an1ennyiben \köte1lezte az összes gyógyszerészek_et, 
hogy képesítésüket \gazoló bizonyítványukat mutassák be, (Főv. 
Lev. Int. a. a. 15. sz.) 1770-ig a képesótésnek egyetemen valú meg
szerzése igem. nehéz v·olt, -mert Magyarországon orv:osi egyeitem 
még nem vo:!t, tehát Bécsben, vfrgy Prágában lehetett volna a ke
pesítést megszerezni. Mária T>erézia 1767-ben a nagyszombati egye
tem (a mai Pázmány Péter Tudományegyetem) részére az orvos
képzést is engedélyezte (Linzbauer X. Ferenc ;,A magyar korona 

~ orszá:gainak n.emzetközii egés1zsé,gügye" e. munk·a 44 . .o.Id.). Ezzel a 
királyi •engedéllyel megnyíi!t a 1-ehetősége annak, ha.gy a gyógy
szerészek egyetemi kiképzése hazánkban is lehetővé váljék. 

Linzbauer jellemzi legjobban az 1770. év előtti állapotokat, ami
kor azt mondja, hcogy „Magy.arhonban, mely külön országgá létele 
óta többnyire cs·ruk papi osztálybeli orvosokkal bírt - tulajdon 
orvmi iskolájának feláfütásálg, - az itt ,gyógyászatot űző .laiku
sciktól bizonyára senki sem kérdé: vaJ.jon végzett-e iskolát s ho· 
g,yan? Mely intézetben nyerte képesítését." Ebből kövel!keztet
hető, hogy a legkülönböz.őbb kuruzslók tág teret találtak itt. (Előbb 
idfaett munka 44. old.) 

A ,gyógyszerészek kiképzése azonban mé,g ezután is közig•z
gatási e1!enőrz6& alá tartozott. Az e-gy>etemi vizsga mellett a vá
rosi tanács vizsgáztatási joga is fennállott, amit igazi0~ a nagy
szomhati egyetemnek a gyógy,szerészek kiképzésével kapcsolatban 
tett előterjesztésére 1778-ban kelt 6394. ,számú helytartótanácsi le
irat. E szerint az e,gyetem csak rukkor szólhatott b.e.le a gyógysze
rész>i kérdésbe, ha a várossal nem tudott megegyezni, (Főv. Lev. 
Loe. a. 2233. sz.). 

A helytartótanács 1786. évi május· 23-án kelt 19.901. sz. rende-
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letében már kimondta, hogy gyógyszertámt csfrk olyan egyén ve
zethet és tulajdonos, vagy provtsor csak az Lehet, aki a tartomá
nyok egyikében lévő e•gyetemen vizsgát tett és bizonyítványt tlrn
pott. (Főv. Lev. Int. a. a. 70. sz.). 

Annak ellenére, hogy a gyógysze.részek ,ezuitán egyetemi ki· 
képzést nyertek, a1 gyógy1sizerészmcst·erség még mindig, c•gészen 
11876·ig az iparok közé tartozott. Ebből magyarázható, hogy a 
nagyszombati egyetem előterjesztésére adott hdyitartótanácsi vá
lasz a .gyógyszerészetet fo.vábbrn is a közigazgatási hatóság fel
ügyelete alatt hagyta. Később azután, mikor .a gyógyszertárak ,sza
porodásával az 1800-as évek elején me.gal1>kult a Buda-Pesti Gyógy
szerészek Testülete, a gy.6gyszerészképzést éppen ü,gy, mint a 
többi ipar.oknál, ez az érdektestület irányította, illetőleg a tesfület 
kapott fefüatalmazás't a·rra, hogy a gyógyszerés„et tökéletesítése 
érdekében a tudomány fejlődésének megfelelően módosítsa és tö
kéletesítse a gyógyszerészek szakszerű kiképzését. 

Igy jutottunk el " legújabb kor kiképzési rendszeréhez. Az 
1835. évi november hó 27-én kelt 267. számú va1lás- és közok1tatás
ügyi kibocsájtvány 1szerint a .gyógyszerészmesteri ratllg ·elnyerése 
céljából a pesti egyetemen tan!oly,amra az iM~kozhat be, atki iga
zo'lta, hogy a ,gyógyszerészetet a testületi r.endszabály értelmé
ben megtanulta és a segédi bizonyítvány elnyerése után legi>lább 
két évig egy belföldi nyilvános gyógyszertárban segédként szol
gált. Tanoncnak való felvételnétl a magyar, 1atin és, német nyelv
ben való jártasság mellett az algimnázium négy osztályának el· 
végzését kellett iga:wfoü. A fdvételt, valamint a tanoncok és se
gédek vizsgáztatását ,a tes>tiilet végezte. Ez a tanterv 1859-ben meg
változott és a gyógy.s1zer-észi pályára v.aJó lépéshez négy gimná
ziumi m,ztály elvégzéséről szóló bizonyítványt kellett felo:nu'tatni; 
azoknak, akik a tudorságot (doktorátust) is meg wkarták szeremi, 
hat .gimnáziumi osztály és boleseleti tanulmányok sikeres elvég
zését írta elő. 

A gy1lgyszeréi.:.zte.stület hosszú időn át miili:t v.éileményező ha
tósági szerv is szerepe1lt. A gyógySzcrészct körébe t.a.r'tozó kér
dések rendezésénél és a gyógyszertár.ak engedélyez6s1énél úgy a 
helytartótanács és .a minisztérium, mint a város kikértéik v,élemé
nyét. 

A 1gyógysziertárruk b,ere:ndezésére, felszerelésére, valamint a pa
'tiku1s1nk tnűködésére, szóval 1a gyógyszerek itartásár·a és kiszolgált.a
tásárai nézve minden időben rendszabá[yok volta1k .érvényben, .am.e
lyck betartását az állandóan érvényben vott rendszeres patika
vizsgálatok során -a hatóság ellenőrizte. Alúalános elv voH minden 
időben, hogy e.gy patikus két gyó,gys„ertarral !l>em rendelkezhetett, 
kettőt nem vezethetett, továbbá gyakovló orvrn111alk sem lehetett 
patikája és gyógyszereket nem készí1thetett. 

A gyógyszertárakra vonatkozó rendelkezések közül az aJább 
fordításban közölt 1786. évi február hó 21-én kelt 7995. számú, va-



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

36 Második: rész 

!amint ugyaillez év július 25-én kelt 30.256. ,@zámú helytartóbmácsi 
rendeletek, de lküilönösen az utóbbi rendelet melléklekként leadott 
gyógyszertárvizsgálati jegyzőkönyv érdelws bepillantást enged a; .. 
gy6gyszerészet és a gyógyszertárok aktkori helyze-tére. 

Fordítás. 
7995. 

Pest szabad királyi városnak! 

Hogy a jövőben a gyógyszerészek mi!lldennemü csaJásaina'k 
és hibáinaik megfolelően eleje vétethe&s1étk, őfelsége le.gkegydme
sebben elhatározni méltóztatott, hogy 

Először: Az egyetemen a költségek ne kíméltessenek, hogy 
egy gyógyszerész tökéletesen kiképeztes,s!ék 

Másodszor: A gyógyszerés:oelrnek, akik nem tudják magulrnt 
egész ,év.en át az egy,etem1en fönntartani, hanem csak ma.gán.k·ol1lé
giumokat akarnak hallli.iatni, ezek láJtogatása csak nyáron legyen 
lehetővé téve, milrnr is altkalom van a Pe.s1ten már létesített (vagy 
helyreállított: hergesteUt) bo1tanikai kertben vdütk a nekik oly 
szükség·es növény-ism.er.etet megszereztetni. 

Harmadszor: E.gyetlen .gyógyszertár-vásárlás se lehes1Sien érvé
nyes, ha ·a v.evő már e[őzől1eg m,e,g nem tanulta az ezen mcs1tcr
s.éghcz szükséges összes tudományokat és aznkból meg nem vizs
gáztatott. Még kevésbbé alkalmazható azonban ily gyógyszerész 
varlamely hatóság által főnökként, va.gy egy özvegy által pmvi-. 
zor1ként. 

Negyedszer: A gyógyszer'tárvizsgálati jelentéseik kimerítően· 
emléfoezzmek meg minden egye,si darabról, amely eilőfordul .éspe
dig a mellékelt minta szerint s ccélból minden helyhatóság által 
irnolk bocsátandó rendelkezésre, .a1kinek .a helyszínén minde.n tnlil
bamondassék; a vizsgál,a-tot pedi,g a !l1Övényitanban nem járatos or~ 
vos esz1k:özölni jo.gosítva ne legyen. 

ötöds1zör: Minden vegyi készítmény minden egyes esetben a 
segéd s ha a gyógysz·erész Hyenne~ nem rendel1k.ezik:. - .amennyi~ 
ben lehetséges s egyébként is van helyben orvos, annak jelenlété
ben készíttessék el. 

Hatoc\s1zor: Az 1770. évi •e,gészségügyi szabáilyzatban (SanHiils
Normalc) a gyógyszerészek esalásair-a és hibáira megállapíto-tt 
péinzbün'tetésetken kívül azon besúgótknak, .aki1k ra gyógy.szertáraik 
csalásai miatt belytálilónak talált följelerntést teszneik, minden esd
ben egy -a fcljalentés je1entőségéhez mért jutalom fog adatni és 
mintho·gy előfordul, ho,gy a gyógyszerészek összebe1szélnek, ha.gy 
besúgót sehol sem vesznek: allialmazásba, az ilyen .emb,e1~ek egy~-· 
előre biztos1ítandó[<:, hogy ITTevük szigorúan titokban f.og tartatni,· 
e,gyidejüleg pedig in'tézlkedések teendők, ho-gy, amennyiben a be
súgó1k esetleg szükségessé Válandó sze1nbesítésénél ismeretessé vál
nának, ezeke~, ha a hibásnak t.a1lált gyógyszerész feljclentésük 
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igazoltság"' miaitt elbocsátaná, ismét mindeill további nélikül szol
;gálatba fogadni köteles legyen s egyáltalán egyetlen gyógyszerész 
se legyen jogositva ilyen embert a tett feljelentés miatt -kizárni. 

Hetedszer: A gyógyszerészek ikötelezendők az 1779-ben köz· 
zétett ,gyógyszer-árszabály poilltosabb betartása .érdekében a ki
szolgá1httott gyógyszerek árának a vényen való feltüntetésére. 

Nyolcadszor: Különösen szem előtt tartandó a bécsi gyógyszer
súly és erre az előírt gyógyszertár-vizsgMatnál tküilönös súly for
dítandó. 

Kilencedszer: Annál elreHentőbb példáként másokm nézve, 
.különös figyelem fordítandó arra, ho·gy egy gyógyszerés1znek leg
. kis-ebb csalása esetén is el1len" tkíméleit n&lkül .gyógyszertárának 
bezárása rendeltessék eL 

Tizedszer: És ezért mindazon gyógyszer.ész:segédeknek, a'l<:iik. 
szabályszerűetD. letett viz,sga után képességeiket beigazoltáft..: és Vál
lalkoznak a !közönséget valódi gyógyszerekkel a me-gá~lapított ár
szabály mellett ellátni, minden nehézség és akadály nélkül a gyógy
szertár-állítlbs -engedély.eztessék. 

Tizenegyedszer: Az errefolé még na•gyon divatban levő szo· 
kás, hogy ,a gyógyszerészektől az orvosok újévi ajá1J1dékoikat fo
gadnak el, ezennel minden to-vábbi nélkül beszüntettetik s ezért 

.úgy az ajándékozó, mint az ajándéko:witt minden tekintet il1élikül 
a legerélyesebb büntetéssel 1Sujhmdók. 

Hogy pedig ezen .Jegmagasabb r.endelet mindazoknak, akiket 
illet, tudomására jussnn, a városi tanács a követdcező1krc tartozik 
figyelemmel lenni: 1. Ez a szabályzat pontonként közhírré teendő. 
2. Minden eszközzel -a közönség tudomá,siára hozandó. 3. Minden 
díjszabásba111 részesülő megyei, vagy városi .orvosnak és, mindazok
kal, .~kik végrehajtását ellenőrizni különöse1bben köte,lesek, egy 
hiteJ.e,9 másollfrti példányban közlendő. Végül 4. A városi .gyülckezó
és más nyilvános helyeken mindenki tudósítására kifüg.gesztc111dő. 
.Széchenyi Sándor s. k. A magyar királyi helytartótanácsból, Budán, 
1786 február 21-.én. Keőfejő György s. k. 

30.256. Noha a f. é. február 21-én 7995. szám alaitt .a gyógy
. szerésze1k hibáinail..: és csalásaiinak jövőbeni 1negfrkadályozása vé
„g.ett á!t,alánosan közzétett legmag.asabb szabályzat-ellha.tározáshoz 
me1gl,ehetősen jó minta csatolta·totit, mely szerint .a gyógysz,ertár
vizsgálati jelentések ,s1zerkesztendők vo'lnának. Minthogy ez a po
zsonyi városi orvos Lumnitzer álta1 [<:észítetit: minta, az ezen or
szágbeli orvosi !akulltás nyilatkozata szerint valamivel rövidebb 
formábl>n és le.gmaga.sabb helyen i's elfogadtatott, ennélfogva azt 
ezennel idecsatolva lcözöljiik a városi tanáccsal, 1mivc1 is az ottani 
hivatalos orvos lköteleztcssék gyógyszertári vizs,gálati jeilentéseit 
jövőbe111 lcizárólag ezen eI,őírá1s szerint szerkeszteni meg. Budán, 
1786 július 25. 
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Jelentés. 

Az „Arany Griff" gyógyszertárnak 1785. február 21-én megej
tett vizsgálatáról. Pozsony szabad királyi város tekintetes Taná
csának megkeresésrére rolullírottak a tekintetes TaITTács által e cél
ból kiküldött tanácsos, von KolleT úr jdenlétében a nevezett 
gyógyszertárat, mely a 129. számú házban ·a Sattler-utca si>rkán 
van, váratlanul meglátogattuk. Annak tulajdonosa Kochmeister 
Kristóf úr a'1Jt szüleinek .ellha'lálozása után örökösödés útján sze
rezte meg. Miután láto!,jatásunk okát vele közöltük, kérdést intéz
tünk hozzá oklevele iránt; ilyena:>el .azonban nem rendelrlrnzett .és 
-és ahelyett egy disipensaciót (felmentvény?) mntatott fel a .gyógyá
szati vizsga alól, amelye1t a királyi helytartóságtóI a városi tanács 
útján 1784 szeptember 6-iki kelettel kapott. Gyógyszerész.eti "zak
könyverkből a következők voltak meg: 

1. Dispensa:tórium Viennense Bécs 1744 
2. Pharmacopoea Austrii>co-provinciallis Bécs 1775 
Már új kiadás van, ameily javítva és pótlásokkal elláltva, en-

nek elébe helye1zendő. 
3. Taxa Posriniensis Po-zsony 1745 
4. Taxa Viennensis Bécs. 
A minden jól berendezett gyógysze1rtárban annyira szükséges. 

defektkönyv (hiánykönyv) itt egyáltalán nincsen. Minthogy a 
gyógyszertár-at vizsgáló orvos csak ebből következtethet a .gyógyszer 
korára, ha ugyanis o.Jyan készíttetett - Kochmeister úr komolyan 
felszólítatott arra, hogy a jövőben ily könyvet vezessen. Segéd 
kettő van a ,gyógyszertárban. 

}· M.aj.erszky János, besztercebányai szüle1tésű 22 év,es; a mes,_ 
terseg«t Selmecen tanu!fa, ugyanott Winterlich Ferdinándnál sza
badult és tanulólevélle.1 eláttatatt. 
. 2. Zachariás Mihály, Nrngyszebenbői, Erdélyben; jelienleg úton 

tavai van. 
D·obai Sámueil, pÜ'zsonyi, csak egy hórnap óta inas. 
Az üzem maga elég 'tágas, viiágos, száraz és jól berendezett a:_ 

nevek is a dobozokon és !iórkokon olvasható írrussal írva. A fado
bozok tiszták és nem szuvasak. A curkornedvek üvegekben őriz
tetnek óndobozokban, melyek csak díszül szoJgál~ak. Ugyan
úgy a főzött olajak is óndobozokban tartatnak, de nem üvegben„ 
vagy más a:gyagedényben, hanem magában az ónban, aimi a gyógy~· 
szerésrznek ettől kezdve me,gtlltatott azzal a felvilágosítássa!1, hogy 
mindenne.mű olaj üvegb.en, vaigy jó mázú agya1gedényb.en tar.t.andő, 
melyet tetszése szerint tehe,t azután az óndobozba. Ez az elővi
gyázatoss~g a sajtolt mandulaolajnál ,annál szükségesebb, mert " 
zsíros olai feloldja az ónban rejlő ólmot, mely azután belsőleg be
véve, különböző heteg1s1ég.eket okozhat. A fiókok m<\glehetősen· 
tisztálkrnaJk és pormeuteseknek talált<>ttak. 

A laboratórium közvetlenül a gyógyszertár mellett jól bolto-
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zott, világos, eil van látva jó! elhelyiczett kéménnyel. A kisebb 
üstök többnyire .rézből vanna'k, a desztilláló üst rézből, de jól 
ónozva, egyik szintén egészen heayesm ónsüveggel ellátv<>. Retor
ták és más, a vegyésze,ti munkákhoz szűkséges üveg- és agyag
edényerk vannak. 

A mérgeket nem tartják külön szekrénybe zárva. Mercurius 
vitae, praiecipíit:atus ruber és albus, affiimon-máj és üv.eg a többi 
porok között voHak, ,amelyek betűsovhan álllanak. Az Euphor
bium " Gummaták között állott. Mindezeknek klllön helyet beren
dezni .és azokat soha többé má,shlc készítmények közé nem állíitani 
elrendeltetett. Az arze1I1ikum ugyan külön helyen volt -az anyag
kamr,a egyik sarkában, minthogy azonban minden .elővigyázat da
cára nagyon káros tévedoo történhet, a IegnyomaJ!ékosabb&ITT me,g
hwgyatott Kochmeister úrnak, hogy azt úgy zárja .el, hogy rajta 
kívül se!Jlloi s•e férhessen hozzá, ez alkalommal emlékc,ztetve lett 
a J.egmagasabb parancsra is, hogy bürutetés terhe mellett ne adjon 
el mérget olyannak, aki nem hozna bizonyítványt valamely or
vostól. 

Az erős illatú anya,gokait, mint ambra, cibet, bisamot ugyan
azon szekrényekben találtuk, ahol a !kivonatok tartatn<>k. Mint
hogy utóbbi1ak az előbbiektől az e,rős szagot átveszik, ezáltal a 
betegeknek nagyon kellemetlenné válnak; elrenddt~tett tehát, 
hogy azokat rögtön távolítsák el. 

Az orvosi növényeik pacllása jól r.endezett, elég levegővel és 
világossággal is bírnak, tűz-v.és2' e11len .azonban nincs ·meg6va. A nö
vényeik, virágnl< és gyökere1k jól voltak 1s1zárítvra és1 bírtaik .a rájuk 
jeUemző illattal. I-forba Matricariae már kis:sé réginek látszott 
Radix és Flores Arnicae j.ólk voLtak, .aznnban 1a növé1ny az InUJla
faj egyik neméből v.ailó-naik :látszott; Kochmeister úr az.z.a1I védeke
zett, hogy mindenlmr ebben a nemben kapj.a Bécsből. PozsoITTy 
körül ez a h,asz·noo növény nem terem. 

Egy nem mérté1lmdó javaslat itt helyén valónak .Mt1s.zik: a na
ponkénti tapasztal-at mutatja, hogy a gyógyszerészek alkalmazot
taikikal .együtt nagynn l(ievés növénytudnmáninya·1 rendeil<Jeznek és 
nincsenek abban a heilyzethen, hogy a növényeket, virágokat és 
gyökereket,melyeket vásárolnak, helyesm ít61jék me.g, hogy tény
leg 1azok-e, amelyek elő vannak írv<>? kövatifoezilleg csak a füve-•
asszonyok csekély ism.e"eteiben kénytelenek bízni. Ezen a bajon 
egy Herbarium vivummal lehet segíteni, ha ugyanis minden gyógy
tárba1n ·ezek az officinális növényeik .szárukkal, leveleikk:el és virág
juklrnl selyempapfr között jóa szárítottan őríztetnének; minthogy 
ÖSIS'íz.eh.asonlítás utján a ,gyógyszerész ez esetben könnyen felismer
h,c'ti, hogy a me1gvásárlandó nő.vény ugyan1az·e mely a dispensato
rit1mban elő van írva. 

A S'zekrények, mellyekben a növényeket őrzik, fedelcikkeL 
jól ~e vannak zárva•, mi·nthngy .azon1ba,n ,ennek dacára .a Eedél ré
sein át a pm bejuthat és a növényt elszmnyezheti, ellrencklíeltett, 
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hogy minden növényt a fedél alatt még' külön papírral kell befed
ni, hogy minden por bejutása mcgakadályoztass,ék. A hely, ahol a 
növényeket szárítják, .elég ,nagy, ei}égséges huzattail is rendelkezik: 
a gyógys1wrész tehát nagyon büntetésre m~ltó volna, l>a azokillt 
a p.éknél szárífü;tná, amire a jövőben figyelni kell. Az olyan hasz
nos borsmentát (Mentha piperitis) egészen nélkülöztük: Koch
m.eisiter úr biztosította .azonban, hogy már meg van rendelve. 

A növénypadlásról az anyagkamrába men:türnk, amely köz
vetlenül a gyógytár mellett van, bejárattal a laboratóriumból, egy 
kissé szűk, e.gyébilcént jó rendben van. A China háncsból 3 féle 
fajta van: .a lcgvélmnyabb a legjobb, de durvább is jó, minthogy 
kü!önösen rendeikez~k mind azon tu[.aj donságokilrnl, melyeket a 
!ázháncstól az érték mineműsége szerint megkövetelni lehet. A 
Rhabmbarából két egymástól nagym kevéssé kiHönböző fajt.a v,an, 
mert mindke1ttő úgy súiyra, mint a bel1ső vöröse-s .~1ávokra nézve az 
egészen beéreH fűsz.erhez hasonló jónak és valódinaik tal·áiltatott. 
Gummi Ammoniac. Galbanum, Assa foetida, minden.féle Manna, 
Castoreum, Aloe jónak találtattak. Ezután mB-gának a ,gyógyszer
tárnak vizsgá[retá!hoz fogtunk. Mie~őtt azonban megkezdődött 
v;olna az a [(,érdés intéztetett Kochmeáster úrhoz, v.ajjon a vegyi 
gy6gyszerdcet is ő maga készí1ti el? Igennel foldt. Hogy erről 
meggyőződjünk, az anyagszállító szám1Ját köv0lc:ltük; ilyennel nem 
rende,Jkeze,tt é.s kije!lentettie, ha.gy miután osupán .az évi .árj e.gy
z&khez ailikalmazkodik, az összes anyagokat kós~pén.zen vásárolj a. 
Mhce,l ilyenformán nem vo.Jt módunkban áLlításáróI meggyőz·ődni, 
kénytelcneik v.01ltunk Bzavának hin11i és csak a jövőbc·n valo6 -gon
dos me,gfigyelés fogja megmutatni, ig,azat mondott-e. Ezután a 
Pvovincial Pharmaci'e rendjében .a követik,e,ző ,gyógysz,cr,ek vi,zsgál
tattak me1g a megfdelő próbákkal: Ac,etum destillrutum, antisep
"t·icum, megl.ehctÖis jók, csral( gyöl1lgék. Rosiaru,m, LavenduLa.e, Lit
hargyrii ják. Axungia Ursi, rraxi meg vannak és mint rendesen 
régiek és av.aso!k. Meddig fogják még az elöítéleteknek cz,ek a 
lcalandorai gyógyszertárain1kat díszíteni? Antimonium diaphoreti
cum ruhfatum et non rublutum a próba s2Jerint jók Aqua Frago
rum Melis1sae, Menthae Sambuci rosszak: és majdnem minden illat 
nélkül valók, ez okból határozottan elrendeltetett, hogy új párlatok 
készítteisisenedc. 1--Iyssopi, Totius Citri, Cerasnru1n középsz.e.rüe.k. 
Majorannae, Pulegii, Salvi.ae jók. Minden szükséges, valamint más 
l:iaszonltrulan, mmelyeket megnéztünk, tisz,ták vo~tak, 111em voiHwk 
hebőrözve és nem vuk nyálkás üledékü[c A vegytani próbákhoz 
-szi.iikségcs Aqu,a destHRata co·mmuni.s hiányzott, miért jövőre meg
hagyatott, ho.gy ezt ls kell tart„ni. Aqua Hirundinum, cum Casto-
11eo [cevés .hasznú. Cinamomi cu.m Vino elég erős, de k1ev6s ben~-rie 
.a fahéj. Cinam;0mi Laotea, Anodina Pr,a-gensiis jó-k. Coinserv.a M·e
"t1ssae, Menthae kissé ré.giel( és iMatukat veszitetteik, miért is meg~ 
l:iagyatott, hogy mihelyt lehetséges, újruk !készíttessenek. Nastur
tii, Trifolii fibrirJi, Absynthii, Rosarum jók. Pulpa Tamarindo-
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rum, Cassiae jók és cukorral készültek. Electuarium Diascor
dium, Lenitivum, Thcriaca coelestis jók és cu!k:orrat készültek. 
E~eotuariu.m contra mnnstum can1s da1bidi .a magas rendelkezéshez 
ménten meg van. E!ixi>tium Stomachale1, Viscerale, Vitrioli jók és 
megfe1Jdő mennyiségűek. Empl·as:trum de mnis cum Mercurio dia
.botariurm, de Cicuta, de Galbano, Saponatum mind jók. 

Ess:entia Guajaci a próba szerint jónailc Da1áltatot•t. Más egy~ 
.szeríí essentiák i1s, m1ely,elk:et ,cUő1kértünJc, jók. Extractum Chinae 
jó állapotban van, a próba kimutatta, hogy a>em v.alrumely 1s!ó ho,z
zátéteiével, hanem cs,ark tiszta vízze~ v,a]ó főzés útján ál!líbtaitott 
elő. Más e•gysz.erű, valamint összetett kivonatak is úgy áJiLapo
.lf:u·kra1 milllt tiS'ztas1águ1kra nézv,e jók. Extractum g,r.fütnini~ kitűn1ő. 
Liquor anodiillus, Cornu Cervi jók. Limaitur,a martis ugyran jól va·n 
_porítva és nem r.ozsdás, mágne,s hiányában az.onban nem !l1ehe
tett m.egítélni, hogy tiszta-e és nincs-e rézzell, vagy sár.garézzel 
szennyeződve-. Magne.si·a alba szalmiákkal cldörzsölv.e kimutatta, 
hogy nincs mésszel hami,sítva. Mercurius pr.aecipitatus ruber, al
bus, dulcis a megfdéő próbákkal megvizsgállva, valamennyi jónak 
találtatott. Az Olea cocta mint már fentebb mondtuk ónedé
nyelobm tarfatnwk. Minthogy az o&aj már ,a főzés·sel magával avrus 
és erős lesz; azonkívül Fahrenheit szerint majdnem 30 foikka!l több 
mdeget igény,eil, amíg forrásba jön, mint a víz: ebből kiviláglik, 
h_ogy a növény, mely 1az 01l1aj.nak a főz.és által gyógyerőt ilce1lllene, 
hogy adjon, szükségképpeill egészen szénné kell, hogy égjen. Mind
amellett folelet nélkül akarjuk hagyni a kérdést, hogy ezeket 
a privil1e.gizált oJ.ajoka·t szükség,es egy gyógys•zentárban készíteni 
és t.artani. A sajtolt mandulwolaj jó volt, azonban azonnal meg
hagyatott, hogy üv.egben kdl ku'tani. O}e,a des,tlllata, Menthac, 
Menthae piperitae, Sailiv:iae a megfelelő próbákfoal meg,vizsgá1v'a 
jók. Ci1namomi ré.gi, avas, nyúlós éSJ erős volt, arniért azonn·al eltá
voHthutott. Pillulae AnethiIJJae, CocMa,e, de CynoglosSG, de Suc
cino jó állapotban volüuk, megf.dd1ő il'lattal, tis7Jták. Pulvis lpe
cacuanhae, Ia:lappae, Chinae, Calarn,i ·ar·o:tnatici, Rhabarb.ari mind 
jók voJtak, csak ai rended1kezés1ie áHó rabaribar.a por 1111ennyiség,e 
vo.Jt túlrnagy, miért is Kodime.ieter mwt figye.lmeztettük, hogy más
irnr ne tör,es1s1en többet, mint amennyi 8-14 n.ap alatt felhasznál
ható. Stomachicus, Antispasmodicus, Temperans jók voltak. A na
gyon hasz111os Alcali mineral1e, V1agy most úgyne,veze,tit Sn.da hun
g,arica hiányzik, me1lynek bcs·zerzése e1rendeltetett. Más !középsók 
min,t aminők: Sa1l pol·ychre1sit:um,, mirabile, amaru,m, Arcanum dup
lioatum, Nitrum depuratum valamennyi kémitai próba sz,eriint Jók
nak tali;lt.attak. A repülő sók, minit Srul Succini, Cornu Ccrvi jók 
voltwk, "zonban az előbbi jobb, mint az utóbbi, mely .a kísérletnél 
Vialamely középsónak ig.en kis m1ennyiségét áru~t,a c11. A hánytató 
borkő Tartarus emeticus kri"tályban talá>lfato.ft. Mintho·gy nem 
kristá1yozottan so1ldm! bizfoeabb hartás1s1al bír, elrendeltetelt, hogy 
jövőben kiégetés,s.el szárazzá tétessék. Terra. foHaita tartari m.e,g· 
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lehe1tősen fehér és jó vo[t. A savanyú nedv.ek ép úgy, min•t " cu· 
kor nedvek, üveg edén)"ekb,en, jól me.gőrízve ta1áltattruk és1 rnem 
adtak oikot .gyanúra, hogy mézz.e11 főzték volna. . , 

Sirupus de Eryslmo penésizes hártyával bevonva találtatott es 
azonoal el is távoH-ttatott. 

A szeszes tinktum\k mind jók voltak és me,gfdellő mennyiség
tien. A vizes rhebarbama·tinktura na.gyon jó volt, de annyi, ameny
nyi pár nap alatt .elfogyhat. 

3 tétel - jók, 
Cornu c.;ervi egy lkissB gyönge. I 

Néhány Unguentum, amelyeket előkértünk, friss és romlatlan 
volt. 

Megvizsgáltuk azonkívül a mértékeket, ·Öss•zehasonlítoltuk a 
különbözőket egymással és egyformákn"k találtuk őket. 

A nyers rlukszemek közöitt néhá111y nem te-nmészctes, h1anem 
utánzotta:t találtunk. Habár ,ezeket a gy6gyszeir.ész nem maga ha
misíto{tl" harnem "z .anyagke1reske;dőtől vette;, mégis flgyelmez
t,e1tvie lett Kochmei,ster úr, h<01gy nzoikiat ,go-ndo1s1an nézze át is· a ter~ 
mészeteseket az utánzott~któl vá!1assza el. Ez könnyel!l tödénhetik 
a nyelv által: a hamis rákszem minthogy fehér agyi>gból van ".lá
nozv.a., rajta tapadva ,1n.arad, amit a természetes nem tesz, mint~ 
ho.gy mészföldből .áN·. 

Megikérde„tük egy .éppen előfordtJ!t r,ecep't árát is, .amely 
azonlfan túl olcsón lett ·SZ!ámítva. MindameHett tudjuk, hogy eb· 
ben a gyó.gytárban ép úgy, mi!l1t másutt is, még görcsöse.n rag.asz~ 
kodnak a pozsonyi á"~zabáshoz, 1745-hől. Azonban, ammt annyi 
év óta az .egész orvosi tudomány is más aiaiko1t ny1ert, úgy a ,gyógy
sz.erészet is 1megváJto~o1tt. V.al.amennyi, a bab-0111ára és előítéletre 
a1l„pított gyógysze.r ki v.a.n űzve a gyógyszerkönyvekből;, azok a 
még hlatásos összetett szer1ek, a.1rnedy;e1k me,g.maradtak, ha n1eg hasz
talan alkatrészekkel is voltak keverv.e; meg lliettek tisztítva és ja
vítva: m,ost í.gy más id1alk.ot ny.entek és más árat is, mely m.essze 
van ezen árnzabályé afatt. Ehhe·z járul még,, hogy még az akkori 
idő:khöz mérten is, ;ez az árszrubály némely rés'Zéb.en r.nag.asr.a van 
véve. Me11111y'ire kívánata.s tehát az egész közönség java ,és érdeke 
szempontj ábóI, hogy úgy a régi Disp!cns•atorium Vie111ne1ns1e az 
1744 évből, mint az arra .aJlapítotit Taxa Posonie·M~s. e,gészen eltá
ve11íttassanak a gyógyszertár.akból. 

Végül és utoljára m.egvizs.gáltuk még 'ai víz·pincét és az ás
ványviz<Jket. Itt tartják .a víz1tarta~éko1t, a szcs2leket és a nedve
ket. Minőségüket illetőleg m"t ·sem .\ehe't kifogíl;sioJn.i, csak az cdé· 
ny,ek, amclyekb1ein tartjá1k, vannak: r.en·de1tlenüil össze·vis1s,za á1llítv·a„; 
aminek a jövőben való elkerülésére figyelmeztettük. Másik pincében 
v.ar.,nak azi ásványvizek. Egy S.eltz·es korsót ·és egy Pyflmonti-vizes· 
iiveget választottunk találomra és ru vizeket jókn.ak találtuk. 

Ez tehát a jelentés a Kochmeister-Gyó,gytár viwg'álatáróL 
Könn)"en be1átható, hogy ily.en fontos ügyben négy órai idő elégte-
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\,en; reméljük azonban., h.a.gy a Tel<jntetes T0anács ,sz~ndélkain~k 
!1eg·~lább részben megfeleltünk. ~ett Pozsonyban .a fonti n,apon es 
évben. Oehme Kám!y Phys. et Med, Dr„ Neme1s1 Moson varmegye 
rendes physikusa. s. k. (P. H.) Lumnitzer István, orvos dr„ s. k. 
(P. H.) 

(Lelőhely: Főv. Lev. lnitimata ·a. m. 287. szám.) 
,, 

A 1gyógysze~tári jog alatt .a gyógyszertár létesít6s.é_re és n;ü
ködésére feljo,goisító engedélyt ér'tették mindig, .amely io1g'01t mm
den időben egy gyógyszerész\ képesítés.se! rendel}cező sz~n;ély ré
szére ad.01nány.oztak. Pest élsl Buda ,területén .gyogyszcrtar1 Jogot 
cs.a1k az ny.erhe;te.tt, ·a·ki töké1ete.s jár'taissá,g.ga~ és keillő minősítés
sel rendelk1ezett, amit a várooi tanács mindenkor tüzete 1sen, me!g 
ls vizsgált. A jognyertesnek irt .a poilgárjo,got is m.eg„ lrnllett sz.e
rez.nie. A jo.g természiet1escn nem miaradhato.tt az 1do1k: fotyaman 
egy személy bhtokában. Az ado~ányozott jog. ne,m vo~t egy em
ber életéhez kótve, mert k.ezdettol fogva a koz erdekeben szuk
séges gyógyszerellátást kívá•nták ezzel biztosítani, ezé;t a _iog
birtololásban változások á'l•lottak he. A jognak ez a tuLaidonvalto
zá1sia érdekes és külön\e.ges helyzetet teremtett. , 

Mint említettük, a gyógyszertári jogot minden időben szeme
lyes jo.gként megf.elelő szaklképzettségű és ,erkölcsi~eg i:ie.g~ízh~tó 
személy részére ·wdományozták. A multban gy6gyszcrtar letesité
séhez ted<:intélyes .anyai~i ,erőre volt 1sizükség, aimi természeite1sie11 b1:
lo1lyásolta a jog kérését és adományozását. A gyógyszerek tiuta
sánál megkívánt vilá,gos, tiszta, száraz helyiségek a régi idők épít
kezésének fogyatéko1s:ságai mellett nem álltak rendelkezésre, en
né! fogva 'ru patikusnak rendszerínt külön ene .a célra kell1ett épít
tetThie megfe.le1lő üzlethelyiség,ge!, pincéve.\, padlás-sal és alkalmas 
laboratóriumi helyiséggel renddke.ző ház.at. A bénleti rendsz•er még 
is·meretleo.1 fogalo·m és ha figy,eliemme1l kísérjük .a .török uraiI101n 
utáni Pe;slten és Budán talált laká~viszonyokat, bátran mnndhatjuk, 
ho1gy egészséges, megfeGelő ház nem is vo[.t. Ebből tehát nyil
vánvaló, ho•gy vagyon nélkül patikát nyitni nem lehetett .és ·az en
gedélyező hatóság is egy.ik előfeltetelnek tekintette, hogy rendel
kezik-e .a kérvényező el,e;g,enidő .anyagi .er·Őve1. A jo.g.ot nyert pa·· 
tikusn~ teháit vagyona volt, mely állott 'a•z ,ingatlanból, az .azon 
lévő há„ból és a házban elhelyezett patikából. Az ingatlan és eb
ben .a hdyrnthen a háztól dvMaszthatatlan patika az említett kö
rülményeik fo~ytán összekapcsolódott egymás·sal olyannyira, hogy 
llo.sszú időn át mint egységies vagyontárgy cserél1t gazdát. A tu
laj donváltoZ!ásnak ez ru módja hozta létre .a gy ö k ö s í tett p a -
tik aj o go t, vagyis a pat;kának és az ingatlannak együtt való 
eladását, ami az idők folyamán különleges megítélés és elbírálás alá 
tarto.zott. 

Az építészet fejlődésével mind több és töbh lelietőség nyílit 
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a gyógyswrtárak elhe!yrnésére, a patikus már m,e)lll volt kény· 
te1le·n ·házat ,épílen.i erre a céil:ra .. Valószínűleg 1eTős m1egkötöttsé
get is jelentett a patikánfük és az ingatlanna,k ö~szcilrnpcsolás·a .az 
értéillesítés szempontjábóJ. Ezek a változott viszonyok eredmé
nyezték aztán, ha.gy nemcsruk a háztulajdonos .gyógyszerészek 
k.apt.adc 1nár patikajngDt, h.an1em ·ai város lakossá:gúnak ,gyógy1siz,e.r· 
ellátása, mint legfőbb cél érdekében a prulika fdszc.reléséhez és be· 
rendezéséhez el1egendő anyagi erővell rendelkező, nem háztulaj do
n?s __ gyógyszerésztTIJek is megadtáik a jogot. Az ii1yen 1körülmények 
lrnzott engedélyezett gyógyszertári jog, mint •egy.edü1lálló birtok 
cserélt gazdát. Ez a tulajdo.nváltozási mód az egyszer ü e 1 ad -
h aJ ó j .o go t, vagyis a reá 1 jogot eredmiény.ezte . 
. . A gyöl~Ösít~t'!, vagyis az ingatlannal foszekapcsolt gyógyszer

tar1 Jogok .epp ugy, mint a reiál,.v.a,gyis az egyszerű eladható }ngök, 
~udán é~ Pesten eladás,. cserólés, hagyon1ányozás, valamint özvegyi 
Jogon va!toztattak tulaidono·st. Elajándékozás címén tu\ajdonvál
tozás'ra példa nem fordult ellő. Az özvegvi jodon beállott válto· 
zá~t ile,g1töb~ esetb_en be sem jelentcttéilc ; hatÓságn.ak, hanen1 a 
gyogyszertar ke:öelését a 1sizüikség,es keUékekkd rendelkező pali

·kusrru bízták, akit provisor néven nevczte~c. Sok: esetben fordult 
e1l·ö, h01gy a prnvisor az özvegyet fel.ciségül vette és így -ezt a vál
tozás,t sem j.c11.e1ntették be a hatóság1nak. 

A_, gy6g~sz,ettári jo.g el.adása, h.a,gynminyozáis1a, cserélése ne111 

vehet_o tcrm~szetesnek, sőt abból a körüilményből, hogy a jogot 
sz.emely s,z,er1n_t, képesített .egy,~n szám1ára ·adom,ányozták, hely
tden'.1ek e~. 1~eg, ne.m ,engedhetoneik kell mondani. Bár a gyógy· 
~z~rtar ,a koz~1;seg erdeikében létesített közintézmény, melynek az 
i~oJ<: v.egtelen1eb,~~. valló fenntartá1s1a és működése: közérde1k1 mé,g 
s .... 1n cg~cztetheto os.sze, .hngy ·a gyógyszertári jog-gall .a tulajdona· 
s.~1~. tel}"eis~n. szabad~'n, rende1k:ezh,essenek, me1~t irlyenformán i1lu
zor1.usis:a, vald~ a hatosagna1k .az a rendelkezése, m,e1ly a p.atiikaj.og 
elnye~·cset. b.1zonyo? .sze.médyi. kiválóság:okhoz kötötte (erkölcsi 
me·gb1zhatosa.g, kivalo kcpesitcs, stb.). Hogy .ennek ellenére mégis 
a tuaaJdnnos szabad rendellkezéste érvénvesül1t, ,az csa!c anna1k tud
ható be, hogy a jogo't adományozó, vagy ellenőrző hatóság eltűrte 
ezt a gyakorlatot, vagy nem tudott róla. 

A. hely.~s gy~k.orla't ~z ~elit volna, ha a .gyógys:öertári jo.got az 
en~edelyezo hatosa,g ruhazta volna át 01lyan másik gyógys2lerészre 
w:onek személyi„ ~ivá~óságairól meggyőződött. Itt Jcapcwlódiik b~ 
azonban az a korulmeny, hngy a .gyógysz.er.éls1zet az ipar k:eretébe 
tarto„zott,, aho~ az i1yen tul.ajd.a·nváJ:tozási rendszer vallt érvényben. 
Meg~llap1thatiuk tehát, hogy .e1z a gyakmfüut a szokás alapján ál
landos~hatott. P;- hat,ós~gnak a 1ulajdono·sválto·zásoikrut nem je· 
le.uüdtek be, ez~rt m~dJa sem volt a régi idők nehéz viszonyai 
kozott megak.a~aly_ozm. ennek kialakulását. Hogy ez így volt, iga· 
zol!a az a kor~lmeny is, hogy több gyógyszertár engedéllyokmá
nyaban a szemelyes jóg hangsúlyozottan szerepel. 
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A gyógyszertári jog rendezés'e tulajdonképpen a Le,gújabb 
korra esik. Részletesen rendezte az 1851. évi február hó 6-án !mit 
helytartóbnácsi re11delct, mely a kereskedelem és ipar magyar-. 
m<s1zági ,gyakorlását szabáJyozta. A rendelet III. része az iparjó· 
gokról sz6l1ván, me1gkülönböztetett gyökös és eladható ipari jo~ 
got (radizirte und v·erkaufliche). A kiváltságos iparjogok között 
szer.cpe1lt a gyógysz,erészet is. A rendelet szerint gyökös és elad-. 
ható ipmok többé nem adományozhatók. Az özvegy . .az ipart 
férje ha'lála után is gyalrnrolhrutta, mé,g az e1sietben is, ha férjétől 
klillöm.váltan élt. Ujabb házasságkötés .a jng mc.gszűnését vnnta, 
mag·ai után; ugyancsak elvesztették joigukat a tisztes1ség1telen nö:k:. 
A l<Jistknrú gyermcl.:::et nagykorúságáig szintén me·gillette az ipari 
gyakoclásánwk jo•ga. A rendelet kimondta továbbá, hogy a meg
lévő jo.gok szabadon gyakoro1lhatók, hérbeadh'atók, csak a válto·, 
zásokat kellett a hatóságoknál bejelenteni. Az ing.atlannrul Ös·sze
kötö'tt ipar, hai nem a tulajdon·a.S> gyakorolta, mint adás-vételi 
(reál) ipar szerepelhetett. Az ingatlannal összekapcsolt iparokat 
szabályozta az 1853 október hó 20-án kelt 19.560 sz. hadi és pol· 
gári korm1ányzói rendelet, mely ·ai vagyo,nhoz kötött iparüzlete
ket olyképpen határozta meg, hogy azok valamely fekvő vagyon· 
nal össze1kapcso1lva m.e.gvásárlás, vagy má~ 1nagánjogi cím aL1tt 
átruházhatók, szemben a személyes ipari üzletekkel. E rende1let a 
~yógyis1zcl'tári jo,gok felülvizsgú1ását rendelte ;el és kin1ondta, hogy 
az ingatlannal össz,ekapcso1lt jng ,esetében igazolni 1ke1U 1799-ig visz~ 
sza11nen6en a gy.ógyszcrtár tulajdonjogában beállott változásokat, 
illetőleg azt, hogy ez időpontt61 adás-véte1 1 va.gy 1nás magánjogi 
úton cserélt-e gazdát. Be kellliett mutatni az engedélyokunányt, 
amely ann.a1k igazolására szolgált, hc.gy a jogot eredetile.g vagyon~ 
hoz kötött jogként adták-e meg. A rendelet intézkedett abban' az 
irányban, ha.gy a vagyonnal ö1s1szeJcapcs.olt jog - igazolása után -
az iparh.a1tóságná1 nyilvántartásba véte.ssbk. 

Az osztrák igazságügyi ós llcercsikedelcmügyi miniszternek 1859 · 
január 18-án 1kedt 16. számú rendel1e'tc szabádyozta a vagyonhoz 
k.ötött reáliparok teleklcönyvi bejegyzését és zálogo1s1ításának · 
i;nódját. A teleikkönyvi bejegyzés a rcálrninőség igaz01lása után az 
1parh·atóság kérelmére történt m,eg. 

.Az egysz,Cll'Ű reáljogú, vagyis eladható gy6gysz.ertári jogaik 
igazolását az 5490-1853. sz. ker.eskedelmi miniszteri rendelet mbp· 
jAn szintén úgy kelilett megejteni, hngy 1799-ig vissza1nen,őe111 tneg 
kellett állapítani a gyógyszertár tulajdonosait és igazolás1képen be 
kellett mutatni azokat az okmányokat, rnelycik az átruházáso:k 
jO.gszerű.Ségét igazoltá1k. E rendeletellc alapján a magyarországi ösz
szes gyógysz,crtára;k tulajdonosai kérték .a reál.jog ·eiliismcrését tc
kinteit i1élkül ·arra, ha.gy a patikát annak idején .szc1nélycs jogl~ént, 
vagy re,áljogúnalc eng.edélyezté1k. Tern1és1zetesen az igazoló c1k1ná
nyok megszerzése sok 1nehézségbe ütilcözött és fgy az eljárás hosszú 
ideig· tartott. A helytartótanács azonban az 1850 előtt engedélye• 
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. z,elt gyógyszertárak mindegyikénél ,e.Jismerte a reálljo,gúsá!got. Az 
~850 után cngedély•ezeitt és már határozottan .~zcmélycs jogúnak 
nyilvánított· gyógyszertárakat is, mint eddig, egyszcrűe<> eladták 
és így gondolták a reáljo·gúság megszerzését cilősc,gíteni. A hely· 
tartótanács az .esetekked szemhe1n •erélyesen fellépett, az 1863. év 
decemberében kett 77503. 1stzámú rendeletével eh1endelte,. hogy a 
megüresedő gyógyszertári jogokról haladéktalanul jelentést kell 

1benni 
A reá.Jjogúsá,gok elismerésével új fejezete kezdődik a .gyógy· 

szertár.akn,aJk, mert tis-ztázódo.tt a j.01gk:érdés, a:metyről nyilvántar
tásokat késútettek és a tiltó rendeilkezések kövdkeztében ettől az 
időtől kezdve as1ak személyjogú gyógyszentáratkat engedélyeztek. 

Rész1letesebben ki kell térni a helytartótanács 1859 március 
6-án kelt 9291. sz. rendeletére, mely ·az ipari ogok adminisztrációs 
és ,rendőri céJból vailó nyilvántantása érdekében a mindeniknri' tu
lajdonjog bejegyzése iránt intéz1foedik. Ez a rendelet ma ;s1 ér
vényben van és 'a veáljo.gú ,gyógyszertárak nyilvántartása e sze· 
rint történik. A nyilvántartás sem átruházás, sem tulajdonjo1g ig·a· 
zolására fed nem haszná1ható.A tulajdonjogra vonatkozó iratok 
megőrzés,e tovrubbra is a felek kötele1ssége. A nyilváitltartás vezc· 
tése. vár-01Sokb'·frn a városi tan·ács !kötelessége, a k:ö2Jségekben pedig 
külön nyilvántartást kell ve„etni. Minden iparjognak egy-két lapot 
kell szentelni, amely a 1ulajdoillosv;áltozás bejegyzésiére szo~gál. 
Csak annak az .iparjognak a tulajdonjoga jegyezhető be, melyeket 
hivatalos tárgyalás alapján f,elek r·mdclkezéséhez képest elismer· 
nek. A bejegyzésrőI a feleket nem ke[l értesíteni. Amen111yiben az 
átruházáshoz, vagy e1adáshoz külön engedély iszükség.es, előbb azt 
meg 1kell szerezni. Ez áll az-01k:ra az iparokra is, melyekrőJ nincs 
hivat.aJlos eli1smervény, bár a régi nyilvántartásolkban eladható 
iparoilokélt1t sze1repeltek. Az iparjogm zálogbejegyzés ruem történ· 
het. A nyilvántartás vezetésével e1gy tisztv;selőt kell me,gbízni, azt 
bárki meg•tekintheti és ahból hite~es másolatok is kiadhatók. 

A rendelet értelmében a ny.llvlmtartás ve„etésével Pesfon a 
levéltárt, Budán pedig a vásárfolügyelőt bízták me1g. Ma ezt a 
nyi!vánfartást ·a fővárosi levéltárban találjuk meg. Errő1l a III. 
rés1zbrn. találuruk bővebb tájékoztatást. 

Mieilőtt az 1876. évi XIV. tc. életbeléptetésével teremtett ·leg
újabb helyzet ismertetéséhez kezdenénk, a zavarok elkerillése1 ér· 
dekében hangsúlyoznunk il<ell, hogy Magyarországon vagyonnal 
összekötött reáljo>gú gyógyszertárak ma már nincsenek. Leg„lább 
is iezt mondta ki a 4784-1887. B. M. sz. rem,delet, továbbá ezt 
igazo~ja az 1902 január 4,én kelt 22.916-1901. sz. igazsiágügymí
niszteri rendeliet is. 

Az 1876. évi XIV. tc. a ,gyógysze,rtárakat köze.g,észségi intéz· 
ménye<lcké emelte és 133. §-ában a reálljogokka[ k·apcsolatban úgy 
rendelkezrk, hogy ilyenek többé nem adományozhatók. A 130. ~-ban 
a nlá[Jogú gyógyszertárak különleges jog·i helyzetét, vagyis hogy 

1 

1 
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„zabad dadhatás tárgyát képezik, elismerte, tehát ezzel a régi ,gya· 
korhtt sz,e1rint keletkezett tulajdonságát megerősítette. A rcáljog 
tu~~jdonosa eszerint 1.5zabad adásvétel ~<:Öv·etlkeztében nen1csak 
_gyógyszer.ész, hanem ni.ás, k·épe1sdtésse'1 -nem rendelkező. szei:nély, 
vagy több s2'emély, sőt jo1g.i személy is lehet. A tulaido:nio?ot 
iadáisvétel, öröklés, hagyon.nányo-zás, szóval mint a torvooy 
mondja - magánjogi szerződés1ek útján lehet meg1s1ze.rezni. A tu· 
\ajdonjog meg.szerzését szerződés, vagy hagyatéki végzés bemuta· 
Üsa mel1ett az ill>etékes törvényhatóság első tisztviselőjénél (pol· 
gárm1e1ster, alispán) kötelező.en fye ilcellil jelenteni, alc~ azt, tudo:n~
sul veszi ús a változásnak a -ny:il.vántartá,sban va1o fclJegyz·eis1et 
rendeli el. Am,cn111vibcn az átruházó feJck szerződést nen1 kíván
nak felmutatni, a ~polgármesterhez intézett és az átruházás·ra vo· 
n,at1kozó elhatározásuk 1kijcl1en'tését ta.rtallmazó .kérvényüiket dcöz
jegyzői hitelesílé1S1sel ellátva !~el! henyujtaniok. Az ilyen_ bejelcn· 
tés tudomásul v.ételének megtagadására csak akikor ikerulhet .sor, 
h{\ a reá1jogok [1yiJvántartójána1k adatai .a tulajdonj.ngra más be
jegyzést mutatnak, mint amit a bejelentés tartalmaz. CPL ha mús 
a tulajdon.as, va,gy a bejelentő neim hat.irozta 1n:eg ·a résztul-aJ
dont, amely fölött r,endelikezik, vagy a1me1yct m.cg kíván venni, .stb.) 
Az átruházá1st bejelentő lcérvénybcn m,eg il-:elJ nevezni a gy·ó,gyszcr
tár felelős vezetőjét és cs,at01l-ni kell az ill.ctő személyi okn1ányait. 
(Lásd a 1szem-élyjogú gyógyszcrtár.aknúl ismertetc,tt fel:eliéJs vezetői 
l'ende,lkezéseket: a 141.000-1926. N. M. M. ·és a 252.627-1934. 
B. M. ,s1z, rendel,eteket.) Ha a gyógyszertár vezetéisiébcn változás 
nem áll be, akko·r tel'tmészetesen -olc1nányok csato.lás·a nélilcül csu
pán a fcLel,ős vez,e.tő tnvábbm.ara1dáisát k·elll mc1gern1íteni. A tör
vény'hatóság első tisztviselője ·az átruházálsiró;l a belü·gyminisztcr
hez jelentést tesz. Budapesten az átruházások alkalmával a 188---
1927. kgy. sz. szabályrendelet 17. §·a értdmében hatósági díjat kell 
kivetni, még pedig 160 pengőt. Minthogy a reáljogú gyógyszer· 
tárnruk több srzemély i1s lehet tulajdonosa, tehát a patlka tulajdon· 
részekre osztható, a hatósági díj kiszab:isa több tulajdonos eseté· 
ben az eddigi .gyakorlat szerint úgy történt, ho·gy a meghatáro· 
zott tulajdonrészek mindegyikére külön á]lapítottá!k meg a 160 
pengő hatósági díjat, illetőleg a teljes díj megfizetésére kötelezte 
a fővárois .az e1gyie.s résztulajdonoso·kat. Ezt a gya1knr.latot nzonban 
a s~ékesfőváros közi!}az,gatási bizottsága a 3150-1935 Kbg. számú 
véghatározatával meg,változtatta és úgy rendelkezett, hogy a 160 
pengő hatósági díjat résztulajdonosoik esetében is egy összegben, 
de e,gyetemleges kötelezettség meHett ke1l kivetni. A hatósági díj 
iközadók módjára behajtható. 

A re1álj ogú gyógyszeirtárak nem szallcképzett tulajdonosai az 
anyagi von.atkozásokon 1Icív.ül ,siemmif.éJ·e szakkérdésben ne•m ren
ctelkezí:ietnek. A képesített .gyógyszerészek nem is fogadhatnak cl 
utasítást, mert tevékenységükért .a törvény .ért,elméb.cn saját sze· 
mélyükben felelősek. A gyógyszertári Sl'lemélyzet bejelentés1e és 



egyéb közigazgatási hatáskörbe tartozó kérdésekben ru felelő~ ve· 
zető köteles eljárni. A felelős vezető tevékenysége és hatáslrnre a. 
következő fejezetbie111 lrnrüll tárgyalás alá. 

A reláljog természeténél fogva a tulajdonos a gyógyszertárát 
bérbe adhatja; ezt a 22.370-1883. B. M. sz. szabályrendelet 19 .. 
§·a. ért~lmében a .közlgaz?atáls~ hatóság.nál épper:, úgy il<e;Ll bejel.en: 
ten1, 1m1nt a tula1donosvaLtozast, va,gy1s a fel.elos vczeto szen1é1l:y1 
olkománya1nruk csatolása melle.tt (141.000-1926. N. M. M. es 
252.527-1934. B. M. sz. rendel.e!.) Az ilyen bejelentést az eladás,. 
illetőleg bérbevétel megtörténte után kell megtenni; el.mulasztása 
kihágási eljárást von maga után. 

A reáljo,gú gyógyszertár tulajdonosa szabad elhatározásában 
c-sak annyiban van korlátozva, hogy p.atH<:aJngát r.1em zál'og0isít~ 
hatja el. A .gyó,gyszertára1kra, tnint va·gyontárgyakra, rendszerint 
kölcsönöket szoktak felvenni, lllehe a:negterhelik a patikát és azt 
szokták kérni a hatóságtól, hogy ezt a terhet ·a nyílván!artásban 
jegyeztesse fel .és ilyen 1nódon zálngjogot lkívá1nna·k szerezni. .i\lint
tic,gy nálunk ingatlannal összekapcsolt reáljog már ninosi, hanem 
csupán cgysze,rű e.taclhat.ó, reáljogot ism,erün1k:, p,ati,kára szó1ló zá
lciojogszerzésről beszélni nem lehet. Ezt mondja a m. kir. ig.azság· 
üg~vminisztcr 22.916-1901. sz. iie1ndelete, annak h'·a,nigsúlynzáis.áva~~ 
hogy a törvényhatóság által vezetett törzskönyv nem tekinthcto· 
olyan ;lajstrnmnak, am.elybc valló bevezetéssel a rcáljogú gyógy
.s1zertárra jelzálogot leh1e.tne szerezni. l\tlagánj.ogunk szerint is az 
ingó-zálo,g szerzéséhez n•em elegendő a törzsikönyvbe való beve
zetés ténye. 

Oly.an esete1kbcn, an1ikor vmJ.amilye111 összegű teher feiljcgyzé
?Jét 1kériilc, a :törvényhatóság első tísztviselője ·ni törzskönyvbe rme,g-
enged olyan tartalmú bejegyz6s1t, hogy valamely gyógyszertár tu
lajdonosa részére egy hitelező pontosan meghatározott hitelösz· 
szc.g erejéig hitelt nyitott. Ilyen alkalommal nonban hangsúlyoz· 
za, hogy ez a feljegyzés zálogjogot nem bizonyít. 

Előfordul, .hogy a inai viszonyok: között rendkívül előnyös el-· 
helyezkedéssel rendeí11kező reáljogú gyógyszertárak,at kényszerítő: 
okok miatt (magrus üzlctbér, kihasználás, .stb.) át kell helyezni. 
Tudvalévő, hogy a reáljogú gyógyszertárak részére - egy-kettőt 
kivéve - elhelyezkedési területet pontosan nem állapított meg a ha
tóság, mert szüksége nem 1nerült fel. Az ilyen 1k:énysz,erítő áthe.~ 
lyezéselc a.lkalmáv·al a tórvényhatóság első tisztviselője útján a 
belügyminis,ztertőil engedélyt kell kérni. Az eddigi .gyakorlat sze· 
rint a méltányos körülmény·eket inindi~ figyc1.en1be vették és a·z
áthelyezést engedélyezték. 

Rá kell mutatni egy .a reáljogú gyógy.szertáraknwl előfordul· 
ható érdekes esetre, amely akkor álil elő, mikor több tulajdonos 
esetében a felelős vezető· sze-i.nélvéb.c,n nem tudnak megegyezésre 
jutni. Ha a tulajdonosok között °.gyógyszertár vezdfaére jo.gosult 
e,gyén van, nem kétséges, hogy ennetk va·n elsőbbségi joga a pa·· 

Sz~mélyesjogú gyógyszertárak 49 

tika vezetésére. A !közegészségügyi hatóságok Jegalább sohasem 
akadályozták meg, de, 111em is akadályozhatták me·g a tulajdonos 
gyógyszerésznek !eleoős vezetői működését, kivéve, ha ellene er
kölcsi, megbfahatósági, vagy egyéb tki!ogásotk merültek fel. Más 
a helyzet azonban, ha a gyógyszertártulaj donosok között több 
gyógyszerész van, akik a fdelö& vezetör.e nézvie nem tudnruk meg
egyezni. Az ilyen kérdésekben a törvényhatóság első tisztviselője 
dönt és ha a felek közötti egyenetlenség a gyógyszertár működésé· 
nek kárára volna, a 22.370-1883. B. M. sz. •tZabállyrendelet 2L 
§·ában nyierl joga alapján a gyógyszertár terhér·e egy idegen, &zrutk· 
képzett és a kívánt előfeltételekkel rendelkező gyógys;,erés.zt ható
sági ikezelőneik rendelhet ki. Ezzel biztosítja " gyógysze,rtár za· 
vartafan működését. Az ilyen i111tézkedés .ellen az érdekedtek ti"1• 
!ebbezést nyújthatn.ak be. 

A reáljogú .gyógyszertárak bernedezésére, felszerelésére, tke· 
zelésére, vizsgálatára és általában az ottani működésm a !követ
kező fejezetben a személlyjogú gyógyszertáralckal kapc&olatban 
tárgyalt rendelkezé&ek az irányadók. 

A gyógyszertári jog tkialakulásál!latk i&mertetésében tehát eiér· 
keztünk a legújabb, vagyis a ma érvényes jogál!apotokhoz, me· 
lyet a köveVkező tajezetekből ismerünk meg r.észletesen. 

MASODIK FEJEZET. 

Személyesjogú gyógyszertárak. 

A reálj ogú gyógyszertárak ismertetéséből tndjuk, hogy azok 
is személyes jogúak voltak, vagyis azokat egy-egy gyógyszerész ré
szére általában szabad eladhatás és örökölhetés nélkül engedélyez· 
t(;k. A jognak a ma ismeretes két fajtáját tulajdonképpen .az 1876. 
évi XIV. törvénycilck r.endezte úgy a magánjog, mint a közigaz· 
gatás s"ea:npontjából. 

A törvény tehát elismerte a r~gi ,gyakorlat alapján keletkezett 
reáljogú gyógyszertárakat. Nevezetesen elfogadta azt, hogy a gyógy. 
szertártulajdonosok .az 1850. évet megelőzően hosszú évtizedeken 
át szabadon adták el és hagyományozták ,gyó,gyszertáraikat és e 
gyakorlat alapján továbbra is m,egha.gyta és megerősítette ezt a 
jogot. Az ezután 'keletkezett gyógyis,zertárak a:nár csatk a ma isme
res személyesjogúwk helyzetébe juthattak, mert már indok sem 
adódott reáljogúságuk e1ismerésé1«e. 

A hivatkozott törvény tehát új fejezetet jelent a ,gyógysze· 
részel történetében, mert az eddig ellég hiányosan rendezett kér· 
dések a 'gyatkotlat alapján célszerű és résrzle<les szabályozást nyer-
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tek. A törvény «;letbeléptetése ót.a a gyógyszertárakat a m. kir. 
belügyminiszter adomá!Ilyozza. . . . , . . , 
. Gyógyszertári jogért, helyeseb?en ú) gyogys·zertar feialMa~ 
sára eng.edéLy.ért a törvény 134. §-a crtelmebe~ folyan:odhat A) "a 
!amely község és B) valamelyik oklcv?le~ ,~y~~Y1~~eresz. . . __ 

A) Ha a község kér új gyógyszertar !elalhtasar.a ei;g.e~elyt, .ak, 
kor e.z irányb"n részletes, hivatalos adatokkal ( terulet:'.· ~epe~seg_l) 
alátámasztott eiő'terj esztéis<t tesz a törvényhatóság elso , tisz:vis~l~
jéhez. A 230.300-1932. B. M. rendelet té'.ké_P. és·~ ne~_szam\áll~~ 
adatairól szóló hivatalos k\advány csatolásat ir]a meg elo, Az el?
terjesZtésre .a tiszt[ főorv,os ,mon1d „vé~emény;, ,:n;aj~-~ let~1'~yal;.a 
a közegésl'lségi szrukbizottsag es a torv.enyh.at?.sag'. iko~gy~les. E: 
utóbbinak a határozata jelenti a törvényhatosag velemenyet: mely 
az összes iratokkal döntés vé!)ett a belügy1niniszterhe~ ~~:ul. _.Ezt 
az eljárási módot a 22.370-1883 B: M. sz. rendelet krnero leirata 
határozta meg. . · , ·. 

Ha a gyógyszertár felállítását a be~ügyminis_zter en~edel'.e~t='. 
akkor a jogot a törvbny 134 .. §-a utolso bc~<e.zdese ~zeri?t a_z _illc 
téikes törvényhatóság köúgazgat&si bizottsaganak kozegeszs•eg'. al: 
bizottsáJ!• adományozza valamelyik gyógyszerés•znek az alabb1 

módon. d'l " A belügyminiszter gyó.gyszertár fe1lállítását -enge e y~zo · rein-
'deletének leérkezése után a törvény 134. §-á_na~ utol~o . beke~; 
'dése értelmében a polgármester, illetőleg a torv.eo:iyh,at?sag dso 
tisztviselője pá.lyázatot ír ki, melyet a Budapesti Kozlo~1yhen, a 
törvényható.siá.g hivatalos lapjáhfrn és a gyógyszeré~zell s:a~d~
pokban kell közzétenni. A pályázati kérelmeik szabalyszerusege
l:iez a követl<ező tie"tételek @ükség.esek: a 22.370-1883 .. B. M. ren
'delet 1. §-a .értelmében a pályázati kérelemhez ~·~tolm„~ell, L az 
eredeti gyógyszerészmesteri oklevelet, vagy ikozJegyzmleg .. lnte
lesitett másolatát, 2.* az addigi működésről kimutatást, az osszes 

• Minta a 22370/1883. B. M. számhoz 

Minősítvény 
N N okl. gyógyszerésznek 

Jegyzet 

,..!. ·<a Az oklevél elnyerése előtti és utáni 
~ ~ E ·e.!4 foglalkozás 
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működési bizonyítványoQ<!kal. A . kirr>~fatásbai1 . fel .•kell fün\efr,i, 
me;inyi időt töltött. segédi„ f,eJelös yezetői, bérlő\~ :. vagy P<:<;\\g 
gyogyszertártulaj donosi minőség'1;1rn, 3, .az. illetéikes államrendőrsé~
től erkölcsi bizonyítyányt, ·. 4 .. a 4332_:1898. B. M:, ihetőJ.~g "·a 
90.00l-cl925. N. M. M. számú rendelet értelmében a gyógy.s:zérész 
lakl;i.elye szerint illetéikes törv.ényhatóság tiszti főorvosa által kiál' 
lított, .a· testi 1egiészségét ·és· érZéksie-rVieirlek hiáill.yfalan'ságáf,. végül 
5. magyar ál1ampolgár.s1ágit igazoló bizonyítványát. Meg <kel! · ie'
lölni a pályázat lejárati idejét. A gyógyszertári jog cngedblyezésé: 
ve! kapcsolatban esedékes hatósági díj befizetésér:e valamint· a 
gyógyszerészi nyugdíj- és se,gélyalapra megállapítandó járulék fi'
zetésére a pályázati kérelembie1ri a ·folyamodónak köteleznie kell 
~agát, valamint arra is, hogy gy.6gyszertárát az· eng;edély megszCi;
z.ésétől számított egy .éven.bflül ·ai miníszteri rendeletbeii rV,eghatá.
rozott . körzetben fogja megnyitni. Hangsúlyozni ke~l, hogy ,a pá
Jyázati feltételeik be nem tartása a pályázati kénelem .érv'ényk 
len·ség'éf vonj.a maga után. · . 

1

.:.(: 

A pályázati hirdetményben közzétett határidő lejárta után a 
törvényhatóság első tisztviselője a pályázókról kimutatást készít: 
tet, mely teJjesen megegyezik ·az előbb közölt „minősítvénv" adá'. 
t~!vaL ,A 22.370-'188,3. B. M .. számú rendeletben megjele~t ·,;mi' 
nosítvény" minta alapján összeállított kimutfrtást a pályáztai kér
vényeloke1 együtt a törvényhatóság első tisztviselője átteszi a'iköz
ig.azgatásli bizo.t'tsághoz, mely a jog odaítélése kérdésében hata
rozni fog. A közegészségi albizottság elnöke a közigaz.gatási 'bi
Z?,ttság ~foöke.„ illetőleg annak helyettese. Az albizottság ,áz el
~.?loke! e·gy;itt ot ;tagból .áJI, akik között a :törvényhatóság \iszti.
foorvosa h1vatalhol foglal helyet. A határnzathozatalhoz a 7890·-
ll930. M. E. számú rendelet 8, §-a értelméhen leg.alább két tag je-
1~nléte s~ük.séges. A döntést .egyhangúlag, vagy s_zavazással, de 
titkosan is lehe:t meghozni. Adott esetben a iközigfrzgatási bizott
-ságnak egy titkosan, névszerínti szav·azással, thajd ennek ered
ményte•lensége folytán sor&húzás útján való döntését támadiáik 
meg, melyre a m. kir. belügyminiszter 72.111-1919. számú rende
lete belybenha·gyva a jogadományozó határozatot, kimondta, hogy 
,az 1876. évi t.-c., valamint ·a szérkes.főváros közigazgatási bizott
ságának ügyviteli szabályzata nem tartalmaz intézkedést sem a tit
kos szavazás alkalmazása, s1em pedig az ilyen személyes terme· 
szetű határozat0tk meghozatalárnál a titikos .szavazó.s mellőzése· te:.. 
!k!ntetében. Miu.tán pedig az 1876. évi VI. t.-c. 80. ~-a azt mondja 
kr, hogy a 63 .. es 76. §-ok eseteiben nyilvános névsze.rinti ,S:zava
zásna1k v&n helye, kétségtelenül Ioöv.etkeztetil1i kell! az elmondóUa'k 
egybevetéséből azt, hogy a 63. és 76. §·okán kívül eső ügveikben 'a 
~em nydl,váno,s és nem névszerinti szavazásinak is helye ·l~het. Az, 
hogy az előállott szavazat•e,gye!!llősé,g eldöntésére a sorshúzás al
!krufanazt"tott, . a történt szavazás titkos j ellégének megÓvás1a érdé
l<ében lévő olyan expediens, melynek igénybevétele éppen azért 
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lehet helytálló, mert az ügyviteli SZ!'bályzat a titd<os szavazás mó
dó:l1ltait meg nem állapítja s a sorshűzas útjári való döntés !köz· 
igazgatáslllnk rendsze:rében máig is gyakorlatban van. 

A forv.ény 134. §-a a gyógyszertári személyes jog adományo· 
zásiínál "k(izség meghaU.g<1tását írja elő. A 22370-1883. B. M. ~z. 
rend~let 4. §-a értelmében a kis- és nagyl,<özségeik, valamint a (ren
dez1>tt t<1nácsú) megyei városol< ·esetében a községek megh11.Uga:tás:át 
csaik al!Ql<w le·het mellőzni, ha az elllen alapos kifogás tehető. To•· 
vén)'hatósági joggal fdrµházott városokban a iközigaz(!atási bizott
ság a jogosítványt a város meghallg1ttása né)ki.il adom{\nyozza. 
meghallgatja azonban a törvényhatQs\\\g eg.észségügyi bi:rottságl\t 
az esetben, ha azt " városnak a közigazgatá~i bizottságban lévő 
tagjai kívánják. Budapestre ez a rende<lkezés egy~ltalán nelll 
áll· .fenq. 

· f>. ik;özigazgatási bizottság !közegészségügyi albizottsága a jog 
"dólt!ányozására vonatkozó határozatát az össrzes pályáz<)kkal 
közli azzal, hogy a határozat ellen az 1929. évi XXX. tc. 5(). §-a 
értelmében a kézhezvételtől szá,mított 15 nap alatt folülvizsgáiati 
ikÚ~J~mmel lehet élni. A felülvizsgálati kérelmet " !közigazgatási 
bizottságnál ikell benyújtani A közigazgatási biwttSág az 1876, 
XIV. te: 134. §·nak utolsó be.foezdése értelmében határozatát a 
m. ikir. belügyminiszteDhez az össizes irat<>klrnl tudomásulvétel vé
gett beterjeszti, tekintet nélkül arra, hogy .az ellen éltek-e jog<>r-
voslattal. . 

A felülv.izsgáJati !kérelem, valamint a törvény 134. §-ában fog~ 
lait rendelkezés ikövetkeztében a belügyminiszter minden esetben 
felülbírálja a jog„dományozás törvényszerűségét. Ez a felülbírálás 
a törv-ény.szerű.s1éJ;!en túl n.em m.egy, te.hát a minis~ter minden eset
ben esak azt vizsgálja, hogy a pályázat kiírása, valamint a·határo
zathozatal, tehát ax e1gész jog-odaítélési folyamat ,s1zabályszerííen 
történt·e. Ha bármilyen jogszabálysértés állapíttatnéik me-g, a. mic 
niszter a hozott határozat megsemmisítésével új pályázat kiírását 
és új határozat hozatalát rendelheti .el. Ha pedig ez nem áll fenn„ 
<>kkor a !közigazgatási bizottság határozatát a miniszter tudomá• 
$Ut veszi és, az össz·es iratokat vissza.küldi. 

B). Ha új .gyógyszertári jogért okleveles gyógyszerész folya
modik, .akikor az ilyen irátlyú !kérelmet a 39.()00-1929. N. M. M. 
számú, illetőleg. a 230.300-1932 B. M. számú !körrendelet értehné·· 
b'en a m. kir. belügyminiszterhez címezve, az >l!etékes törvény ha· 
tóság első tisztvl.s.előjénél kell benyujtani. A kérelemhez csatolni 
kell: 1. .a lakhely, vagy a kérelmezett terület szerint illetékes tiszti·· 
főorv-os bizonyítványát, 2. hiteles térképet melyen fel !kell tün• 
tetni a· kérelmezett gyógyszertár helyét és annak a kérvényben: 
me,gjelölt forgalmi körét, továbbá a s:zomszédos gyógy.srzertárak 
elhelyezését .és azok forgalmi körét, 3. minősítvényi táblázatát a 
m"k.ödési bizonyítványokkal, 4. ,gyógyszerészmesteri oiklevelét ere~ 
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<!letiben, v.aiiy közjegyzőileg hitelesített másolatban, 5. áLtamrendiJr-, 
ségi erkiilcilí bizonyítványt. 

Uj gyó,gyszertár felállításáért folyamodhat mindenki, wki az 
előirt szaklképzettséget megszerezte. Eredményesen azonban netn 
folyamodhat a 22.370-1883. B. M. sz. rendelet 16. §-a .értelmé
ben at a gyógyszerész. aki ak4r átruházás, .oJkár új engedélyez~s 
alapján .gyógyszertártulajdonos. volt és gyógyszertárát a.lapos ok 
nélkül másrn ruházta át, az á:truházástól számított 10 illetve 5 esz
tendeig. A 10 év azokra vonatkozik, akiknek olyan helyen volt 
gyógyszertára, ahol egy, vagy több gyógyszertár volt, az 5 év pc- . 
di.g azokra, akik olyan helyen rendelkeztetk jogosítvánny:>l, ahol · 
:gyógyszertár mé.g nem allo.tt. Az ilyen gyógyszerésznek ki kell 
mutatnia, illető~eg igazolnia kell, hogy az eltöltött 10, illetőleg 5 év 
alatt mivel foglalikozott. A rendelet ezen rendelkez.ése alól felmell1-
tést illetőleg " várakozási idő me.grövidítésére feloldást a minisz
ter adhat. A felmentés:t a jogfolyamodás előtt kell megszerezni. 

Ha olyan gyf)gyszerész folyamodik új jogért, aki jelenleg is 
gyógyszertártulajdoribs, á jogof elnyerheti, azonban régi gyógy
szertári joga ezáltal megüresedik és azt a ·törvény 134. §-ának 
utolsó be-kezdéS1e értelmében az előbb ismertetett eljárással· a köz
ség kérelmére adott jog mintájára kell pályázat útján betölteni. 

Az az okleveles gyógyszerészmester, aki orv<>si diplomával is 
rendelkeúk, .gyógyszertári jogosítványt csak akkor nyerhet és reá 
j!yógyszertár csak wkkor v<>lna átruházható, ha kötelezően kije· 
lenti, hogy orvosi gyakorlatát ·azonnal beszünteti, illetőleg orvosi 
oklevdéneik kihirdetését hivatalosan visszavonatja. Ez az elvi felfo
gás a törvény és az érvényben levő rendel.etek intézkedésein alap· 
sziik s a közönség általános érdeikei szempontjából teljesen meg· 
okolt. (212.086-1933. XV. B. M.) 

Az új gyógyszertár felállítása iránt benyujtott kérelmekkel 
kapcsolatban a követd<ező rendeJkezéseket és elvi felfog.ásakat 
mondji> ki a 22.370-1883. B. M. számú szabályrendelet: a kérel
mező gyógyszerésznek meg kell jelölnie azokat a határvonalakat, 
amelyek az új gyógyszertár körzetét fogják képezni; fel kell so
r?lnia a '\<:özvetlen szomstzédos gyógyszertárakat, azoknaik egymás· 
tol és az újonnan létesítendő gyó,gyszertártól való távolságát; me.g 
kell indoko!!llia hogy a me1gjelölt területre nézve, mely körülmé· 
nyek az<>k, amelyek a gyógyszertár létesítését közegészségügyi 
szempontból szüksége.ssé teszik, anélkül azonban, hogy a meglévő 
gyógyszertárak érdekeit, életd<épességét veszedelmesen érintené. 
Egy folyamodványban több helyre, te<hát vagylagosan„ új :gyó-gy
szertár felállítá,s.át kérni nem lehet, mert ilyen esetben a kérele1h 
tárgyalás nélkül visszautasítható. Nem lehet kérni új gyógyszertár 
felállítását olyan helyre, ahol orvos nincs, v~gy ahol a gyógyszer·· 
tár me•gélhetése biztosítva nincs, 

Általános felfogás szeri!llt e.gy gyógyszertár megélhetésének 
biztosításáh<>Z legalább 5000 lélek .szükséges, mely esetben terme-
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szeiszerfi,en 'már közegészségi erd,Jkek is :sziikségessé. tesz\k a la•, 
kossá,g ,gyógyszerellátásáról v,a!ó kd1ő gondosko.dást. 

A ikér'l'ényeket éS általábim a gyógyszertárakra vonatkozó 
bármely irányú beadványokat a 11.100-1924. N. M. M .. számú„ 
valamint a 39.000-1929. N. M. M, .sz. körrendelet. értelmében· a, 
törvényhatóság első tísztvisielöj,foél ke1l benyujtani, áki azokat azj: 
előírások szemp.ontjából feliilbirálja és amennyiben me,gfelélneko; 
tár,gyalás alá bocsátja. 

· Ha egy meghatározott helyre vonatkozó kérelmet aszrukvélemé-· 
nyek·alapján a miniszter nem teljesített, illetőleg ott új gyógyszer
tár: felállítását nem engedélyezte, w szóbanforgó foriiletre újabb ikér~ 
vény :egy év leforgása előtt 1egyáltalában nem 
ny tl j t ható be. A miniszter elutasító rendeletét követő öt év, 
után ls csak afükor vehető figyelembe :az új.,,bb ikérelem, ha a v!, 
szonyok · ,azófa' oly előnyös mőd.on változtak, h6gy most már az 
új gyógyszertár fdállíbís1a it •meglévő gyógyszertárak érdekeit nem' 
fogja vesz'élyézteitrii és iuegélhetése is biztosítva látszlk. A viszo
nyok· válfozását közleikedési vonalaik· me,gnyitás„, .gyárak, vagy~ 
ipari és kereskedelmi vállalatok léte,sitése befolyásolja legnágyobh. 
mértékben, mert az ilyen vállalkozás rendszerint nagyobb ember·.• 
tömegek telepedését ·szokta magával hozni. A beálló változásokat: 
a•z időközönként me:gcjtett rréps~ámlwlás ada,t,ai 1alapján lehet 
számszerűleg igazolni, mely adatokat 'Budapesten a székesfövá, 
rosi statisztikai hivatal bármely fővárosi területre nézve 'rövid idő. 
alatt bái'ki részére hivatalosan kiswl.gáltatja. 

A J,élekszám mellett az új ,gyógyszertár léte,sítése iránt lienyuj: 
tott· :kérelmek· elbírálásánál egylk le,gfontosabb köriilmény a mái' 
meglév:ő gy.ógysúi'tárnk megélhe.f,ésériek kérdése, Hogy mennyiben 
jele:nthet veszedelmet egy új gyógyszertár létesítése a meglévőkre 
riéive, azt elsősorban az' érdekelt gyógyszerfártu!aj donosoknak kell 
kiféjezésre jtith>tnfok. A 22.370-'-1883. B. M. szwbá<lyrendelet 18: 
§'a a ·gyógysie<rtára!k 'tulajdonosainak kötelességévé teszi saját érc 
deikükben, hogy rendes üzleti könyvek vezetésével tegyék lehetővé 
érdekeik ·védelmét abból .a szempontból, hogy egy új gyógyszer·. 
tár létesitéséneik ·veszélyességét saját üzleti forgalmuk kimutatásá
va is ·alá tudják támasztani. A közegészség és ·a meglévő gyógy
,5,zertárak érdekeit ,a közigazgatási hatóság feltétieniil mé.gvédi és' 
ezért a gyógyszertár felállítási kérelmekkel kapcsolatban beszerzi, 
az illető terület lélekszámára:, beépítettségére és az érdekelt gyógy4 
,„ze:rtár'ak utolsó 'esztendején:elk forgalmára vonatkozó adataikat. Ez
adatok égybevetéseből alak'ul ki a véléinbny, mely az új · gyógy~ 
szertár "engedélyezése v:égett beadott kérelem feljesítését vagy el·" 
utá:sftását· eredményezi. Ez-ért rendkívül fO:ntos, hogy a 1kérelmcz& 
~y6gysZerész·e1k:. Valamint .a me,glévő ·.gyó,gyszertár.ak tulaj dönosaf 
is pontos és megbízható adatokkal .szolgáljana<k, így 1ie1mcsák mqF 
konnyítik; ·de feltétleniil erédményesen· biztosítják ·:JJ résifrkrill kí
ván:>tos cél elérését. 
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A 'törvényhatóság az új gyógyszertár felállítás iránti kérelme
ket nem szc~ély szerint, hanem a kérél1mezett helyeik, területek· 
szérint tárövalja .és a -fo1ya1nodó személyé1nek lki~kapcsolásúval kc-' 
zeli. A ké1~~ényeket a p·ol,gármester, ·alispán véleIDényez.és céljáb61, 
kiadja .a 1községekhcz, Bud.ape.stein .az illeté1kcs ke:rületi elüljárósá"' 
gokhoz és meghallgatja a törvényhatóság tiszti főorvosát. Az így 
Öss<zegyüjtött adatok alapján á polgármester, alispán előtcrje,sz'. 
fést tesz a törvérÍyhatósá,g iközgyüléséhez, melyben ,a kérelmek 
pártoló, vagy elutasító véleménnyel való felterjesztését javasolja. 
Ezt az előterje.sztést előbb a törvényhatóság köze,gészségi bi.zöH
sága tárgyaija le és azután !kerül az a törvényhatósági közgyűlés, 
elé, inely az egyes helyek ügyében hozott határozatát döntés végett' 
a kérdmeikkel egyiitt a m. kir. bcliigyminiszterhez tNjeszti fel. ·. 

A miniszter teljes jogkörben dönt a törvény 134. §-a értelmé-
ben a felett, hogy a gyógyszertár felállítását engedélyezi-e, vagy a 
kérelmet elutasítja. Fia a miniszter döntése valan1e1ly helyre- nézve. 
ketd-V.ez6 és .a gyógyszertár felállítását nemcsaik a. község, 1haneni 
a gyógyszerész is k.érte, a m.iniszter esetről-esct1·e külön határo4 
.arról, hogy a jogosítványt valamely személy részér~ ő adn1llá;, 
nyozza-·e, vagy a törvényhatóság közig.az,gatási hizottságána1k: en~ 
gedi-e át. A 22.370-1883. B. M. sz. rendelet 3. §-a értelmében a 
döntést az bef01lyásolja, hogy az ü-gy ikczde1nényczésére a m:ozga·. 
lom melyik részről indult meg előbb_ ·· • 

1-Iai a jogosítványt a n1iniszter szem.ély .szerint ad'o·mányozza: 
az enüített szabályrendelet 3. §-a értelmében, f,igyclembc veszi cl·· 
söso:rban több ~<:érelmez·Ő esetén a jobb minősítvénnyel rendellcező 
g)róg-)rsZérészt, ha ·pedig a minősítvény és a gyakorlat tekintetében 
több ,gyógyszerész egyenlő elbírálás alá esik, ru jogósJtványt az· 
nyerí el, ,aki az illető helyre legelsőnek nyujtotta be kérelmét. El· 
késetten beadott ikérvény:nek azt kell' tekinteni, melyet a me,gje
iölt azon,os területnek a· törvényhatósági közgyűléSen történt le~:· 
t:lrgyaLása után nyujtottíl'k be. · · • 

Ha a miniszter a kérelmezett helyre az űj gyógyszertár . felák 
lítását engedélyezi, az erről szóló rendeletet a törvényhatósá,g első 
tisz'tvisdiíj'ével közli. Az engedélyező leiratban rnegjdöli a terüle
tet, melyre a gyógyszertár felállítását engedélyezte, vagy .a <közsé· 
get, vagy amennyiben a községben, városban már több gyógyszer~ 
tár van, utcák ·me,gjelölésével keriilírja a teriiletet, 0amdyre, ·és meg-. 
nevezi a gyógysze,rész't, a<kinek a jogot adományozta. Ugyanakkor\ 
elrendeli, hogy az új .gyógyszertártulajdono,s egy esztendő alatt 
köteles .gyó.gyszertárát fclá1lítani és kötelezi ail engedély~st a léte
sítendő gy.ó,gyszerészi nyugdíj- és .segélyalap- J:ivárri később. 1neg
állapítandó járulék fize'flsére. Ugyancs,ak itt rendelkezik olyan 
irányb~n, hogy a gyógyszertár ri1egnyitása al1kaJmával vizsgálat 
tai·tassék .és az .arróJ szóló jegyzőkönyv hó·zzá féltefjesztessélk. 

Előfordult 'az is, hogy a· minísz'ter rertdeletében az új gyógy· 
sz.ertár részére körzete-t nem jelölt meg, hanein álfalánosságbo.11 



56 Második rész 

valamely teret, vagy utcát nevezett meg " gyógyszertár elhelye· 
zésére. ILyes esetben - !különösen Budapesten - sokszor e!őwl
lott az a helyzet, hogy a szomszédos gyógyszertártulajdonos is, de 
az új engedélyes is kérte az új ,gyógyszertár körzetének megállapí
tását, mert a" egyik nem tudta, hogy sérti-e " saját körzeti jogát 
az új gyógyszertár, a mási!k pedig nem volt tisztában azzal, hogy a. 
felállításra mhlyen :terület áll rendelke.zésre. 

Erre nézve a 22.370-1883. B. M. számú <S•zabályrendelet 7. §·a 
az irányadó, mely szerint az illetékes elsőfokú közegészségügyi ha
{óság Ioöteles a gyógyszertár részére körzetet, illetőleg elhelye
zési területet megállapítani. A közegészségügyi hatóságnak azon
ban figyelemmel kell lennie az eredetileg letárgyalt, illetőleg az 
engedélyt nyert gyógyszerész folyamodványában megjelölt terü
letre, mert az engedélyezésnél az ott megnevezett terület helyzete 
volt a döntő és irányadó tényező. A közegészségi hatóság ezirá
nyú határozata az érdekeltek részéről megfelebbel'lhető, mely eset
ben az ügyet a törvényhatóság első 'tisztviselője bírálja felül a 
m. kir. belügyminiszterhez pedig felülvizsgálati kérelemmel lehet 
élni. 

A törvényhatóság első tisztviselője a gyógyszertári jogot en
gedélyező miniszteri rendeletet a folyamodókkal és a gyógy.szer· 
tárengedélyessel hivatalos másolatban közli, egyúttal pedig felhívja 
az engedélyest, hogy .gyógyszertárát e,gy éven belül nyissa m~g. 
mert különben a 22.370-1883. B. M. rmdelet 6. §·a értelmében jo
gosítványa elévül. Budapesten a 188-1927 kgy. számú ,szabály
rendelet 17. §-a értelmében új gyógyszertári jog után hatóság,; díjat 
(Egyszázhatvan pengő) kehl fizetni; mely köz,adók módjára behajt
ható. A hatósági díj megfizetésére a befügyminiszteri engedélyező 
rendelet :közlésével egyidejűleg h.ívia fel a polgármester az engedé· 
lyest Az engedélyező rendelet másolfttát megkapja még a törvény
hatóság tiszti főorvosa, az illeWkes község, Budapesten az illetékes 
kerületi elöljáróság a gyógyszertári nyilvántartásba való előjegy
zés végett, továbbá az Országos Gyógyszerész Egyesület, illetőleg 
Budapesten a Budapesti Gyógyszerész Testület. 

Ekként valósul meg az 1876. XIV. tc. 128. §-ában kimondott 
azon rendelkezés, ho,gy a gy6gyszertára:k állami eingedély alapján 
felállitott közegészségi intézetek. A gyógyszertárat az engedélyes 
egy év leforg.:>sa alatt megnyitja, ,erről az elsőfokú közegészség
ügyi hatóságot, Budapesten a kerületi elöljáróságot beadványban 
értesíti. Ez ,alapon a közegészségügyi hatóság az új gyógyszertár 
helyiségét, berendezését megvizsgálja és amennyiben a gyógyszer
tár felszerelését a közegészségi követelményeknek megfelelőnek 
találta, a megnyitásra az engedélyt megadja. Az elsőfokú hatóság 
a helyszíni vizsgálatról jegyzőkönyvet készít .és azt jelentése kí
séretében a törvényhatóság első tisztviselőjéhez terjeszi be, aki 
azt a belügyminiszterhez küldi fel. A jegyzőkönyv feltünteti, hogy 
a gyógyszertár milyen utc", milyen szám alatt, ·milyen elnevezés-
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se! nyilt meg, valamint a személyzetre, " berendezésre, a helyi5tlg
re, a gyógyszereik mennyiségére, minőségére tartwlmaz megállapí
tásokat. 

A gyógyszertártulajdonosok gyógys:tertáraik elnevezését szá· 
liadon választhatják, azonban olyan jelzés, illetve elnevezés, mely 
a valóságnak, vagy a tényleges viszonyoknak nem felel meg, vagy 
a .már használatban lévő elnevezésekkel könnyen összetéveszthető 
és (gy félreértésre alkalmas, nem használható. A gyógyszertártula}· 
donos az 1360-1885. B. M. r.endelet értelmében köteles .gyógyszer• 
tára elnevezését az elsőfokú köze.gészségügyi hatóságnál bejelen
teni úgy a megnyüáskor; mint a későbbi névváltoztatás alkalmá
val. Amennyiben az elsőfokú hatóság az előbb említett okokat 
fennforogni látja, vagy a választott cím ellen felszólalás történik, 
az elnevezés elfogadása teldn'tetében határoz, m"ly határozatot az 
1876. XIV. tc. 157. §-a értelmében " törvényhatóság első tisztvise· 
lőjéhez megfelehbezni. (Az így hozott határozat ellen az 1929. 
évi XXX. tc. 58. §-a értelmében felülvizsgálati kéreJemmel lehet 
élni a belügyminiszterhez.) 

Bár a gyógyszertárak az 1876. XIV. tc. 128. §-a ét'telmében az 
ipartestületek sorába nem tartoznak és ipaclrnmarai illetékek fize· 
tésére 1ncm 1köte1ezhetők, még,is a cégbejegyzés tekintetében a :kir. 
törvényszékek abból az elvi ál!i>spontból kiindulva, hogy a keres
kedelmi törvény (1875. XXXVII tc.) 285. §-ának 1. pontjaban kö
rülírt kereskedelmi ügyleteikkel iparszerűen foglalkoznak és ez ala
pon a törvény 3. §-a szerint ker.eskedőknek tekintendők, a törvény 
16. §-a értelmében cégük bejegyzésére kötelezik, minek elmu
lasztása tetemes pénzbírságot is vonhat maga után. 

Annak e<lbírálása, hogy ki tarto,;ik magát a kereskedelmi cég' 
jegyzékbe bejegyeztetni, az illetékes bíróságok hatás!kör.ébe tar
tozik. A belügyminiszter ilyen ügyből kifolyóan a 32.737-1867. sz., 
valamint a 23.533-1878. sz. leirataiban válaszol a Magyarországi 
Gyógyszerész Egyesületnek ezirányú beadványárn, ahol hangsú· 
lyozza a bíróságok előbb ismertetett áJlásfoglalását, egyben pedig 
megbírságolásuk elkerülése céljából cégük be,je,gyzésére hívja fel a 
gyógyszerészeket. 

A cégbíróság határozatát természertesen a közigazgatási ható· 
ságnak az elnevezéssel !kapcsolatos intézkedése 111em befolyásolja. 

A 22.370-1883. B. M. rende1let 8. §-a ·akként rendezkedik, hogy 
ahol ugyanegy helyen több gyógyszertár van, a gyógyszertár saját 
forgalmi köréből hatósá,gi engedély nélkül önhataJmúan máshová 
át nem helyezhető. A 9. §. pedig kimondja, hogy a gyógyszertár· 
nak egy községből .a másikba való áthelyezése csak belügyminisz
teri engedéUyel történhetik. 

Budapesten a személyes;jogú gyógyszertárak mindegyikének 
az eredeti engedélyokmányban körzete van, amelyen belül a 
gyógyszertár szabadon áthelyezhető. A körzeten belül történő át-
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helyez.ésről azonban .az 'elsőfokú tközegészségügyf hatóságot érte• 
síteni kell. . · •. · . b d ti 

A belügyminiszter 260.200-1934. sz. rendelete':'e.l a . u apes _ 
gyógysze.rtárak forgalmi !kör.ének pontos megallwpitasa_ .es rende,. 
zése céljából a 22.370-1883 .. B. Mc sz. re;idelet 8. ~-a1rn~ .azt.~ 
i'en,delkezését, hogy a lllyilván<OB ,gyógysze.rtar forgal~1 k<;>r~~ beLul 
eng,;dél.V- rtélküi is Mhelyc.zhető, további intézkedésig lelluggesz·. 

tette. ·. · d'l k 
· Azt -~i" gy6gyszerészt, aki _gyógyszertárát nen1 az enge e yo ~-. 

mányban meghatározott 
1

tetületcn, hane.m ön~ényc~e~n .. má~ h~lyc~n 
állítja fel, úgy kell tekfotcni, mintha en~edely i_rnlkul l_etes1tet~~ 
volna gyógyszertárát. Egy esetben e,gy gyogyszer.esz ~lkov~t:e _e • 
a· 1h·ihát, a1nineik az volt a k:övcttk:eiZm-ényc, hng~ a belug,y:U-1?1sztcr 
a .gyó,gyszertárnwk az engedélyezett helyre zaros hatarido alatt 
való áthelyezését elrendelte és nem teljesítés esetén lelha1'1l~a~ta_ 
a törvényhatóságot. hogy'" határidő lejárta után a patika bezarasa 
hánt' azonnal intézkedjék. , , , . , ' , tt 

Ha egy gyógyszerész ,gyogyszertarat a reszere engedelyeze .. 
1körzete_n kívül, aft<:ár a körz·et 1k:ibővitése útján, ·ak:ár ,pedig ~ va
rosokhan - egész más te,rül.etrc, _tehát új körzetben akarná athe
lyezni, a törvényhatóság első ,~iszt;iselőjé~ez rn~~.a1l~olt "~~r.~l~et 
kell benyujt.ania, aki azt az elsofoku hatosag (lmruleti eloliarosag) 
és a tiszti főorvos- m-eghallgatása után véleményeis. jeveslettal ter
jeszti fel_ a ·belü_gyniiniszterhez döntés· vé,gett. , r 

Ennek a rendelk·ezésne1k az a magyarázata, ho.gy a gyogysze --: 
tárak, mint kö-zegészségi intézmények a lközöns~g ,érdek~.it hiva,tot
tak szolgábi, tehát ahol e,gy községben, vagy varosban tobb gyogy· 
szertár van,- .a gyógyszertár·akat nem egymás mellet~, hane·m cl
szórv" úgy kell elhelyezni, hogy megélhetésük biztositi>sa meUett a 
latkossáo minden rétegének könnyen hozzáférhetők legyeneik. .. · 
· Meg kell jegyez"1i, hogy az újabb idők súlyos viszni;yai kov;t-. 
keztében a gyógyszerészi pályára is sokkal nagyobb szamban _kP' 
te1k .az en1berek: és .a~ .eikk:ént előállott munikanélküliség a gyogy-, 

E l"l h t, , · 'I , utt szertárak szaporítását kívánta. z-e o · a a osag nem is zar.(OZ 
el, azonban a -tömeg.es kívánságok már .annyira túlhajtottak v~~· 
taik:, hogy, az ált.aláno.s köze,gész.s~gi érdeike~~et fi~~clme.n 1k.~vul 
hagyva, csupán a jogikiadást tartottak szem elott, ezert a~ 1~lehlkes 
miniszter a jogfolyamodást több esetben huzamosabb 1dorc fel
függesztette. 

A személyes jog és annak átruházása. 

Az 1876. XIV. tc. 131. §-.a a gyógyszertári jo,gosítványt ·az az". 
zal felruházott gyógyszerész személyéhez kötöttnek jelenti ki; e.z 
a jogosítvány el nem adható, nem hagyományozható. En<nek ko· 
vetkeztében a személyesjogú gyógyszertár fo11galom tár.gyát nem 
képező jogosítvány. A törvény 132. §-a azonban a gyógyszerészek 
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é~{-~zQik _ho.ztátar~9zóinak :.anyagi .·védelme_:szempontJ41Jól a j.o.gooít~ 
viumyal l!'lruházo.tt gyógyszerész. elhúnytával az özvegy ·és a kisc 
korú gyermt:~ek _._r.észér.e, az: Ő!lvegy ·_.újbóli- f_érjh·éZ-1in.en.~leléig, '_ii: 
le't.őleg .a gyermekek nagykorúságáig hszimelvezeh jogpt ad. 

:. A személyes joggalszemben áll a reáljog, mely szabacjon elade 
liató, • örökölhető és hagyomiunyozható .. Ez a !Ilegkülönhozfeté,i ,,; 
személyesjogú gyógyszertárak tul,ajdonosait ,arra kés!Ztette, 'hogy ai 
egyeplő elbírá•lás. elvének elismertetése. iránt· tegyenek· lépéseket: 
Ezeknek eredményeképpen látoH napvil~got a 67.231-1891. B .. M, 
sZ_ám4 ren-_delet,· 1n1ely a -személyesjo,gú. gyógYszcri:1ra1knak ·a tör~· 
vé~w 131. és 132. §-ain, valamint a 22.370-1883. B. M. sz. rendelet 
13, hin alapuló jogi helyezetét továbbra is fenntartotta. Ez'" re11;· 
delet ,1nagyarázzai meg a reá_ljog fenntartását - és a szeméJye1sjog" 
helyzetét, Az évtizedekkel és évszá'zadokkal előbb· szerzett jog: 
fenntartását ismerte el az 1876 .. XIV. tc.-,és ugyanalokor a reál
jo•g további adományozását megtilto:tta; viszont ezzel szemben ~ 
gyó,gyszertárakat az iparok sorából kiemelt0,' !közegészségügyi in; 
tézeteJmek minősítette, · vl\gyisc:olyan úJ. joghellyzetet temmtett; 
m0lyben a régi, szerzett jqggal ,számolni keI!ef:\, A .rendelet neni 
tartj.a :összeegyeztethetőnek a személycsj<igot · a szabad eladhatás~ 
örö~ö1,het_és é-s· h:agyományo.zá.s fngahnaival, ·mert azt tisztán- e.gyérd 
tulajdonságok, kellé1kek .alapján kapja egy gyógyszerész, tehát ái 
i1ycn~,~gyéni; tµlajdonsá_g9.k; k,~pzett_~ég, ei~öJ.csi 'm.a.gatartás, terin·é~ 
sz.etüknél fogya nem ,azonosíthatók az előhb ·említett fogalmakka( 
~ülönben is .a gyógyszerésze_k szeméIYükliöi kö_tötten ~kapták ~ 
JOgot, tehá.t az eladás, örökölhetés, hagy-onaánynzás nem állhat meg. 

' A. rendelet egyúttal Támutat azokratk " törvény, illetőleg jog.-: 
szabályok által ádott engedményekre, jogi előnyökre, melyeket a: 
sze~élyesjog nyujt. Éppen a személyes jng tcJ·mészCtéből köve:t_; 
kezi.k, hogy az bírói végrehajtás tárgya nem lehet · · : 

· , : Előfordult azonban, hogy a személye.s jog,ó.t lefoglalták. Ezz,e,\ 
kap?solnthan jelent meg a 26.151-1880. B. M, számú rendelet, mely 
a!kkent rendelkezik, hogy ha e,gy gyógyszertár ellen végrehajtást 
~.end~Jte1l: el, a bír?ság köteles erről az illetékes törvényhatóságot_ 
ertes1te!l11, amely v1szD·nt tarto-zik ·a bíróságot tájékoztatni ,a1~ról; 
hogy a szób.anl.évő gyáigy-szertár személyes, vagy :reáljogú. -· 

Az előbb idézett 67.231~1891. B. M. szimú rendelet külön 
lfongsúlyozt•a még· azt is, hogy va,gyonjogi szempo·n'tból a szemé'1yes 
j~l,g kérdésében ai kormányhatalom- soha.siem rideg betű szerint in~ 
tézkedett, hanem mindig figyelembe vette a méltányos körülmé~ 
nyeket. !gy például több esetben a heJügyminisztérium .a gyógr 
szerészek özvegyei kérelmére engedte meg a jogátmházást. Ilyen 
el?etekben ·azonban feltétlenül Csatolni kell az ·átruházási lkérele1m~, 
liez olyan elfogadható bizonyítékot,· igazolást, amely " smmélyes: 
jog tulajdonosának a jogátruházásár.a irányuló elhatározását ·ta·~ 
nusítja, valamint azt is, hogy ennek végrehajtásáhan a hirtelen be; 
~övetkezett halál wkaqályozta meg. · . , . · . ·· .: 
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Ugyancsak a magánjogi érdek<Jk védt;lmét )elenti a ha~zo~él~ 
vezeti jog megadása az özvegy, vagy . a k1sk?ru g)'erme~ re~zere. 
Tehát a törvény a gyógy.•zerészeket a szemelyes Jog birtokab~1;, 
valamint haláluk esetén hozzátartozóikat védelemben részes1t1 .. 
Mindezek az okok, vrulamint a közegészségi és közigazgatási érde
kek ellene szólrutk a személyes jog esetében az örökölhetés, ha
gyományozás és eladhatás kimondás.~nak: éppe.n, ezé_rt ~ rend.elet ~ 
Magyarországi Gyógyszerész Egyesulet ilyen iranyu kerelmet teJ. 
jesíthetőnek nem találta. . , , _ 

A személyes jognruk azt a tulaJdonsagat, ho,gy az el nem ad· 
ható, nem hagyományozható, akként kell .érteni, .ho~y a sze.mé
lyes jogosítvány terhére szerződé&t érvényesen kotm nem lel~et. 
Igazolja ezt a Kúria ítéletének alábbi indokolása (C. IV. 355J
l933. Ternovszky 1934 IV. 4„ Jo.gi Hírlap VIII., évf. 18. sz) 
„Az alperes és. felperes között létrejött'. okir.a:t~a . foglalt szerzo
clés folytán a felperes által alperesnek fizetett ?sszeg, ~mm csak .. • 
gyógyszertár ingóságai, felszer~lése és, b.e1:endezes1e, armnylagos '·": 
sz.ének, hanem elsősorban a gyogyszertan iogosultsag s annak afap 
ján élvezhető jövedelem megfelelő hányadán~k ell;~értéke~éi;it ada
tott. Mivel e1Jek szerint a felek akarata a tarsulas1 szerzodessel a 
gyógyszertári jogosítvá!ny r~szbe~ Való _átengedésér,e ~s irá~yul
hat, az ilyen jogosítvány pedig a torvényes rendelkezcs. ertelm~h,en 
magánjogi forgalom tárgya !'e"? le~~t, te~át an?".1< hasz.?o~itasa 
céljábó[ táus1asviszony nem l<ltes1theto, az ilyen celu szerzodes pe-
dig .érvénytelen". , . 

A sz.emélyesjogú gyógyszertárakra vonatkozó rendelke~sek 
keretén belül azonban adás-vételi szerződés létrejöhet. Ez kovet
kezik abból, hogy a gyógyszertártulajdonos, aki a gyógyszertár~a, 
berendezésére és felszerelésére any„gi áldozatot hozott, ennek er
téke.s1tése tekintetében szerződéses megállapodást létesíthet. Már 
abból, hogy az engedélyes alkalmas személy ré~zé~e való át~uh~
zás iránt ügvleti kijelentést tesz, aki azt elfogadia cs az ellenertek 
tekintetébei{ véglegesen mege•gyezik; továbbá az átruházáshoz szük
séges engedélyezéshez a megkívánt okiratokat k.iállítja, ~ szer
ződés illetőleg jogügylet jöhet létre. 

A törvény 131. §-ának 2. és utolsó bekezdése a sz~m.élye:~j~g~í 
gyógyszertávak átruházását megengedi _és azo~ ese~e~kmb eihira~a· 
sát a belügyminiszter hatáskörébe utalia. Az atruhazast csak a tor
vényes kellékek hiánya, vagy bebizonyított eukölas:i megbízhatatl~n' 
ság esetében lehet megtagadni. Az át_ruházás i_ránt a ~zem?l~es l°,g 
tulajdonosa és az a gyógysrerész, akmek nevere az atruhazast ke
rik a 22.370-1883. B. M. rendelet 12. §-a és a 4332-1898. B. M. 
szimú rendelet értelmében a törvényhatóság ds•ő tisztvisl'lőjéhe~, 
mindkét fél által közjegyző előtt hitelesített a.láírással ellátott ko
zös kérvényt nyujtanak be. A kérvényt a m kir. belügyminiszt~r
hez kell címezni, csatolván " jo,gosítványt átvevő gyógyszeresz 
l. oklevelét eredetben, vagy közjegyzőileg hitelesített másolatban, 
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2, minősítvényi táblázatát a működési bizonyítványo~kal, 3. legü· 
jabb keletű erkölcsi biwnyítványát és 4. a gyógyszertár helye sze
dni illet6kes törvényhatósági tiszti főorvos bizonyítvá11yát. A tör· 
vényhatóság első tisztviselője az átruházási ]\:érelemue a tiszti főor· 
vos véleményét kéri és az Ös·szes iratokat javaslatával a belügy
minisz(érhez terjeszti fel. A 22.370-1883. B. M. s•z. rendelet 11. §-a 
értelmében a felállítani engedélyezett, de még meg nem nyitott új 
gyógyszertár személyes joga át nem ruházható, 

A 8302-1920. N. M. M. szlimú rendclet a gyógyszertárak át
ruházásáva! kapcsolatban felhatalmazza a törvényhatóság első tiszt
viselőjét, hogy azokat ne cs:ak a törvényesség szempontjából vizs
gálja meg, hanem az átruházis okairi> és körülmé111yeire is ter
jessze ki viziigálatát, illetőleg ezekre való tekintettel te.gye meg 
javáslatat. Enn~k indító oka "" volt, hogy az átruházási engedélyek 
bevárása nélkül az átvevő egyszerűen belépett a gyógyszertárba és 
annak vezetését átvéve, magát tulajdoposként szerepeltette. Ezt a 
gyakorlatot kívánt!\ a miniszter reritlclete megszüntetni azzal, hogy 
ilyen esetekben me:gtorló eljárás megindítására utasíto.\ta a tör· 
vényhatóságot. I\yep megtorló intézkedésre azonban nem került 
sor, 

A gyógyszertári jogosítvány személyes termésezetéhöl, vala· 
mint a fennálló törvényes rendelkezésekből következik, hogy egy 
jogosítványnak cs!\k egy gyógyszerész lehet a tulajdonosa. Tehát 
a jogosítvány, amely egy személyhez van kötve, meg nem os•ztható. 

A belügyminiszter átruházási engedélye .. minden esetben ki
mondja, hogy .az átvevő köteles a gyógyszerészi nyugdíj- és se· 
gélyalap javára később megállapítandó díjat fizetni. A törvényha
tóság első ti.sztviselője az átruházási engedélyről szóló miniszteri 
rendeletet nyilvántartás céljából közli a Hszti főorvossal, az illeté
kes községgel, kerületi előljársággal és az Országos Gyógyszerész 
Egyesülettel, illetőleg a Budapesti Gyógyszerész Egyesülettel. 

Az átruházási engedély azonban nem felbontó vagy felfüg
ges•ztő ·feltétele a szerződő felek között létrejött szerződés111ek. A 
magánjogi ügyek elbírálása kapcsán az .átruházási engedélyt 01lyan 
kormányhatósági intézkedésnek kell minősíteni, mely az adásvételi 
szerződésnek hatályosságához törvé111ynél fogva ,,zükséges. A tör
vény 131; §-a 111em zárja ki ugyanis, hogy a személyesjogú gyógy
szertár tulajdonosa fü'lleti jogának ellenértéke mellett harmadik 
személlyel végérvényesen és jo,gh.atályosan az átruházás1ra szerző
clést köthessen és csak a gyógyszertári üzlet sajátlagos természeté
nél és közegészségre való fontosságánál fogva követeli, hogy az 
ilyen üzletek átruházásához a. belügyminiszter engedélyét is meg 
kell szerezni. 

A személyes üzleti jogú gyógyszertár tulajdonosa «llen indított 
csődeljárás esetében a 22.370-1883. B. M. sz. rendelet 14. §-ának 
második bekezdés•e értelmében a jogosítvány a csődtömeg kiegé
szítő részét nem képezheti, a esődlcltárba nem vehető fel és esőd-



tömeg által ·nem kezelhető. Az átruházás ilyen: esetben is akadály' 
talanul történhet;. azonban az Mruházásból esetleg eredő .vagyoni 
előnyök a csődtömeget illetik és az ebből ke'letkező magánjogi .vi:· 
szonyok megítélése a csődbíróság hatáskörébe tartozik. . . , < 

A 22.370-1883. B. Jvl: rendelet 14. §-:inak első bekei:désé szC'' 
tint --a ,gyó~_yszertá~i ·üzleti jo~g_, mh-'!tán a jogo.s1ítvánnyal .felruhá
zottnak szc.n1élyéh-c'z van '1kötve, ·a ·törvény .szerint végrehajtás· tár.:. 
gya nem lehet. .. , 
• Tehá:t a jog m~gszüniik átruháÚis folytá11 az előbb ismertetett 
nriódon, to·vábbá clhalálozis f0lytán, mely esetben :a törvény Ú2. 
§-a szerint a jogos_~_tVány hµ_s~ü:nélvezet~ ·az özvegyre száll. Ha aZ 
özvegy gyermekei. kiskorúsága alatt úfra férjhez megy, vagy el
\lal, a jogosítvány haszonélvezete a ,gycrmcikék nagykorúságáig 
ezekre. száll át. A 22.370-'--1883. B. Jvl. sz: rcll.delct 13. §-a értelmé
pcn _hász_oinél".ezeti jógtulajdóno~ esetén a személy.e:s· jog itt ueü\ 
ruházható és h.a a has.zonélve~eti idő lejárt, vagy ha haEZonélvézetré 
Jogcisult örökös nem marad, a személyes üzleti jogosítvány sza' 
baddá válik s a törvény 134. §-ának utolsó bekezdésében ·m'é.gje-
lölt módon pályázat útján nyerhető el. .. . ; 

Az idézett rendelet 20, §-a a törvényhatóságot hatalmazza· fél 
~nnak nyilvántartására ·és megállapítására, hágy _a. ;fiy_ógysi~rtár 
haszonélvezete kit illet meg és. a gye1mekek nagykorúsága· milkör 
követl~ezlk be. Ha a haszonélvezeti jog megszűnik, · á törvényhafó
ö{1g lkoteles ezt a belügyminiszternek bejelenteni. A haszonélvezet 
,megszűnése esetén a polgármester, i1letőle1g .a törvéllyh.at.óság· első 
tis_ztviselője a gyógys_zertári jog el11yerés.ére pályázatot hirde_t, 
melyre a beérkezett kérvények alapján a jogot a közigazgatási bi'
zottság 1köz-egészségü!,!yi -alblzottsága adományozza olymódon, miút 
azt már a községelc kérelmére engedélyezett gyógyszertári jog -Oda„ 
itél.ésénél ismertet-tüik. · . 

E.z esetre ru 22.370-1883. B. Jvl. rendelet 13. §-ának második 
bekezdése előírja, hogy " pályázati hirdetményben külön feltétel
ként kell közzétenni .azt .a kikötést, hogy a pályázó hajlandó-e a 
gyógyszertár készletét és berendezését a hirdetményben megha
tározott-hecsáron átvenni, vagy nem. Enillelk a pályázó alcként \esz 
eleget, hogy határozottan kijelenti az átvétel, vagv át nem vétel 
iránti elhatározását és az átvétel esetéhen közje~Úő előtt hitelesí
t~tt, két tanuval előttemezett nyilatkoz,atot csatol a pályázati kér
vooyhez. A luvatkozott §. utolsó bekezdése értelmében olyan ké
relm;ek, amelyek:-· azi átvételre nézve nem tartalmaznak határozott 
(átveszem~ át nem vesze.m) 1kijelentést, nem vehetők figyelembe. 

~ pályázati hirdetményt ilyen esetben megelőzi egy hivatalos 
hecsJ,"s, melynek szailrnmberek közhejöttével me,g kell állapítani 
a gyó,gyszertár készle:téneik és folszerelésé11ek értékét. E tekintet
ben a törvényhatóság első tisztviselője intévkedik. 

· A hagyatéki eljárások alkalmával előfordult, hogy .az árvaszék 
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a gyógyszertári jogosítványt is ·a hagyaték állki,gához :tartozónal<, 
vagyis öri:)kölhető vagyonnwk tekintette és az örökösök által ajo: 
gosítvány átruházá1m iránt me@kötött ,egyezséget, illetőleg szerző: 
déseket jóváhagyta és an0>ak engedélyezés<)! kérte, Ilyen esétekbŐI 
kifolyóan a 65.757-1885. B .. Jvl. számú rendelet, az 1876:XIV te'. 
:131. §-ára, illetőleg a 22.370-1883, B. Jvl. sz. rendelet 13. §-ára vaíó 
utalással hangsúlyozta, hogy a gyógy.&Zert~ri jogcísítvany .r1em tud· 
ható be a hagyat-ék ál11agába, tehát a gyógyszerész elhúnytával meg: 
szűnik -és a gyógyszertárna1k csalk. haszo:nélv~zcte szilll ·az ÖzVe-gyri, 
illetve a gyermekekre nagykorús,águkig, akik a haszonélvezeti idő 
megszűnte után csakis a gyógyszertár fels~e.relése és beren~Czése 
felett rendelkezhetnek. 

Jvle.gszűnhetik m~g a jog önkéntes lemondás esetédl valamint 
akkor, ha ·a gyógyszeréS'Z más helyen kap új jogosítványt. Jvli~dkéi 
esetben a 22.370-1883. B. M. sz. rendelet 16. §-ának utolsó be' 
kezdése alapján pályázat útján a 1közigazgatási -bizot~ság ~özegész~ 
ségiigyi afüizottsága adományozza a jogot. · 

A gyógyszertárak kezelése és bérbeadása. 

Az 1876:XIV. tc. 128. §-a értelmébedl a .gyógyszertárnk gyógy
szerészi szakértők által állami engedély alapján felállított köze,gé5z, 
ségügyi intézetek. . · · .· 

Előbb már ismertettük a gyó,gyszertára:k engedélyezését, vagyis 
a gyógy,s,zertári jog elnyerésének módjait, most !"hát tárgyain\ 
kell azt, hogy ezek a közegészségügyi intézetek a törvény értelmé
ben mi módon kezelhetők. A gyógyszertárak kezelésére nézve a 
törvény 129. §-a !kimondja, hogy gyógyszertárat csak az kezelhet, 
aki az ország terliletén érvényes gyógyszerésztudori, vagy gyógy
szerészmesteri oklevéllel rendelkezik. Az okJ.evél érvénye,sségéhez 
pedig a törvény idézett §-a értelmében, illetőleg a törvény 43„ 44. 
és 45. §-i>iban foglalt rendelkezéseik szerint ,szüks~e,s" hogy a 
gyógyszerészi oklevél az ország területétn. fennálló tudon1ányos 
egyetemektől származzék, amennyiben pedig ikülfölrli egyetemen 
nyert valaki oil«levelet, .anna1k sz.abály1s1zerű m.ódon való honosítása 
szükséges. A külföldi egyetemeken nyert gyógyszerésztudori cím
nek használatát az országban a kormímy esetenikint megengedheti, 
de ez "z illető szakmának gyakorolhatására a" orn,zág területén joc 
gosultságot nem ad. 

Minthogy a gyógyszertári jog elnyerésénél is egyik feltétel
ként szer,epeJ az .Ű'rszágban érvényes ,gyó,gyszer-ész1nesteri oiklevél 
elnyeré.s•e, illetőleg .a szakk.épzettség megszerzése, ezért tetmésze..
tes, hogy a jogot 11>yert gyógyszerészmesternek gyógyszertár veze
tésére való jogosultsága nem kétséges. 

A törvény .ama rendelfoe.zésének, hogy a gyógyszertári keze„ 
lést előfeltételekhez köti, az a magyarázata, hogy a reáljogú gyógy-
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BZertára!>nál, továbbá ·az olyan szemólyesjogú gyógyszertáraknál, 
amely1>k haszonélvezeti jog aLapján nem okleveles gyógyszerészeik 
tulaJdonában vannak, intézikedésre van szükség arra nézve, hogy 
azok kezelését kik és hogyan gy<l!korolhassálk. 

Mivel a törvény és a törvényes rendelkezések módot nyujta• 
nak arra, [\ogy a gyógyszertárak bérbe.adhatók legyenek és "gyógy·· 
szertártu\;ijdonos gyógyszerészmester betegsége, vagy aikadályoz· 
tati>sa esetén gyógyszertárát mással is kezeltetheti, szükség volt 
arra, hogy a kezelés mikéntjét megfelelően szabályozzálk. 

, A 252.627-1934. B. M. sz. rendelet 1. §-<>kimondja, hogy nyil
vános (reál, személyesjogú, fiól\:) és házi gyógyszertárat cs~k 
gyógyszertár· önálló vezetésére jogoSitott, gyógyszerészmesteri, ih 
1etőleg gyógysze•r(>sztudori oklevélleil bíró gyógyszerész verzethet. 
. A törvénynek az a rende.lkezése, hogy a gyógyszertár szemé
lyes üzleti joga a gyógyszertári jogosítvánnyal felruházottnak sze: 
mélyéhez van !>ötve, termés.zetesen nemcsak jogot, de kötelességet 
is ró a gyógyszcrtártulajdonosra abban a tekintetben, hogy gyógy
szertárát személyesen köteles vezetni. A 22.370-1883. B. M. sz. 
rendelet 21. §-a számoJva azzal a lehetőséggel, hogy a gyógyszer
tártulajdonos bármi oknál fogva is jogos•an akadályozva van a 
gyógyszertár vezetésében, módot nyujt arra, hogy a !közegészségi 
szempontból rendikívül fontos zavartalan és akadályt<>lan gyógy
szeDkiszolgáltatás biztosíttassék. Ez a §. tulajdonképpen három es
hetőséget tételez föl. Egyik az, ha a gyógyszerész jogosítványát 
gyakoroJni többé nem h"jlandó, mely esetben a törvényhatóság 
köteles gondoskodni a gyógyszertár továbbviteléről. A második az 
az eset, amidőitl a gyógyszerész a !kezelésben akadályozv.a van és 
végül a harmadik eset l>Z, amikor a gyógyszertár szabálytalan, 
vagy helytelen kezelése állapíttatn6k meg, mely esetben, a tör
vény 125. §·ának uto~s'Ó bekezdése alapján .a törvényhatóság a 
gyógyszertár részére kezeiőt, ille:tőleg új kezelőt rendelhet ki. 

Azzal <>z esettel, melyet itt első helyen említünk, már foglal
koztunk; nevezetesen hly.enikor a jog válik szabaddá, melynek oda
ítéléséről a közigazgatási bizottság közegész·ségügyi albizottsi>ga hi
vatott dönteni. A gyógyszertár kezelése, illetőleg folytatólagos, sza
kadatlan működése iránt a :törvényhatóság intézkedik. Ez az in
tézkedés abból á•ll, hogy a .g y ó g y s z e r t ár rész é r e és t e r
h ér e !kezelőt, - mint ma általánosan ismerete.si, hatósági kezelőt 
- rendel ki. A hatósági kezelőre is természetesen kötelező a tör
vény ·és a törvényes "endelkezések értelmében szükséges alább is~ 
mertete'tt előfeltételek igaz.oJá,s•a. 

Ha a gyógyszertártulajdonos betegség, vagy más ok miatt 
gyógyszertára vezetését nem •tudja ellátni, wkkor a 141.000--1926, 
N. M. M. számú rendelet értelmében a következő feltételek mcl" 
lett adhatja haszonbérbe, vagy felelős vezető által kezeltetheti 
gyógyszertárát. 1. Személyj.ogos önáhló ,gyógyszertár haszonbérlője, 
vagy felelős vezetője csak gyógyszertár önálló vezetésére iképesítet't 
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okleveles gyógyszerész lehet. 2. Nem lehet személyjogos önálló 
gyógyszertár haszonbérlője, vagy felelős vezetője az, aki korábban 
keletkezett jogalapon szeonélyjogos gyógyszertár birtokáb"n van. 
3. Egynél több személyesjogú önálló gyógyszertárt senki sem ha
szonbérelhet, va1gy keze1lhet. 4. A személyesjogú önálló gyógyszer
tár haszonbérbeadását, vagy kezeltetését a tulajdonos és a bérlő, 
illetőleg a feleJős vezető közös kérvényben kötelescik kérni. A 
kérvényhez csatolni kell a hasz.onbérlőnek, illetőleg a felelő.s' veze
tőnek: a) .születési bizonyítványát, b) okJevelét, e) minősítvényét, 
d) erkölcsi bizonyítványát, e) ·a gyógyszertár helye szerint illeté· 
kes tiszti főorvos bizonyítványát, f) nyila~kozatot, mely szerint 
kijelenti, hogy nincs személyesjogú gyógyszertár birtokában, H1ető
leg, hogy más gyógyszertárat nem haszonbérel és nem !ce.zel. 

A kérvényt a m. 1kir. belügyn1i1niszterhez címezve, ugyan ú,gy, 
mint minden más ,gyógyszertári ügyben beadandó kérelmet, a 
törvényhatóság dső tisztviselőjénél kell benyujtani, aki azt véle
ményével -ellátva terjeszti fel a ·miniszterh.ez. 

A .személyesjogú gyógyszedárnak haszonbérbeadása, vagy 
kezeltetése a rendelet értelmében a m. !cir. belügyminisztertől függ 
és csak jóváhagyása esetén lép hatályba. Különben a rendelet 
nyomatékosan felhívja a törvényhatósá,gok első tisztviselőjét, hogy 
a bérbeadást és kezeltetést kísérj e á·1landóan figyelemmel és vi.sz
sza.élés esetében felhatalmazm őt a megtorló intézkedések megté~ 
telére. 

A felelős vezető a11kalmazásának: bel-ügy1ninis1zteri jóváhagyása 
megle:hetősen hosszadalmas és .sokszor clöfordult, hogy a jóváha
gyás leérkezésekor már új helyzet állott elő. Ilyen körülmények 
között az idöközi vezetés tkérdése éSr felelőssége rendezésre, .szo
rult. A belügyminiszter 252.627-1934. számú körrendeletében .ezt 
a hiányosságot szüntette meg. A rendelet 7. §-áb&n kimondja, hogy 
amennyiben a gyógyszertár feleJős vezetője a vezetésben a1kadi
lyozva van, magát gyógyszertár öná.Uó veze~ésére ,feljo.gosított 
gyógy.s•zerész áJt.al helyettesítheti olyképpen, hogy a helyettes ve
zető a rendelet 2. §-a értelmében eredeti oklevelét a gyógyszertári 
vezetés megkezdése eJőtt kőteoles az illetékes elsőfokú közegész
ségügyi hatóság tiszti orvosánál (járási, ügyvezető, !kerületi tiszti 
orvos) bemutatni. A helyett'es:í=té,s egy naptári évben egyhuzamban 
bat hétnél, összidőtartam tekintetében pedig két hónapnál tovább 
nem terjedhet. Ha ennél hosszabb időtartamról van szó, akikor az 
előbb ismertetett bdügyminiszteri jóváhagyás elnyen''8e szükséges. 

Három napot one,g nem haladó heJyette.sítést bejelenteni nem 
kell, azonban ru bejelentett vezető ldelfo ilyen ·esetben: 

A gyógyszertár kezelésének biztosításáról akikor szÜlk:soé1ges in
tézkedni, ha a gyógyszertár kezelésében valamilyen hanyagság, 
vagy szabálytalanság e.sete merülne fel. Ilyen esetben, mint már 
említettük, a törvényhatósá·g jogosult a 22.370-1883. B. M. rende.let 
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21. §-a, helyesebben a tör"ény 125. §·ának utolsó bekezdése értel
mében a gyó,gyszertár részére hatós&gi kezelő !kirendelésére. 

A törvény 125. §-áMk első bekezdáse ugyanis úgy rendelke
zik, hogy a gyógyszerészek tartoznak a gyógyszerészet körül fenn
álló törvényeket és szabW!yokat prnntosfrn megtartani. Ez a rendel
kezés tehát általán-osságban kötelesség.évé teszi a gy~gyszerés·zek
nek, hogy mindazokban a ténykedésükben, .amelyeket a gyógy
szertár kezelésében, vagy általithan gyógysze.részi minőségben ki
fejtenek, mindmben az érvcényes Jogszabályokhoz .alkalmazkod
jana1k. Aki .a fennálló rendelkez-éseket megszegi, va,gy visszaélése
ket követ el, nemcsak a már emlitett hfrtósági kezelő kirendelésé
vel kerül hátrányos&bb elbírálás alá, hanem a hivatkozott 141.000-
i1926. N. M. M. ·számú rendeJet utolsó bekezdés·e alapján a szemé
lyes jogosítvány tőle a 22.370-1883. B. M. számú rendelet 21. §-.a 
értelmében el is vü-nható. 

A törvény 125. §-a még tovább megy a gyógyszertártulajdo
nns, illetve kezelő 1kötelességeine.k fölsnrolásában, a-mikor kimond
ja, hogy .a nem otkleveles segédszeméllyzetnek a .gyógyslzcrészet kö
r,ébe vágó működéséért. úgyszintén a gyógysze.rek jó m.in.őségéért, 
tisztaságáért és helyes kiszolgáltatásáért a 7. §·b1m klszabott bün
tetés terhe alatt felelősek. Valamint általánosságban kimondja azt 
is, ho,gy a gyógyszertár helyteJe1n:, szabályellenerS· kezelése eseté
ben a törvényhatóság a gyógyswrtár részére kezdőt, illetve új 
kezelőt rendel ki, tehát .a hatóság az addigi kezdöt dmozdít
hatja, működését felfüggesztheti. 

A hatásköri bíróság 1933. évi február hó 13-án kelt 50-6. 1932. 
H. B. sz:in1ú határozata értelmében annak a ikérdésn.elk eldöntóse, 
hogy az .engedélyes a személyesjogú önálló gyógyszertár vezeté
setől eltiltható-e és hogy a gyógyszertár felelős vezetőjéneik ki te· 
kintcndő, az eljárás a közigazgatási hfrtóság hatáskörébe tartozik. 
Ez a bírósági határozat különben hivatkozik a m. kir. Kúria 1 L 
számú jo,ge,gységi határozatára, ahol ugya,nez az elvi felfogás nyil
vánult meg. 

A közigazgatási h.at6ságna1k úgy .a gyógysze.rtártulajdonossail, 
mint a felelős vezetővel .s.zemben fennálló, valamint a gyógyszer
tárnak, mint 1közeg.észségU,gyi intézetnek ·műkö.désére irányuló cl
l1cnőrzié:s1i és adott ·esetben intézkedési joga t1üm ké'ts·ég1e,s. 

Különösen 1kitűnik ez orlyan esetben, ·n1ikor 1a gyógyszertár tu
lajdona.s hozzátartozó (feleség, gyermek, tehát hasz·onéJvezeti örö
kös) hátrnhagyá.sa né!kiil húnyt el. Ilyenkor kötelessége a közigaz
gatási hatóságnak, hogy .azonnal hatósági kezelőt rendeljen ki a 
gyógyszertár részére és ha kell, anyagi er.ő igénybe.vételével is bir.
tosítsa a gyógyszerkiszolgáltatást. A törvényhatóság első tiszt
viselője tehát hatósági :kezelőt rendel ki és felhívja az elsőfokú 
közegészségügyi hatóságot, hogy a .gyógyszertár készletét, beren
dezését, felszerelés-ét vegye leltárba, úgy adja át a hatósági keze-
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lőnek, a gyógyszertár kezelését pedig kísérje állandófrn figye.\emc 
m·cl. 

Időközben természetesen megindul a jogadományozás folya~ 
mata. Ez esetben is a gyógyszertár berendezése és fel.s·zerclésc 
becslés alá esik, mely érték az elhúnyt örököseit illeti. A becs
érték elfogadása, vagy el nem fogadása tekintetében a jogért pá· 
lyázónaik nyiltakoznia kell. 

Hogy a J..:özigazgatási hatúságnak .ez .az intézkedése a törvény 
és ·a·z ez alapon kiadott rendeletekből következik, megérthető ab
ból, hogy minden .gyógyszertárat a közegészségi érdekek, tehát a 
közönség gyógyszerelláti<sa szempontjából tartott szük.ségesnek az 
engedélyező hatóság, ennek folytán a gyógyszertár működését be
szüntetni ai közegészség, vagyi,s .a közönség érdekében n1en1 lehet, 
de nem i.s szab.ad. A működés beszüntetése, még az indokolatJan 
zárvatartás esetében is következményeiket vonhat n1aga után, mert 
a hatóság a törvény 121. §-ának uto.Jsó betke.zdése és a· 22.370-1883. 
B. M. rendelet 21. §-a a:lapján, - attól eltekintv:e., ho,gy a gyógy
szertár-tulajdonossal, illetve a felelős vezetővel szemben megtor-
1áss1a1l él, - :gondoskodni köteles a gyógyszernllátás folyamatossága 
tekintetében. 

A gywkorlati élet tapaszta1a'tai szerint a közigazgatási ható
ságnak ilyen intézkedésére legtöbbször ~ magánjogi ilcövetelések 
következtében elrendelt bírói zárlato-k .e-setei1ben volt szükség. 

Itt előre kell bocsájtani, hogy az l908:XLI tc. 2. §·a érteJmé
hcn a véJirehajtás ·alól ~.;;:i vannak véve és, rn.ég -a végre.hajtást ·szen
vedő beleegyezésével sem foglalhatók le (8. pont) a gyógyszertár 
berendezése, munkaszerci, tartályai .és .gyógy.szcrkészlete, ,n1ert a 
végr.ehajtá,st szenvedőnelk azokra a gyógyszertár üzemének foly
tatása érdekében .s.züksége van. Ez a rendelkezés az 187ó:XIV. tc. 
124. §-ának természetes foJyománya, mert a gyógyszertár, mint 
köze,gészsé_gi intézet, működését - az előbb már isn1ertetctt okok
ból - nem szüntetheti be, mert az nem a tulajdonosnak, saját 
tetszésére adott jog, hanem olyan kötele.s·ségszerű munka v á !
] .a lás, melyiet következmény.ek terhe mellett viselni, vagyis meg
szakítás nélkül folytatni kell. 

Természetesen a .gyógyszertár jövedelmére foglalást el lehet 
rendelni, minetk k.övetkezménye .az, hogy a gyógyszertár üzemének 
jövedelme felett a bíróilag kirendelt zárgondnok rendelkezik, akit 
a bírósá.g a végrehfrjtatók .érdeikében rendelt ki. Ezt fejezi ki kü
löruhen a Kúria 11. .számú jogegységi döntvénye. A zárgondnokkal 
cgyiclőben működik természetesen a gyógyszertár tulajdonosa, 
vagy felelős vezetője, aJki viszont a !közigazgatási hatóság előtt fe
lelős ru .gyógyszertárnak, mint köze.gészségi intézetnek a működé
séért A gyógy.szertár üzeme a jövedelmek felhasználása nélkül 
'fenn nem tartható. l1gy önkénytelenül összekapcs0ilódi1k a zárgond
'noik ,és a gyógyszertári vezető működése annyira, hogy .alig lehet 
határozottan különválasztfrni a két működés hatásteriiletét. A fc-
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lelős '\ne.zető anyagi erő nélkül inem képes vezetni a gyógyszertá
rat, vi.s·zont a zárgondnok, a hitelező érdekében, a közigazgatástól 
való függetlenségénél fogva, könnyen meghinsíthatja a gyógyszertár 
szabálysze.rű működését. A gyógyszertár-tulajdonos, vagy vezető 
működésére a bírósá•g befoly:>st nem gyakorofüat, ennek folytán 
ez, törvény adta jogánál fogva, könnyen meghiusíthatja a bírói 
zárlat eredményességét. Ugyanis a személyzet elbocsátására, fel• 
vételére és azoknak a közigazgatási hatóságnál való bejelentésre 
" tulajdonos, vagy felelős vezető jogosult minden ·esetben, ennek 
folytán a ,gyógyszertár jövedelmét szándékosan is oly mértékben 
megterhelheti, hogy a bíróilag elrendelt zárlat válik eredményt.e" 
lenné. 

Ugy a zárgondnok, mint a felelős vezető ilyen túlkapásainak 
megakadályozására, éppen a közelmultban le.zajlott esetekből kifo~ 
1yóan a következő he.Jyes dvi fölfogás .al•akult ki. A belügyminisz
té~ium, mint a legfelsőbb közigazgatási hatóság a gyógyszertártu
laJ dcmosnruk, vagy felelős vezetőnek a személvzet felvételére elbo
csátására és beje'lentésér.e vonatkozó jogát ~,e,gerősítette. A ha-:
tásköri bíróság az .előbb már hivatkozott 50-6. 1932. H. B. számú 
határozata a közig.azgatás.i hatóság hatáskörét tisztázh>; ennek alap.
ján a gyó,gyszertár-tulaj donost, Hlctve felelős vezetőt a zárgond
noktkal szemben a közigazgatási h"tóság a gyógyszertár helyes mű
ködése érdekében teljes mértékben megvédi, annyira, hogy a zár" 
gondnoknak a gyógyszertárban való működését is c.sak akkor en
gedi meg, ha " gyógyszertár vezetője őt, mint alkalmazott gyógy
~zer.észt szabályszerűen bejelenti, sőt ha kell, védelmi intézkedést 
is kér a bíróságtól. Itt meg kell jegyezni, hogy zárgondnok alkal
mazásáról azért van ,szó, mert a bíróság gyakorlata az, hogy a 
gyógyszertárakhoz zárgondnokul gyógysz.erészi képesítéssel reú
delkező egyént küld ki. ' 

A gyógyszertár tulajdonosának, vagy vezetőjének ez a vé
delme a közigazgatási hatóság r.ész.éről csruk addig 'tart, amí.g az 
illető szabályszerű és zavartalan működést tud biztosítani. Az eset
ben azonban, ha a tulajdonos, vagy vezető a bírói zárlat meghiusí
tására törekszik, a bíróságnak jogában áll, rámutatva az illető el
járásának helytclenségeine., a törvényhatóságtól anmtlr .elmozdítását 
kérni. A közigazgatási hatóság egy esetben már a puszta .súrlódá
sokat, melyek a vezető és .a zárgondnok között előfordultak és tu· 
domására jutottak, e•legendőnek találta arra, hogy a gyógyszertá" 
érdekében a tulaj do nos, vagy felelős vezető felmentése iránt intéz
kedjek. Az az előnyös gy,;korlat alakult ki azután, hogy a ható
•ág által kirendelt keze.lő!, költség kímélés ·és más célszerű okok
ból a bíróság kirendelte zárgondnoknaik. Ez az intézkedés teljes 
nyugalmat és eredményes működést biztosított az illető gyógy
szertárnak. 

Külön ki ke11 emelni még a gyógyszertári felelős vezető és a 
hatósági kezelő, valamint a zárgondnok megbízásának és a megbí-
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zás érvényességének kérdését. Felelős vezető lehet maga a tulaj
d.onos, .akinek a gyógy15:zertár-vezetésl jo1gos!ultság.át a jogadomá~ 
nyozással már elbíráJ!ták és lehet felelős vezető még az a gyógy
szerész, akit a gyógyszertártulajdonos bízott meg. A hatósági ke
zelőt a törvényh„tóság első ti.sztviselője rendeli ki. Ugy a rneg
bízás~.aik:, rni~t a kirendelésnek érv.ffiyességéhez a gyó.gjszertár~ 
-ve.~etesre valo a!1kalmasság mellett a belügyminiszter jóváhagyása 
szukséges. A hatósági kezelő kirendelése az egyszerű megbízásnál 
·erősebb. érvényű, mert a kirendelést megelőzően " hatóság körül
tekintől:íb módon jár el és a vezetésre való alkalmasságot már 
eleve úgy bírálja el, hogy az illető az egyszeríí vezetésen túlmenő, 
:bonyodalmasabb helyzetekben is mint a hatóság biza•lmi embere 
a megkívánt működésre alkalmas legven. ' 

, A zárg~ndnok részér~ ele,gendő ;. bíróság kirendelése, ami oly 
modon tortcmk, hogy a hitelezők a zárgond1I1ok személyében med· 
állapodnak és e.gyszerűen kérik a bíróságot az illető kirendelésér~. 
A kirendelt zárgondnok, ha okleveles .gyógyszerész is, különlege
sebb szabályok alá, mint pl. amelyek .a gyógyszertárakra vonat
·kozna1k, nem esik és azok alá nem is vonható. Ebből önként kö
vetkezik, ho,gy a zárgondnok kirendelése " gyógyszertár tulajdo
nos~nak, vagy vezetőjének jogi heiyzetén mit sem változtat. Hogy 
a zargondnokból gyó.gyszertári felelős vezető lehessen, ahhoz a 
-közigazgatási hatóság részérő1l jövő ,megbízás szükséges, 1nelyet a 
-minisztern.e1k is jóvá 1kcll hagynia. 

Ha a hatóság rendelt ki valamely gyógyszertár részére hivatal
b?l, kezelőt, .~kko~ a ~.atár~zathan ki kell mondani azt, hogy a ha
tos~g1 kezc:lo„'iz 1ileto gyogyszertár terhére rendeltetett ki, meg· 
h~tar~zott idore. A gyakonlat szerint a hatóság nem állapítja meg 
mmdiart a hatósági kezelő járandóságát, vagy munkájának el
lenértékét, hanem rábízza ezt ·a gyógyszertártulajdonos és a ható
sági kezelő közös elhatározására. Ha megállapodást nem tudnak 
'kötn~ a ~ára?dóság tekintetében, akkor a hatóság kötelessége azt 
megallapitam. Ha a hatósági me.gállapítiu•t a gyógyszertárlulaj
·donos nem fogadná el, az ügy polgári per útján kerül eldöntésre. 

A hatósági kezelő 'járandóságánwk megállapítása minden eset
b:n a helyi viszonyoktól, valamely várnsban, vagy községben szo
kasos, azonos elbiráJlású gyógyszerészi működésnek megfelelő fize-
1téstől függ. Vagyis a hatóság e,gy adott példa szerint állapítja meg 
·~ fizetést. Ha ilyen nem volna, akikor ~ és mind-e,n más esetben 
is - célszerű az Orszá,go.s Gyógyszerész Egyeskletet, vagy a Bu
dapesti Gyógyszerész Testületet megkérdezni, ahol az állandó 
,gyakorla~ rulapján és az e.gyes esetek ismeretében mindig meg le-
:het kapm a pontos adatokat. ' · 
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HARMADIK FEJEZET. 

FióK-, HAZI- ES KEZIGYóGYSZERTARAK. 

Ezek a gyógyszertárfajták a gyógyszer.ellátás tökéletesebb meg
oldáJ&a folytán jöttek létre. Kisebb berendezkedést, olcsóbb megol
dást jelentő esetekben szo,lgálják átmenetileg e gyógyszertárak a 
közöniség.et. E·gyik sem önállló jogú, mert csak bizonyos céll.aJ, szüik
ségből eng.edélyeztéik. Fiók- .és kézigyógyszertárak 1876. év 
előtt is volt"k. Igazo<lj.a ezt az 1850. évi július 29-én kdt as1ászári 
biztosi rendelet, mely fürdőhelyeken .és olyan távol fekvő helysé
gekberJ, ahol patika nem vo'1t, kézi gyógyszertár-ak létesítését a:ne.g
engedte. Pes:t területére 1786-ban a helytartótanács fiókpatikát eon
gedélyezett (Nagy Kristóf), igaz, hogy "zt nem a mai .értelemben 
kezelték, de ebből nyilvánvaló, hogy a fog„lom nem volt ismeret
!ed1 már abban az időben ·S·em. 

Az 1876:XIV. tc. 13'5. §-a klmondj.a, hogy a fiók- és házi
gyógyszertáraicat a szükséghez képest, " törvényhatóság meghall
gatásával a belügyminiszter engedélyezi és amint az .életrehívá 
k.ényszerítő ok m,e,g.szűnik, ezeket anya,gyógy.gzertár felálllításáv·al 
kell megszüntetni. 

A 22.370-1883. B. M. rendeolet 5. §-a értelmében a gyógysze
rész fi ó <kg y ó gy szertár ért cs.ak o-lyan helyre folyamodha
tik, aa:nely meglévő gyógyszertára forgalmi köréhez tartozik. Te
hát a fiókgyógyszertár feltételez minden körülmények között egy 
már létező nyilvánosjo,gú gy6gyszertárat, .amelynek amaz kiegé
szitó része. A fiókgyó.gyszertár is nyil1Váno1s1 j ogü, vagyis nyilt üz
lettel rendelke.ző, a polgári közönség gyógyszerellátását szolgáló
intézmény, mely tulajdonjogitag és felelős vezetését i·lletően ,g,zoro-·· 
san az anyagyó.gyszertárhoz tartozik. Ha egy gyógyszerész a fiók
gyógyszertárhoz tartozó területre kér új önálló gyógyszertár fel
állítására engedélyt és .azt el is nyeri, a fiókgyógyszertár az új 
gyógyszertár megnyitásának napján me.gszünik. Ebből a r.ende<l
kezésből nyilvánvalóan látszik a törvénynek az az elgondolása, 
hogy a gyógyszertárt sohasem a gyógyszerész, hanem . .a közönség 
gyó·gyszerellátásának .érdekében engedélyezik. 

Az eMbbiekből természete.sen követtkezlk (22.370-1883. B. M. 
sz. rendelet 15. §·a), hogy a fiókgyógyszertár elkülönítve el nem 
adh·ató, sem át ne1n ruházható, csakis az anyagy6gyszertárr.al' 
együtt. Ugyancsak magától értetődik, hogy nem is önállósítható, 
c.sak oly módon, ha a belügyminiszter a megindított kérelmezés. 
alapján lefolytatott tárgyalásokból a gyógyszertár anyásítását, 
vagyis egy új önálló .gyó,gyszertár létesftését indokoltnak látja és· 
engedélyezi. 

A fiókgyógyszertárral kapcsoJ.atban meg kell még jegyezni, 
nogy ha valaki egy fiól<gyógysz.ertár területére új gyógyszertár fel-
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állítá.sát kéri, erre irányuló kérvényében (22.370-1883. B. M. r. 
13. §-a) tartozik batáro~o~tan .kijel~nteni, hogy ". fi~kgy~gyszer: 
tár kiészletét és fel,sz.ereleset haJlarJdo~e- a megbecsult aron atve111n1, 
vagy nem. Ha hajlandónak nyilatkozik, ezirányú kötelező nyilat
kozatát a kérvényhez csatolni kell. Olyan kérvény, a:nely az előbbi 
kérdésre nem tartaJmaz nyilatkozatot, figyelembe nem vehető. 

Ettől különbözik a házig y ó gy szertár, mert azt a m. kir. 
belügyminiszter (98.759-1895. B. M. rendelet) ·egyes telepek, vá!La· 
latok, gyárak, uradalmak, stb„ vagyis meghatározott érdel~tes,füle: 
tek céljaira nyilvánossági jog nélkül engedélyezi. A ny1lvanossag1 
jog hiánya azt jelenti, hogy csal< .azon személyek gyógyszer.ellátásá
ra szolgálhat, akik e közö1s érdekcsopmt (egyesület, testület, biztosí
tási vállrulat, stb.) keretébe tartoznak. Ezért az ilyen gyógyszertár 
nem állítható fel ·a közforgafomnak kitett helyen, hanem csakis 
abban az épületben, vagy telep belső területén, aa:nelyre az enge
dély szól. A 98.759-1895. B. M. rendelet szerint a házigyógyszer
tár csa<kis orvostudor által kezelhető. Ezt a rendelkezést megvál
toztatta a 252.627-1934„ B. M. sz. rmdelet, mely szerint: 

Nyilvános és házi ,gyógy.szertárt csak gyó,gyszertár ö11álló 
vezetés,ére f1eljog'üsító gyógyszerészmesteri, illetőleg gyógysz1eJ'ész~ 
tudori oklevéllel bíró gyógyszerész vezethet. 

Am.ennyiben ai házi gyógyszertárat ezidcdg ro·rvos1 vezette~ 
a házi gyógyszertár tulajdonosa köteles jelen rendelet .életbelépésé; 
tő! .s.zámított két hónapon belül a gyógyszertárnak orvos által v·alo 
további vezetésére ru m. kir. belügyminisztertől engedélyt kémi. Az 
engedély csak kivételesen indokolt ·esetben adható meg. 

Ezután fel:>llítandó házi .gyógyszertára<k csak meghatározott 
gyógyszeN~sz által vezethetők. 

A fiók- és házigyó,gyszertárak is a törvény 137. §·a alá tartoz
nak, tehát ezek berendez.ésérc, felszrrelésér.e és az ·ott tartott vizs
gálatokra, valamint a gyógyszerészek ott kifejtett működésére is a 
törvényben és az annak .aJ„pján kiadott rende1letekben körülírt 
rendelkezések irányadók 

A kézi gyógyszertárakat a törvény 135. §-a szerint a törvé'1y
batóság e'l.ső tisztviselője ott engedélyezheti, aho·l gyógyszertár ninosl. 
Kézi gyó·g)~szertárat orvnsok részére cngedclyeznek; erről az enge
délyről a belügyminiszterhez jelentést kell tenni. A 232.900-1935-
B. M. sz. rendelet " törvénynek ezt a rendelkezését és a kézigyógy
szertárak engedélyezését, felszerelését, vizsgálatát, valamint mű
ködési területét .és megs.zünési módját a következőkben szabá
lvozza: 
· 1. §. Kézi gyógyszertár tartására esruk orvos (községi, kör- és 

magánorvos), i!letőJ.eg áUatorvos kaphat engedélyt. 
Az engedélyt a tiszti főorvos meghallgatása után, .a törvényha

tós.ág első tisztviselője véghatározatilag adja me.g, aki .a vonatkozó 
jogerős véghatározat egy példányát a m. kir. belügyminiszterhez 
hrulad&ktalanul felterj esztmi köteles. 
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2, §. Kézi gyógyszertár t·artása csruk oly községben lakó orvos 
részére engedélyezhető, ahol nyilvános gyógyszertár nincs és· a 
legközelebbi gyógyszertár távol e.sik, vagy egyébként nehezen kö
zelíthető meg, ava:gy egyéb okokból a kézi gyógyszertár engedélye
zésére közegészségügyi érdekből feltétlenül szükség van. 

3. §. A kézi ,gyógyszertári jogosítvány nem,csaik sze.mélyhez, 
de helyhez is van kötve. Ezért, ha tulajdonosa mas községbe köl
tözik, .érvénye hatályát veszti. 

Érvényét veszti a !kézi gyógyszertári jogosítvány akkor is, h" 
abban a községben nyilvános gyógyszertár nyílik meg. Ez esetben 
azonban a kézi gyógyszertár készletét és felszer.eJését a nyilvános 
gyógyszertár tulajdonosa becsáro11 átvenr..ti köteles. 

4. §. A házi gyógyis1ze.rtárat kÜ!lön erne a célra szolgáló oly jól 
zárható szekr.ényben kell tartani, amelyben a kétkeresztes szerek 
és ·a hozzá való eszközök eltartására külön zárral, e1:látott r'eikesz 
(fiók) van. 

A kézi gyógyszertárnruk a loövetkező felszereléssel kell bírnia: 
1. Egy darab swbályszerűen hitelesített kézi mérleg (0.1-100 

grammig); 
2. Két darab szabályszerűen hitelesített centigramm mérleg 

(0.01-1.0 ,grammig). Az egyik csak a tt-tel jelölt szerek lemérésére 
szolgáljon. Ez a szekrény külön retkeszében legyen, valamint az 
ilyen gyógyszerek feldolgozásánál haszná,\t többi eszközök is; 

3. ·súlyszckrény 0.01-200 grammig szabályszerűen hitelesített 
súlyokkal; 

4. három darab különböző nagyságú dörzsölőmozsár; egy a 
tt-tel jelölt szereknek; 

5. három osztag poroszló kártya; egy osztag a tt-tel megjelölt 
szereknetk; 

6. három darab ·Szarukanál; egy a tt-tel megjelölt szereknek; 
7. három darab üve.gtölcsér; egy a tt-teJ megjelölt szereknek; 
8. egy nagyobb (250 gr) és egy klsehb beosztott hengerpohár; 
9. egy bor.s·zeszlámpa hozzáillő vasháromlábbal és dróthálóval; 
10. néhány ív szűrőpapíros és üvegbot; 2 üvegbot a tt-tel 

jelölt szereknek; 
11. négy darnb üvegpohár és három darah porcelláncsésze ikü

IÖnböző nagyságban; 
12. három darab lenvászon törlőruha, egy darab a tt-tel meg· 

jelölt szereknek; 
13. a IV. Magyar Gy6gyszerkö!tlyv; 
14. az érvényben Jévő hivatalos Gyógyszerár.s.zabás; 
15. gyúgyszerck csomagolásához szükséges tárgyruk (üve,gek, 

dugók, dobozok, zacskók, porhüvelyek, stb.); 
16. beszerzési napló .és perforált receptkönyv. 
A kézi gyógy.szertár tulajdonosa köteles a gy6gyszertár fel

szerelését hiánytalanul készletben tartani és gondoskodni arról, 
ho·gy -azok mindig tiszták és hasz!tlálható jó áli\apotbarJ .legyenek. 
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A használhatatlan .eszközök pótlásáról lmladétktalanul gondoskodni 
ta.rtozik, 

5. ~. A kézi gyó,gyszertárban a következő hivata:lo.s. gyógysze
reket és sebésze.ti kötözőszerekeit kell _készlletb1en tartani és sza
bad kiszolgáltatni: 

Acid. ·acctylosalic. pulv„ továbbá 0.5 és 1.0 grammos compr. 
(tabi.), 

Acid. boric. pulv„ 
t Acid. diaethylbarb. pulv. és 0.5 grammos compr„ 
Aether chloratus., 
t Aethylum aminohmzoicum (Sensucaren), 
Amidazophenum (Phenyldimethylpyrazolonum amidodimethy· 

licum = Amidopyrin) pulv. 0.1 és 0.3 grammos compr„ 
ttApomorphinum hydrochloricum, 
Aqua destillat:a, 
t Argentum nitricum cryst., 
Argentum proteinicum, 
tt Atropinum sul.f. pulv. és 0.00033 grammos compr„ 
Bismu'thum subgallicum, 
Calcium acetylo.salicylicum (Kalmopyrin), 
Carho medicinalís, 
Chininum hydrochlor pulv„ továbbá 0.15 és 0.5 grammos 

compr., 
t Chloralum hydratum, 
Chlorogenium (N eomagnol) pulv. és 1.0 grammos compr„ 
tt Codeinum hydrochlor. pulv„ továbbá 0.01 és 0.02 gram

mos compr„ 
Coffeinum Natr. benzoicum pulv. és 0.2 grammot tartalmazó 

(20%-os) 1 kcm amp„ 
tt Ephedrinum hydrochloricum, 
t Extr. Secalis cor.n. aquos. subspissum, továbbá (20%-.os) 1 és 

2 kcm. amp„ 
Hexamethylentetraminum prulv. és 0.5 grammos compr. 
t Hydrargyrum chlora:tum mite subl. parat„ 
t lpecacuanhae pulvis, 
Jodo.formium pulvis, 
Kalium bromatum. 
K..aliu,m hyper1nanganicum„ 
Kalium jodatum, 
ti' Morphinum hydrochlor. pulv„ 0.01 grammot tartalmazó 

(1 %-os) és 0.02 grammot tartalmazó (2%·os) 1 kcm. amp„ továbbá 
0.01 és 0.02 ,grammos compr„ 

Natr. hydrocarbonicun1, 
Natr. salicylicum. 
01. camphoratum (20%-os) 1 és 5 kcm amp„ 
01. Ric\ni, 



Phenochinolinum ( =Phenochinolinum methylcarbonicum). 
Pulv. és 0.5 .grammos compr„ 

Pii. laxmntes. 
t Pulv. Doweri (Pulv. Opii et Ipecacuanhae cornpnsitus), 
Saccharum, 
t Serum antidiphthericum 10 kcm = 3000 I. E., 
t Serum antidiphthericum 10 kcm = 5000 I. E., 
t Serum antltetanicum 5 kcm = 2500 I. E„ 
t Serum antitetanicum 25 kcm = 12500 I. E .• 
Sol. Calcii chlorati (10%-os>) 10 kcm amp., 
t Sol. Chinini hydrochlorici e. Urethano 2 kcm amp . .aa 0.3-

gramm; 
t Sol. Cocair.<i 1t1ovi 0.04 grammos c. Adrenafü10 2 kcm. amp„ 
Sol. Dextrosi (Saccharum uvae) 40%-os 10 kcm amp., 
t S"l. extr. Hypophys. e lobo post. 1 kcm amp. = 10 I. E„ 
t Sal!. Insulini 5 kcm amp. 20. I. E„ 
So!. Jndi spirituosa (Tinct. Jodi), 
ti' Sal. Strophant\ni akoholic.a, 
Theobrominum Natr. salicylicum, 
Tinct. Chinae compa.sita, 
t Tinct. Opii, 
Unguentum Hydrargyri, 
Ungucntum Zinci .o-x:ydati, 
Vaselinum e. acido borico, 
Zincum sulfuricum, 

S ebé sz e ti kötöző szer e k: 

Collempl. Zinci oxyd., 
Fasciae e tela paratae, 
Fasciae e tela amylo imbuta paratae, 
Lana Gossypii depurata, 
Tela sec. Billroth, 
Tela depurata, 
Tela Jodo.formiata. 

6. §. A kézi gyógysze.rtár tulajdonosa gyógy- és kötszer kész
letét köteles a hozzá legközelebb fekvő nyilvános gyógyszertárak 
egyi:kéből beszerezini .és a ·beszerzésről pontos nyilvántartó ikönyvet 
vezetni. A kiadott gyógy- és kötszerek nevét '" mennyiségét a ki
szolgáltató gyógyszerész köteles a beszerzési naplóba sajátke.zűleg 
bevezetni, egyútta1 aláírásáv.al és a gyógyszertár bély,egzőjével iga· 
zolni azt, hogy a kiadott ,gyógyszerek ,s,zabályszerűen megvizsgál
tattak és azok minden tekintetben megfelel!nek -a IV. Magyar 
Gyógyszerkönyv előírásainak. Egyébként a ,gyógysze.rek tisztasá
gáért, romlatlanságáért, valamint .azok: kiadásána1k szabályszerűsé
géért .és he,lyes árszabásáért a kézi gyógyszertár tulajdonosa felelős. 
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7. §. A ikézi gyógyszertár tulajdonosa köteles a gyógyszertár
ba111 lévő gyógyszereket jól záró üvegdugós poriivegben, vagy pa
lackban 'tartani. Az iive.gekre pontosan és jól olvashatóan kell rá· 
írni azoknak ta·rtalmát; továbbá az egy és két keresztes ,szerek· 
né! azoknak egyszeri és napi .legnagyobb (maximális) adagját. 
Egyébként a IV. Magyar Gyógyszerkönyv erre vonatkozó rendel
kezései az irányadók. 

8. §. A kézi gyógyszertár tu.laj donosa kézi ,gyógyszertárából 
csa1k az általa kezelt betegeik: r.észére, orvosi gyaiknrlatának körze
tében és oly hdyen adhat ki gyógyszert, ahol nyilvánns gyógyszer
tár nincs. N.em szolgáltathat ki gyógyszert oly egyén részére se1n, 
rukinek rendes lakóhelyén (tartózikodási hcftyé1<1) nyilvános gyógy
szertár van. 

A kézi gyógyszertár tulajdono,sa köteles idegen orvos rendel· 
vényét is elkészíteni, !1a a vényen „periculum in mor.a", statini.'', 
„cito" jelzés vain és ha oly gyógyszer rendeltetett, amelynek tartá
sára és 1kiszolgáltatására jog·osítva van. 

9. §. A kézi gyógysze·rtár tulajdonosa köteles oly áMyukgatott 
(perforált) lapokkal ellátott vénytömböt tartani, amelynél az ere
deti orvosi vényről indigópapírral egyúttal másolat is készíthető. 

A k,ézi gyógyszertárból kiszolgáltato:tt gyógyszerekré\l mindig 
rende.\vényt kell kiállítani. A rendelvénynek tartalmaznia kell 
nyomtatott betűkkel .az orvos nevét, lakóhelyét; reá kell továbbá 
vezetni .a beteg nevét, lakóhelyét, a kiszolgáltatá.s m1pját és a 
gy6gyszerekért .felszámított összeget. A gyógyszer árának kiszámí
tásánál mindig a hivatalos Gyógyszerárszabás előírásai ,,g,zeriint kell 
eljárni. 

A kézi gyógyszertárból kiszoJgáltatott ,gyógyszerekről kiállí· 
tolt vényeket sorszámmal kell ellátni, a snrszám alá pedig a folyó 
év.s-zámot is fel kell jegyezni (pl. 2-1935.). 

Az eredeti vényt a gyógyszert átvevő félnek ke!J kiszolgál· 
t.atni. A másolatot pedig sorszám -és év szerint összegyüjtve 10 éven 
keresztül olyképpen megőrízni, hogy .az a .gyógyszertár vizsgálata 
alkalmával mindig azonnal előmutatható legyen. 

A kézi gyógyszertárban méregkönyvet vezetni nem kell mert 
lieJyette nyilvántartá,sul és igazolásul· az eredeti vényről ~issza
maradt indigópapírral másolt példány 0. 9. §. első bekezdését) 
szolgál. 

10. §. Az állatorvosok r.észére adható !kézi ·gyógyszertár:ak en· 
gedélyezésére nézve az állategészségügyről szóló 1928. évi XIX tc. 
96. §·a, metőleg a törvény végrehajtását képező 100.000-1932. FiVI. 
számú rendelet 568. §-a, az állatorv.osi kézigy<ígyszertárhan tar't· 
ható szerekre nézve pedig a 80.761.-1890. B. M, sz. körrendelet ""' 
irányadók. 

Egyebekben az állatorvosi kézi gyó.gyszertár felszerelésére, a 
sz1ereik ·eltartására, valamirrrt a kézi gyógyszertár eMcn1őrzésére és 
megvizsgálására nézve e rendelet intézkedéseit kell alkalmazni. 
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11. §. A kézi gyógyszertár működés.ének ellenőrzése és meg
vizsgálása a törvényhatósági tiszti főorvos hatáskörébe tartozik, 
aki e tekintetben a nyilvános gyógyszertárakra előírt rendelkezések 
szerint tköteles eljárni. Az állatorvosi 1kézi gy6gy,szertár inűködésé
nck ellen,őrzése ezenkívüJ a törv.ényhntósági m. lkir. állatorvos fel
ügyelete. alatt is áll 

12. §. Amennyiben cselekménye súlyosabb büntető rendelke
zés alá nem esik, kihágást követ el és pénzbüntetéssel büntetendő 
az a kézi gyógyszertár tu1ajdonos (orvos, állatorvos), aki a kézi 
gy.ógyszertár felszerelésére és ·berendezésére, valamint a- gyógysze
rek (kötszere1k) beszerzésére, t.artásár.a és kisznl1gá~tatására vonat
kozó re.ndelikezéseiket m·eg.srz,egi. 

13. §. lla a kézi gyógyszertár fenntartásának az engedélyezése
kor fennálló mdokai megváltoztwk, vagy a kézi gyógyszertár tu
lajdono·sa a 12. §-ba1t1 foglalt kihágási cseJ.ekmények miatt három 
éven belül két ízb.em jog.erőseru elítéltetett, a! kézi gyó,gyszertártar
tásí engedélvt az alispán (polgármester) visszavonhatja. 

14. §. A kézi gyógyszertártartási engedély megadásá ró!, vagy 
visszavonásáról szóló alispáni (polgármesteri) véghatározat ellen 
fellebbcz.ésne1k van helye a m. kir. belügyminiszterhez. 

15. §. Ez a rendelet 1935. évi július hó 1. napján lép életbe, 
ezzel e,gyidejűleg a 89.000-1910. B. M. számú körrendelet hatályát 
veszti. A 1készletben lévő azok a• -gyógy~ és kötsz-erek, amelye·ket 
a kézi gyógy.s.zertár birtokosa a 89.000-1910. B. M. számú körren
delet értelmében tarthatott, de <lmelyek ezen rendelet 5. §-ában 
!elsomlva nincsenek, 1935. évi .szeptember hó l-ig még tkiszolgál
tathatók voltak. 

* 
Az íÜlategészségügyről szóló 1928. évi XIX. te végrehajtása tár' 

gyában kiadott 100.000-1932. szAmú földművelésügyi miniszteri 
rendelet intézkedik a gyakorló állatorvosok tkézigyógyszertára tár
gyában (568. §.). A törvényhatóság első tisztviselője a törvényha
tósági m kir. álJatorvos meghallgatása után adhat kézi gyógyszer· 
tár tartására engedélyt, sőt a helyhatósági és a m. kir. állator
vosokat megokolt esetben, ha a létesítés !költsége bizto.sHv" van, 
kézi gyógyszertár tartására kötelezheti is. Az ilyen irányú határa· 
zatokat " földművelésügyi miniszterhez lehet megfellebbezni, aki 
a belügyminiszterrel együtt határoz. A kiadott engedélyekről a 
földművelésügyi és belügyminiszterhez jelentést kell tenni. 

A tkézi gyógyszertár rullatorvos. tulajdonosa gyógyszereket ~ 
oltóanyag kivételével - csak olyan helyeken szolgáltathat ki, ahol 
g·yógysz,ertár nincsen, egyebekben pedig az 1876. évi XIV. tc.-ben 
és az ennek alapján kiadott rendeletekben megállapított szabá" 
lyoikhoz köteles alkalma2!kodni és pedi,g: a kézi gyógyszertárakban 
tartandó gyó,gyszerek tekintetében .az 1890. évi 80.761 B. . M. 
számú r,endelethez, ,a berendezés és hasz·ná!l·at teklnit.etébeo.1 
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az előbb közölt 232.900-1934. B. M. számú rendelethez, a megvizs
gálás és felügyelet tekintetében pedig .az 1893. évi 75.641, és az 
1894. évi 31.788. B. M. számú rendeletekhez, ez utóbbiakhoz mégis 
azzal, hogy az áJ.lá'torvo.soik k.ézi gyógyszertára és annak haszná
lata a törvényhatósági m. ikir. állatorvos felügyelete alatt is áll. 
'Tehát e gyógyszertárak vizsgálatára a tiszti főorvos és " törvény
hatósági m. kir. állatorvos jogosult. 

A kézi gyógyszertárban tartandó szerek tekintetében a 80.761-· 
1890. B. M .. s.zámú rendelet intézkedik és abbó,] kiindulva, hogy e 
gyógyszertárak is csa1k úgy, mint ai többiek, a szükség és nélkülöz
hetetlenség alapján létesíthetők, azokba1t1 a következő szerek tar
tását írja elő: 

Acidum carboHeum depur., Acidrnm hydrochloricum conc. pu· 
rum, Aether sulfuricus depur, Aloe grosse pulverata, Aqua Celcis., 
Radix Althaeae scissa, &lumen crudum, Antifebrinum, Apomor
phinum hydrochlor., Aqua destil1ata, Aqua Goulardi, Atropinum 
sulfur., Bis1muthum subnitric„ Can1phora~ Chlor,oformium, Cooai
num hydrochloric., Cuprum sul!uric. purum, Digitalis folia sclssa, 

1 Extract filicis maii.s ,aeth., Extract secalis corouti spiis-sun1, f'er
. rum sersquichlor. sah„ Gerutian.ae rodix grosse1 pulv., Glycerinum 
,Hydrnrg. bichlo.r, corrosivum, Hydrarg. cheloratum mite, Jodo!or
mium Jodurn Kalium chloricum, K,alium j odatum, K.alium stibiotar
taricu:U pulv.,' Kamala, Morphinum hydrochlor., Natrium hydro-car
bonicum, Natrium salicylicum, N.atrium .s1t1lfuricum, Oleu1n Ricini, 
Oleum Lini, Oleum Terebiinthinae T·cclif., Physnstigminum salicyl._, 
Pulvis Da.veri, Pilooarpin1um hydrochlor., Santonin1um, Sapo Kali~ 
nus, Spiritus camphoralus·, Spiritus villli dilutus, Strychninun1 nitri~ 
cum,' Tinctura aloes, Tincturai Jodi, Tinctura Nucis- vomicae, Tinc
tura Opii simplex, Unguent Hydrarg., Unguent Sabadillae, Vase
lin·a flava, Veratri al·bi r.hizoma .gross-e. pnlv., Veratrinum, Zin
cum .sulfuricum. 

Amennyiben pedig az itt felsoroltakon kívül más gyógy,s.zerre 
is szüik-ség volna, anna1k tartását a belügyrniniszter engedélyezheti. 

UI. Csoport. 

A GYóGYSZEREK FORGALOMBAHOZATALA ÉS A GYóGY. 
SZERTARAK VIZSGALATA. 

Az á1lami felügyelet kiterjed még a gyógyszerekre, azok forga
lomba hozatalának szabályozására és általában " gyó.gyszertárak 
mÍÍJk:ödésére. A forgalomba hozatal ,s.zabályozásához tartoznak szo
rosan a gyógyszertár berendezésére, a :szerek eltartására, kiszolgál
tatására és általában a .gyógyszertár helyes vitelére vonat1kozó ren
delkezések. Minthogv pedig az életben ezek a s:tabályok a gyógy
szértárvizsgálatok sor.áll alakulnak ki, céllszerűségbÖ'l a ,gyógy,sze-
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rekkel kapcsolatosan fennálló szabrulyokat a vizsgálatokra irányadó 
1•endelkezésekkel .e,gyütt ismertetjük. A rendelkezések ilyen ismer·· 
ktés·e mellett a gyógy.szertárak vizsgrulati i;nyaga könnyebben át
tekinthető. 

Az 1876. évi XIV. te a gyógyszertárwk berendezésére, felszere
lésére, a gyógyszereik minöség.ére, árára, valamint a .gyó,gyszerészi 
működésére, eljárásra, csak általános szabályoklit mond ki (124„ 
125„ 136. ·és 137. %.) és azok részletes szabályozására a kormányt 
hatalmazza Id. Ezért ·a törvény megfelelő §-ai csi;k kevés támpon· 
tot adnak egy-egy kérdés, gyakorlati me,gvilágításához. !gy van az
után, hogy minden §-hoz, vagy azok egy mondatához is egy-egy 
miniszteri rendelet tartozi1k, melyneik megismerése rnélkülözhetet
lenül .szüksége.s. 

E felhatalmazás alapján adta ki a befügyminiszter 75.641-'1893.. 
számú rendeletét, melyben .a gyógysze1'tárvizsgálatok tekintetében 
úgy intézkedett, hogy azo!rnt a ti.szti főorvos személyesen és ahol 
lehet egy tiszti orvos, községi, vagy körorvos, va!ami!lü az illeté
kes elsőfokú közegészségügyi hatóság közbejöttével vizsgálja meg. 
A rendelet az ·évi rendes vizsgálato11 kívül több.s.zöri vi:i-:sgálat tar
tására is megadja a jogot a tiszti főorvosnak:, sőt egy.es panaszok 
"selében hét nap leforgása alatt kötelezően rendeli el a v;.zsgálatot. 

Budapesten a ikerükti előljárós„gokról szóló 1893. évi XXXIII. 
törvénycikk 20. §-ának 7. pontja értelmében, az 1876. évi XIV. tc. 
idevonatkozó rendelkezéseinek hatályon kívül helyezése mellett a 
kerületi elöljáróságnak, mint elsőfokú közegészségü,gyi hatóságnak, 
hatásköre kiterjed a kerületben lévő gyógyszertárak felügyeletére 
és azo1k hatósági vizsgálatára. 

A k1erületi elfrljár6s:ágolkna;k ez a-hatásköre .azo1nban korlátozott, 
111ert nem til!rt.hatnak vizsgálatot .az áHami köZlkórháza.kban, .az egye
temi klinikákon lévő házi ,gyógyszertára1kban. Ezek: vizsgála·ta. a 
minisztérium hatáskörébe tartozik. Ugyanígy nean vizsgálhatják a 
közkórházi házi gyógyszertár.akat sem, mert .a 472-1894. közgyű
lési számú szabályrendelet 4. §·ának e) pon:tja ·a közk.órházakat 
közvetlenül a tanács, illetve a polgárme•ster felügyelete alá helyezte, 
ezért az ·Ottani vizsgálataikat n1inclig a tiszti főorvos vé,gzi. 

Az c.rngedély.ező miniszteri rendeletek minden esetben elő
írják, hogy a megnyitandó gyógyszertárakat meg kell vizsgálni és 
a vizsgálatról .szóló jelentéseket a me·gnyitás alka.Imával felvett 
jegyzőkönyvvel e.gyűlt a belügyminiszterhez fel kell terjeszteni. A 
vizsgála:tn.aik ilyein a~kalma;k1kor vaJó elrendelése természetes és 
megokolt, mert új gyógy.s•zertár helyiségének, felszerelésének és bc
rendeZiéséne1k köiiülményeit és e[fogadhatóságát nren1 vorlna célszerü 
a re1ndeis évi vizsgálatok idejér,e hrnl,asztani. A !közegészségi -sze:m
pontbó.l esetleg meg nem felelő elhelyezés nagyon .súlyos kövevkez
ménye~kel is járhatna. 

A gyógyszertárak hivatalos vizsgáli;táért az 1876:XIV. tc. 138. 
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§-a értelmében a gyógyszertáraktól semminemű díj nem szed
hető. 

Az évi vizsgálatok az egész év folyamán tarthatók, a vizsgá
lati jegyzőkönyveket azonban mindig együttesen, le.gkésőbb de
cember hónapban kell felterjeszteni a miniszterhez. Szabálye\.le
nesség esetén azonban a vizsgálati jegyzőkönyvet soron kívül ike!l 
felterjeszteni. Ha olyan vegyi gyógyszer azonossága és tiszt!>sága 
tekintetében merülne fel kéte.!y, melynek vizsgálata hosszabb időt 
kíván, a vizs.gál.athoz szük,séges mennyiséget szabályszerűen le~ 
zárva a miniszterhez keU felterjeszteni. 

A vizsgálók és .a ,gyó.gyszerész között felmerült nézeteltérések 
eseteiben a gyógyszerész a törvényhatóság útján a belügy,mini,s1zter
bez follebbezhet, mely esetben a vizsgálati jegyzőkönyv másolatát 
és a kifogásolt .gyógyszerek.e!, a viz,sgálók és a gyógysze.rés·z pecsét· 

· jéve! lezárt csomagban a fellebbezéshez mellékelni kell. 
A rendelet különösen felhívja a bizottságot annak ellenőrzé

sére, ,hogy a visszamaradt vényelk: az ár.s,zabályna1k megfelelnek:-c. 
Ez okból a rendeiet úgy intézkedik, hogy a nyilvános alapok ter
hére rendelt vényeket a kiszolgáltatás után legkésőbb 24; órával 
taxálni kell és csak azután helyezhetők el. A defektura laborato
rium és méregkönyv vizsgád.atának eredmél1yéről történt meg· 
jegyzést a vizsgáló bizo.tt~ág minderu esetben aláírja. A házi és kézi 
gyógyszertárak megvizsgálás,a ugya.rnígy történik; itt különös.en 
ki kell emelni, hogy a mérgeket zár a 1 a t t tartják· e, valammt 
a hatósági enegedély számát és keltét is pontosan meg kell jelölni. 

Hogy azonba·n megérthessük azokat a követ.elmé·nyeilcet, me
lyeket ·• törvény és .az annak alapján kiadott rendeletek az általá
nos közegészségi érdekek védelme s.zempontjából, elrendelnek, is
mertetni ke.\l a 75.641-1893. B. M. sz. rendelettel kiadott gyógy
szertárvizsg-ál,ati jegyzőlkönyv szövegét. A je·gyzőJcönyv szószerint 
a követk1ező: · 

„1. A gyógyszertár címe. Felállításának ideje. Jogának tenné· 
szete; .a reáljog mikor, ki által és mily szám ah;tt lett elismerve? 
A személyesjo.g mikor, ki által és mily szám alatt lett engedélyez
ve? Mikor és mHy szám al·att a mi0stani tulaJdonosra1 ruh.ázva? 

2. A tulaj do nos neve. 
3. A gyógyszertári vezetőnek minősé,ge: tulajdoms, bé·rlő, vagy 

gondnok-e? Neve, akadémiai foka; okleveles gyógyszerészme.s.terré 
lett, hol és mikor? Kitöltötte-e a szabályszerű segédi szo,lgálati 
iclőt? 

4. A gyógyszertár helye; városrész, utca, házszám. 
5. A 1gyógy.szertár ok.leveles se1g.édeinelc nevei, 0 1kleve.Iein-e1k kel~ 

te, mióta működnek ezen gyógyslz.ertárban? 
6. Az oklevél nélküli se,gédek nevei, gyakornoki vizsgájuk ke.Jte, 

mióta működnek ezen gyógyszertárban? 
7. A gyakmnokok >11evei. Szabályszerű volt-e felvételük, meg 

van-e .a fel~éte1lükre vonatlkozó közjegyzői ·szerződés? Jó sikerre1l 
végezték-e a gimnázium .h,at osztályát? Mióta vannak itt és m1ed-



80 Második rész 

dig 'tartoznak gyakornoki mir:<őségben itt maradni? Részesülnek-e 
kellő oktatásban? Képz.ettségök megfelel-e az eltöltött időnek'!' 

K A gyógyszertári helyiség berendezése. A bútorzat és az edé
nyek minősége. A feliratok olvashatóság.a. A gyógysizerészeti mű
hely minősége és felszerelése. A ménlegek pontossága. 

9. Meg vanna!k-e a Magyar Gyógyszerkönyvben előírt gyógy
szereik, kém.szerek ,és e.szközök? Azok mennyisé.ge és minősége. 

10. A vegyi .gyógyszerek a Gyógysze11könyvben felsorolt azo
nossági, tisztasági és töménységi kém!.éseket kif.ogást>1lanuJ szol
gáltatják-e? A fajsúly, oldási viszonyok és a forrpont megfelel
nek-e a követelményeknek? Vegyileg melyek .\ettek me.gvizsgálva? 
Mely vegyi készítmények vitettek el gyanús voltuknál fogva utó
lagos megvizsgáltatás végett'? 

11. Az úgynevezett gyógyszeres készítmények - praepamta -
természet- és vegytani sajátság.ai olyanok-e, aminőket a gyógyszer
könyv ír elő? Eltartiisuk szabályszerű-e? Maga a gyógyszerész. 
készitette~e az,okat? s ha nem, h.nnnan szerezte be.? 

12. Tart-e titkos szereket? A'Z! esetleg talá!t0!k névszerint meg' 
emJítendők. 

13. A hivatalos és nem hivatalos sebészi kötszerek eltartiisa és 
csomagolása 1ne,gfelelő-e az antisepsis lköv-e'te1lményének? Meg van
nak-e védve a portól és esetleg más fertőzéstől? 

14. A nem hivatalos szerek megfelelnek-e a gyógysze"könyv
ben fogloalt általános s1zabályoknak? 

15. A legnagyobb adagok vényezése meg van-e jelölve. az illető 
edényeken? 

16. El vannrnk-e különítve úgy a gyógyszertárban, mint a rak, 
tárban kézi eladásra engedélyezett szerek a t-tel jelzettektől? A 
gyó.gyszertárhan tt-tel jelzett szerek ike[<Jőleg elzárt külön helyen 
tartatnak-e? A ti'-lel jelzett szerek kezelésére vannak-e külön üve
gek, porcellánkészletek .és tör.Jők rendelkezésre. 

17. A gyógyszertári raktár, pi!tlee, padlás állapota, az ott lévő 
szere1k 1n.ennyisége., minősége és ga.ndozása. Ezen ,he1lyeken el van· 
nak-e különítve a t-tel jelölt gyógyszerek a többiektől? 

18. Az évenkin't felfrissitendő növényi gyógyszerek tényleg be 
!ettek-e újból szerezve. 

19. Meg vannak-e a szükséges szakkönyvek, a hivatalos gyógy
sz.erkönyv és ár.sz;abvány, a ,gyógyszerészetre vonatkozó törvények 
és rendeletek gyüjteménye? 

20. Betartatik-.e pontosan az árszabvány? A nyilvános a1'1pok 
terhére rendelt vénycik taxálva vannak-e? · 

21. A méregkönyv rendben van-e? A méregvények vannak-e 
másolva a mére,gikönyvbetn? 

22. Rendben vezettetik-e " hiányok előjegyzfae, a defekturru 
és a Iaboratórium,k:önyv? 

23. A vizsgálat eredménye, különös tekintettel a gyógyszertár 
kezelés·ére és ,személyzetére. 

' ' 
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24. A talált swbályellenességek esetén tett intézkedések. 
Kelt. 

A gyógyszertárt kezelő aláírása A vizsgálóbi„ottság aláírása." 

E vizs.gálati jegyzőkönyvbe foglal'! kérdésekre a következő 
rendelkezések szem előtt tartásával kell a feleletet megadni. A bel
ügyminiszter 260.520-1934. számú rendele.tében szabályozta ·a 
gyógyszertárak berendezését és fe.Jszerelését. A reáljogú, szemé
lyesjogú, fiók- és házi gyógyszertár """k olym:. helyiségekben mű
ködhetik, melyek az .egészséges lakás általános követelményeinek 
megfelelnek (!. §.) A nyilvános jogú (reál, személyes és fiók) 
gyógyszertárak külső, utcai képe szempontjából a rendelet 3. §-a 
előírja, hogy a bejáratot szembetűnő módnn„ Gyógyszertár" felíratú 
táblával kell megjelölni. Ott, aho.J több gyógyszertár van, olyan 
táblát is ki kell függeszteni, amely a patika címét, vagy tulajdono
sánruk nevét fe.ltümteti. Az utcai bejáratnál feltűnő helyen „éjjeli 
csengőt" kell felszerelni. Aho.J váltott éjje1i, vasár- és ünnepnapi 
szolgálati rendszer van érvényben, ott az .éjjeli csengő n1ellett, 1nin
clm napswkban olvasható táblácskát kell kifüggeszteni, amely ·a 
legközelebb fekvő ügyeletes ,gyógyszertár nevét és helyét feitüITT
teti. (4. §.) 

A gyc\gyszer'láraknak, mint üzleteknek, mindig komoly kiilsőt 
kell mutatITTioik. A !közegészségi érdekhez hozzá tartozik termé
SZ!etesen az is, ho,gy a gyó.gy1s1Zertárak könnyen felism.erhetők és 
feltalálhatók legyenek. En111ek fontosságát már régebben felismer
ték. Az 1851. évi február hó 6-án kelt 50. számú helytartótanácsi 
rendelet még azt is előírta, hogy ,a jogosítványt e~ ke.Jl helyezni az 
üzletben, vagy a házolll. A modern életnek megfelelően reklámokat 
is ha·s·zná!nak (függő tábla, fényreklámok), melyek alkalmazását 
a h·atóság nem akadálynzz.a, azonban ezelcet minden gyógyszertár 
csak a saját f.o.rgrulmi körzetén belül dkalmazhatj.a, ezen túl 
n1ás patika kárára ilyet alkalmazni ITTem .szabad. 

A zárórával _kapcsolatban éppen úgy, mint a váltott éjjeli, Y.a· 

!amint vasár- és ünnepnapi szolgálat tekintetében, " 260.510-1934. 
B. M. számú rendelet 9. §-a értelmében, a törvényhatóság első 
tisztviselője jogosult intézkedni. E rendelet 10. §-a a .gyógyszertá
rak kirakataival kapcsolatban !kimondja, hogy a gyógyszertár köz
egészségügyi jellegét sértő, vagy ezzel ellentétben álló vásári jel
legű, - a jóízlést bántó tárgyakat, táblákat, feliratokat alkalmazni 
tilos. 

A gyógysze.rtárak 1111.a is a rendes üzletnyitási és zárási időpon
tok!hoz kötöttek, azonban éjjeli ügyeletes szolgálatot tulajdonkép
pe!tl minden eg)"es gyógyszertárban kellene tartani. A ,gyógyszer
tárnalk: a hivatalos zárórán túl való nyitvatartása az 1913. évi 
XXXVI tc„ valamint a 18.240-1919. N. M. M. sz. rendelet ér
telmében nem engedhető meg, azonban az éjjeli ügyelettartás nem
csak köteles<sé,g.C, hanem joga is " gyógyszertáraknak. Az 1879_ évi 
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XL. tc. 93. és 96. §-ában foglaltak alapján az ;Jletéke.s elsőfokú 
közegészségi hatós:>gok a helyi körülmények figyelembe vételével 
a gyógyszertárak váltott éjjeli ügyeletes szolgálatát megengedhe
tik. Budapesten az okJeveles gyógyszerész-segédi személyzet érde
kéhen, tehát fü.ztán szociális szempontok figyelembevételével, szin
tén váltott éjjeli ügyeletes szolgálatot tartanak a gyógyszertárak. 
A főváros területén ügyeletes körzetek vannak, melyeken belül 
vruttott éjjeli szolgálatot tartanak a gyógyszertárak. 

Meg kell még jegyzeni, hogy járványok ideje alatt, valamint 
azoknak megelőzésére a törvényhatóság első tisztviselője az 1816. 
évi XIV. tc. 157. §-ában nyert fe.lhatalmazás alapján a gyógy.s.zer
táraiknaik a hiv.atalos zárórán túl való nyitvatartását, valamint a 
áJ!talános ügyeletes szolgálatot nemcsak elrendelheti, hanem azt 
parancsoló szükség esetén köteles,s.égévé is teszi. 

A 1külső vizsgál.at után a gyógy1s,ze1rtár belső vizsgá1lata kerül 
sorra, ahol első.sorban a patika, aztán a tulajd.01~os, gondnok:, vagy 
felelős vezető, valamint az ott működő személyzet leigazolása kö· 
vetkezik. 

A 260.520-1934. B. M. számú r.endelet 16. §-a előirja, hogy 
mindazokat a hivataJos iratokat, okmányokat, amelyek a gyógy
szc~tár engedélyezésére, átruházására (bérbeadására), áthelyezé
sére vonat1kozna1k, köteles .a gyógyszertártulajdonos, fele1lős vezeR 
tője megőríznii és a vizsgálat alkalmával f,elmutatni. 

Ezek az iratok igazolják a gyógyszertár jogi természetét, ke
letkezésének idejét, elhelyezkedési területét, valamint jelenlegi tu-
1.ajdonosát, bérlőjét, felelős vezetőjét. A re-áljogú gyógyszertárak 
esetében engedélyokmányként a reáljo,gúságot elismerő helytartó
sági rendeleteket el keLI fogadni. Ezek az eredeti eng.edélyokmá
ny<ik ma már alig találhatók fel. (E mu111ka felöleli a feltalálható 
engedélyokmár:>yokat is, Lásd e munka harmadik részét.) Ha az 
'1880-as ·évek után keJetkezett gyógyszertárnk engedélyokmánya 
nem volna meg, azok könnyen feltalálhatók a fővárosi levéttárban, 
másutt az illetékes törvényhatóság !evéltárába111, továbbá a belügy
minisztérium irattárában és .a 30 évr.él régebbi ügyeknél az Orszá-
gos Levéltárban, , 

A .gyógyszertár vezetője lehet a tulajdonos, akinek nemcsak 
joga, de kötelessége a patikáját vezetni. Ezt a minőségét igazolni 
tudj~ az mgcdélyokmánnyal, vagy az átruházási erngedéllyel. Ha 
a gyó.gyszer'tár bérbe van adva, ailokor a bérlő .a 141.000-1926. 
N. N. M. 1s.zámú rend-elet értelmében megszerzett miniszteri en~ 
gedélyt mutatja feL Ha a gyógyszertárnak fole'1ős vezetője van, 
ezt a 1ninőségét az idézett rendelet értelm-ében nyert er.1gedéllyel 
tudj.a igazolni, ha -azonban csak helyettesítésről v.an szó, akikor a 
252.627-1934, B. M. számú rendelet alapján az illetékes eJsőloikú 
közegészségügyi hatóság tiszti orvosánál való bejelentéssel, i\le
~őle,g az oklevél bemutatásával intéződik e.!, mely esetben a vizs
gálati jegyzőkör.yvben ezt a körülményt feljegyzik és a vizsgáló 
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tiszti orvos a hivatalos nyilvántartással történt összeegyeztetés 
után győződik meg a bejegyzés• helyességéről. 

A gyógyszertárban működő gyógyszerészek, gyógy.s·zerészjeiöl
t<\k és gyakornokokkal kapcsolatban a 260.520-1934. B M. számú 
\'cndelet 16. §-a előírja, hogy a felsorolkJJk személyi adatairól pon
tos „Szemé!.yzet-nyilvántrurtási naplót" kell vezetni, melyhez a 
,gyó.gyszerészi személyzet okmár.iy<lit, vagy azok hiteles másolatát 
kell csatolni. A pontos vezetésért a tulajdonos, vagy ·a vezető fele
lős. 

A 252.627-1934. B. M. számú relildelet 3. §-a értelmében az al
kalmazott gyógyszerész-személyzetet a patika felelős vezetője kö
te]e,s az alkalmaztatásuktól számított nyolc nap alatt e re cl e ti ok· 
mányu~ bemutatása mellett az ille.tékes I. fokú közegészségügyi 
hatóság tiszti orvosánál (kerületi) hejelenteni. A kilépést is nyolc 
nap alatt kell ugyanitt írásbar.1 bejelenteni. 

A tiszti orvos a bejelentésről nyilvállitartást vezet, ahová be
jegyzi a gyógy.szertár nevét, heJyét, a bejelentett nevét, születési 
évét, helyét, az oklevél, bizonyítvány kiállítási idejét, számát, a 
kiállító intézetet, az alkalmaztatás minőségét és kezdőpontjána>. 
idejét. A kilépést a megjegyzés rnvatba jegyzi be. Ugy a ki-, mil~t 
a bejelentése,kről a 252.627-1934. B, M. szám. rendelet 6. §-.a ér
te1lmébe111 a törvényhatóság tiszti főorvosának havonként köteJes 
jelentést tenni, aki a gyógyszertár-vizsgálatok alkalmával győző-
.dik meg azok helyességéről. , 

Megkülönböztetünk okleveles segédeket, akik teljes sz·wkkép
,;<ettség birtokában megbizásuk alapján felelősséggel működrn:k a 
gyógyszertárakban (a törvény 125. §-a). A gyógyszerész.s.egéd a 
gyógyszertári felelős vezető felügyelete és ellenőrzése alatt műkö· 
dik, azonban ·a törvények .és törv-ényes rendellkezések tudatában 
gyógy.szerészi működését csaki.s az előírt keretek között és szabá
!yo!k szerint végezheti. Ezért mondja a törvény, hogy mű1ködés.ü
kért elsősorban maguk fele!őscik. Az okleveles segéd és a gyógy
szertártu!aj donos, bérlő, vagy fele]ő,s vezeitő között az alkalmazásra 
nézve magánjogi szerződések létesülnek, amelyek n1indenféle 
any.agi vonatkozású 1kérdésre irányadók. Ugyancsak magánjngi 
·szerződést köt a törvér.y 125. §-a értelméber a tulajdonos a felelős 
vezetővel. 

Látjuk tehát, hogy az állami felügyelet mint érvényesül. Nincs 
a gyó,gyszerészet keretében egyetlen mozzanat, melyre hatósági 
intézkedés ne voJ111a. Ezek a rendelkezések sok esetben hangsú· 
lyozz:í!k a gyúgyszertáraJk keretében mű1ködő s.zemélyek felelőssé
gét, a tevékenység fon1tosságát és veszélyességét és erre való te
kintettel gondoskodnak " megfelelő védelemről is, 

Első .és legnagyobb védelem a ,gyógyszertárak anyagi védelme, 
melyn~k alapja az, hogy gyógy,s.zert csak gyógyszertárból lehet be· 
·szerezni. A továbbia1kban az árszabás jelent anyagi biztosítást, 
:mert a kötelezően előírt gyógyszerárak teljesen kikapcsolják <lZ 
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anya·gi előr.iyök érdekében szokásos üzleti fogások aJkalmazhatá
sát. A törvény 127. §-a a hitelezést c•sak sür.gős veszély e·setébe11 
engedi meg. , 

Ugyanilyen védelmet }edentene1k .a szake-mbcrre vona~k·o~.o. 
szabályo1k sorozatai is, amelyek n1egállapítjáik a gy.ógysz~rész ,n1u
ködési területét a gyógyszerkészítés módjá:t és annak k1szo.Jgalta· 
táisi formáit. T~rn1ész,etesen, amhlyen mérté)kben v.éde.lmet j elerr 
tenek ezek a rendszabályok, olyan, sőt erősebb módon irányulnak 
azok eljárása ·ellen, .akik nem tartják be a szabályob;t. 

A törvény 126. §-a a gyó,gyszc1ikisz.olgálásra jogosultwk&t meg
határozza. Eszerint kizáróllag okleveles gyógyszertártulajdonosok, 
vagy ezek meghatalmazott okleveles kezel?i, továbbá a kézi gy~gy· 
szertár tartására feljogosftott orvos, vagy allatorvos Jogosult gyo,gy
szert kiszolgáltatni. Hogy mennyire tüzetes ez a meghatározás, 
mutatja az is, hngy •a hasonszenvi gyó.gyszerek anyagát 1nin?1en
esetben a gyógyszertárból ke11 beszerezni és az orvos legfelieb_b 
higftásait szolgált&thatja ki díjtaJanul a bete·gneik, ~zonb~n .. err~l 
előjegyzést köteles vezetr.i Az orvos saját gyo!korlatara kulfoldrol 
sem hozhat gyógyszert (88.204-1894. B. M.). 

Aki jogosítvány nélkül gyógyszert árul, elad, vagy ingyen ad, 
az 1879. évi XL. torvénycikk 92. §-a értelmében kuruzslásnak ne
vezett kihágást követ el és ellene ·a hatóság megtorló eljárást köte
les indíta1:ii. 

A gyógyszerészek működésére vonatkoznak az 1879. XL. tc. 
95. és 96. §-ai, melyek a járvány idején áLlami, törvényhatósági, 
vagy lközségi kórházakban a ,gyógyszerészi tee.ndő~c ellátásá~fök ha
nya•g.sága. illetve szolgálat elhagyása e.setén, továbbá a g~ogy~zer 
kisz·nlgálásának ok nélkül való megtagadása, vagy e1lhalasztas.a altal 
elkövetett oseleik:ménnyel szemben ·me,gtorlóan intézkednek. 

A .gyógyszerész az 1878. V. tc. 328. §-a értelmében vétséget 
követ ·e.l, ha valamely cs.alád, vagy szemé·ly j óhírnev.ét veszélyez
tető és foglalkozásánál fngva megtudott, vagy reábízott titkot ala
pos ok nélkül más elő'!! felfedez. Ha az-onban a hatóságot köteles· 
ségszerűen érteis·íti, vagy .a bíróság előtt tesz va1llomást, ez nem 
tartozik az előbb körülírt büntcthetös&g alá. 

A nem okleveles segéd- és a gyakornoki személyzet a .gyógy· 
szertárban :tar.1t1lmánvait végzi és az előírt gy.akorlatot sajátítja el;· 
ezért a tulajdonos, ;agy ai felelős vezető .müködésük: felett teljes. 
felügyeletet és ellenőrzést gyakorol; bármilyen szabálytalanságu· 
kért a törvény 125. §-a értelmében felelősséggel ·tartozik. , 

A 7. ponthoz meg kell jegyezni, hogy ma már a gyakornokok 
szabályszerű felvételét a gyakornoki kijeldölő biz.ottság elnöke áh 
tal kiadott törzslap igazolja, tehát a jegyzőkönyv ekként módosul. 
Különiben a gyakornoki oktatás terén (105.597-1912. V. K. M. ren
delet 12. és 13. §-a) a tiszti főorvosnak erősebb ellenőrzési jogai. 
is vannak, amint azt már előbb i•s.mertettük. 

A 105.597-1912. V. K. M. rendelet értelmében minden gyógy-
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szertár felelős vezetője gyakomoktartásra jo,gosult !ehet, ha erre 
a vallás· és közoktatásügyi minisztertől! engedélyt r,ye1-. A felvehető 
gyaikorno-kok száma azonbaDJ nem haladhatja• meg az oklev.:eles -se.~ 
gédek számát, ha pedig segéd ninos„ akkor a gyógyszertárban csak 
egy gy~kornok tartható. Ha a gyógyszertár-tulajdonos, va,gy vezető 
bármi oknál fogva megszűnne működni, az új tuJ.ajdonos, vagy fe
lelős vezeitő köteles saját személyére (179.692~1913. V. K. M. ren
delet) gyakornoktartási erngedélyt kérelmezni. A kérelem elintézé
séi1d az előd által felvett és működő gyakornok megmaradhat a 
háb:alevő gyakornoki idő teljes kitöHésé;g még a!Qkor is, ha az új 
tulaj do•ws, v.agy vezető gyakornoktartá!&i engedélyt nem kapott 
volna„ Uj gya1korno1kot .azornba.n csak az .engedély megszerzése után 
vehet fel 

A gyakornoktartási engedélyt a m. kir. vallás· 6s1 közoktatás
ügvi miniszterhez címzett és az illeték.cs 'törvényhatóságnál be
"'Y;,jtott beadványban kell kémi. A kérvény a tiszti főorvos véle
ményéve1l a miniszterhez 1k:erül, a1ki az engedély me,gadása fe-I.ett 
dönt. Az engedély rendszerint egy évre, helyesebben egy tan
évre szokott szólni; meghosszabbítását kérnhnez.ni kell. Az enge
délyt nyilvántartás végett a Us.zti főorvossal és az illetélrns első
fokú közeg.észségi hatósággal közölni kell. 

Itt kell felsorolni még " többi gyógyszertári személyzetet és 
azok megengedett munkakörét. A ,gyógyszerészi képesítéssel nem 
rendelkező alkalmazottak foglalikoztafását szabályo·zza a 212.400-
1933. B. M. sz. körrendelet, melynek 1. pontja kimo!!1dja, hogy 
11yilvános és házi gyógyszertárakban, valamint az ezekike.1 össze
függő, külöll1 iparengedély nélkül működő gyógyszertári I.aborató
riumokban a gyógyszerek készítésével, továbbá a gyógyszereknek 
a közönség számára való kls.zolgáltatásával csak a törvényes felté
teleknek megfelelő, gyógyszerészi képe.sítésű személy foglalkoz
hatik. Fehér köpenyt csak a gyógyszerészi szakképesítésű ,sze
mélyzd használhat. 

A hivatiknzott rendelet szerint a• nem sza1kiképesítésű személy~ 
zet (pénztárosnő, takarítQnő, laborám1s·, stb. n-éven ismert alkalina
zott.ak) csak szírnes köpenyt hordhatnak, a közönséget ki nem szol
gálhatják és " gyógys:lie·részi mun>kaasztal mellett nem tartózikod' 
hatnak. A nem szakképesített a~kalmazottakat csak o'1yan munka
körben sz·abad foglaakoztatni, amely gyógysze.részi szakmunkának 
nem tekinthető (csomagolás, ampullák töltése és beforrasztása, 
stb.). A pénzkezelést végző személyzet murukaköpeny-viselés köte-_ 
lezettsége alá nem esik., az0inban irodai, 1könyveilés·i m,unkán kívül 
mást nem végezhet. A takarító személyzet pedig csak a takarítás 
ideje alatt tartózkodhatik a gyógyszertárbar.•. 

E rendelet be nem tartása szigorú megtorlást voru maga után 
és többször előforduló mulais,ztás esetén a gyógyszertár részérC 
hatósági kezelő is kirendelhető. · _ . . 

A ,gyógyszertár belső berendezésére a 260.520-1934. B. M. sz. 



rendelet tartalmaz intézkedéseiket. A 2. §-ban kimondja, hogy a 
gyógyszertárhoz a kiszolgáltató helyiségen kívül a következő he
lyiség-részek tartoznaik: 

a) a gyógyszerészes készftmények előállítására sznlgáló labo-
ratórium, 

b) a gyógyszer-any11graktár (camera mate•rialis et herbarium), 
c) a gyógyszere.s pince (aquarium), 
d) a gyógyszerészi ügyeletes (inspectiós) szoba. 
A gyógyszer-anyagraktárak és a gyógyszeres pince kivételesen 

egy helyiségben is egyesíthetőik. A gyógyszertár helyiségeit más 
célra használni nem szabad és az épülefüen lévő más helyiségek
től jól zárható ·ajtókkal kell elikülönáteni. 

A hivatkozott 260.520-1934. B. M. számú rendelet az clőbh 
felsorolt pontok szerint a következőkben rendelkezik: 

A) A gyógyszertári kiszolgáltató helyiség. (Officina.) 

5. §. Gyógyszertári kiszolgáltató helyiségül csak megfelelő 
n.agyságú, világos, száraz, jól fűthető .és s:.ellőztethető, továbbá 
könnyen tisztítható, vízhatlan és rés nélküli padozattal ellátott, 
földfeletti helyiség hasmálható. 

A kiszolgáltató helyiség berendezését, illetőleg fe.Jszerelését a 
következő tárgyak alkotják: 

a) legalább egy, könnyen tisztítható (mosható) fedőlappal eHá
tott és jól megv>lágított munkaasztal (tára); 

A munkaasztalon, illetőleg annak fiókjaiban és polcain kell el
helyezni azokat az eszközöket, amelyek a közönség részére szük7 

séges egyes gyógyszerek elkészítéséhez és kiadásához szükségesek. 
Ilyképpen a munkaa·sztal felszerelését a következő tárgyak alkot
ják: legalább 1 darab szabályszerűen hitelesített, 1000 gr Í~gnagyobb 
megte<rhelésnél még érzékeny, úgynevezett precisiós táramérleg; 
legalább 2 darab különböző nagyságú szabálvszerűen hite>lesített 
ú. n. precisiós kézimérkg (ezek közül az egyiik;,ek egy centigramm 
súlyig érzékeny mérlegnek kell lennie); a mérlegekhez s7"Ü!lrnéges 
szabályszerűen hitelesített precisiós súlyok, mérőléc; közönséges 
olvasó nagyító üveg; normál cseppszámlá<ló; papírhüvely (kap
szula)-nyitó es.zköz; írókészlet és tinta; törlőruha; leg:>lább 1 darah 
új ezüstből .és 1 d"rab szaruból készült merőkanál; olló; kés; kü
lönböző méretű, porcellánból - üvegből - vagy zománcos fémből 
készült dörzsölő (keverő) csészék a hozzájuk való pistillussal; 
különböző méretű fém - .szaru - vagy faspatulák: 

l~bclacskészítő és gömbölyítő; ostyatoikzáró késziilék; a Gyógy
szerkonyv, „Suppositori.a et globuli" eikkébern (310.oldal) megje
lölt gyógyszer alakok készítéséhez való eszközök (az e bekezdésben 
említett eszközökből, a munkaasztalok s·zámára való te.kintet nél~ 
kii! csak 1-1 darabot kell a gyógyszertárhan tartani); 
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osztott porokhoz való papíroshüvelyek (kapszulák); papíros
z.ac&kók; különböző papíros-, fa- vagy bádogdobozOlk:; viaszos pa
pír, ón, vagy aluminiumlapok; parafadugólk, kötőzsinegek, papíros 
tekturák; címkék; burikolópapír és pecsétjegyeik. , 

A p·apíroshüveilye:ket (kapszulákat), zacskókat, dobozvkat, cím
kéket és a pecsétjegyeket d kell látni a gyógyszertár címéve1 (v•agy 
a tulaj do1"osának nevével), továbbá a gyógyszertár székhelyét ké
pező köz•ségnek (városnak) nevével. 

b) A helyiség oldalfalai mentén futó, hátfall.al ellátott polcok, 
fidkos állványok és ezekbe épített szekrények; 

A polcvk elől nyitottak lehetnek, de az egy kereszttel megje
lölt .szereket elkülönítve, ajtóval lezárható részben kell tartani. 

A gyógyszerek eltartásához szükséges edények anyagát a 
gyógyszer természete határozza meg. A drogokat általában! -
amennyiben a IV. Magyar Gyógyszer.könyv (alábbiakban „Gyógy
szerkönyv") másként nem renddlmzik - esztergályozott fa:tartá
lyokban, vagy üvegekben, vagy a fiókos álláváITTyoknaik egymástól 
minden oldalról elkülönített fióikjaihan .kell tartaní. A vegyi ké
szítményeket és a porokat rendszerint beköszörült üvegdugóval el
látott széles szájú, ú. n. po·riivegbm, a folyadékokat ugyancsak 
beköszörült üvegdugóval ellátott palackokban, a zsiradékcJkat és 
kmőcsöke,t pedig megfelelő fedővel ellátott parcellán tégelyekben 
kell tarta111i; 

c) erős falú ajtóval, illetőleg biztonsági zárral ellátott méreg
s.zekrény. 

A két kereszttel ellátott szereket, valamir.1t ·azok kiszolgálá
sához szükséges eszközöket a .méreg.szekrényben kell megőrízni. 

6. §. A kiszolgáltató helyiségben lévő üveg- és porcellán-eclé
nyek tartalmát, - félre nem érthető jelzéstSel - heégetett betűkkel, 
a f.atartályok tartwlmát reáfestett, a fiókok tartalmát pedig fémtáb
lár.a égetett, vagy könnyen el nem távolítható módon ráfestett be
tükkeol kell megjelölni. 

Ezenkívül az egy és két keresz't.es szerek edényeit a tartalom 
fen:ti megjelölésén kívül, egy .és két kereszt jellel, va.Jamint az egy
szeri (pro dosi) és a napi (pro die) legnagyobb (maximális) adag 
mennyis~gének számjegyeivel is el kell látni. 

7. §. A kiswlgáJt.ató, vagy a közvetlen me!.lette lévő helyiség
beru szappannal és törülközővel ellátott mosdókészüléket keill elhe
lyezni. 

B) A gyógyszertári dolgozó helyiség, (Laboratórium.) 

8. §. Gyógyszertári dolgozó helyiségül c·s.ak világos, szár.az, 
jól szellőztethető, könnyen tisztítható, rés nélküli padlóval ellá
tott és tűzrendészeti szempontból is kifo.gást.alan helyiség hasz
nálliató. A dolgozó helyiség falait legalább egy és fél méternyi ma-
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gMs·ágban könnyen tisztítható anyaggal ( rnlajfestékkel, csempével) 
kell] fedni. Oly helyen, ahol vízmű van, a dolgozó heilyisegct víz
vezetefokel kell ellátni. 

A használt edényeket külön erre a célra szo1gáló medencében 
kell tisztogatni. 

A do\gozó heJyiséget más célra (pl. hálóhelyiségül) felhasz
nálni rJem szabad. 

9. §. A dolgozó helyiség berendezését a következő tárgyak a,J, 
kotjáJk: 

.a) Könnyen tisztítható, mosható fe}.s.őlappal ellátott munkaasz· 
tal; 

b) polcos állványok, vagy a murukaasztal alsó részébe beépí
tett szekrény, a gyógyszerek készítéséhez 6zükséges eszközök ós 
edények részére; 

c) a gyógyszerek vizsgálatához és egyéb, a viz61gálatokhoz szük
séges kémszerek, műszerek .és eszközök elhelyezésére szolgáló pol
cos állvánnyal, vagy .szekrényes és fiókokkal ellátott munkaasztal 
(reagens-·asztal). (Ez a berendezési tárgy kivéteJes esetben a gyógy· 
s"ertár más hely1i1s1égrészében is elhellyezhető.) 

10. §. A laboratórium fdszere!ését a következő eszközöknek, 
készülékeknek és edényeknek kell alkotni: 

vízdesztilláló készülék, amely ha fémből van, tiszta ónból, vagy 
belül ómal jól bevont vörösrézből készült gőzelvezető és hűtő
csőve.J le,gyen felszerelve; 

• kis kézi tahlettas.ajtológép; 
• nagyobb gáz-. vagy szeszégő, esetleg tűzhely: 
gőzfürdő; 
szárító szekrény; 
* forrázatok és főzetek készítéséhez (1. Gyógysze1'könyv „De-

cocta ct infusa" cikk.él 142. oldal) .alkalmas készülék; 
* sterile,zö készülék (gőzfazék); 
f estv.ény1s.aj'tó; 
* telj e:S szita-, rosta1készlet, amelynek szálai azonban n1érgező 

fémbőJ nem lehe!1t1ek (!. a Gyógyszerkönyv „Altaláncis tudnivalók 
című f.ejezetér:ek 9. c) pontját, 25. old.); 

* nagyobb kézimérleg; 
egy legalább 25 kg-ot mérő asztali tizedes mérle,g a hozzávaló 

súlyokkal; 
• na·gyobb sárgarézből, vagy kőből készült mozsár, tőrövel; 
* nrugyobb porcellán-dörzscsésze pistiUussal; 
!különböző térfogatú, jól elzárható áztatóedényeik; 
különböző méretű parcellán bepárlócsészék; 
legalább két zománcos fémüst, egy a szirupok, egy a kenőcsök 

és tapaszok: kész·ít.éséhez; 
különböző térfog.atú niagyobb ,5,zűrőpohár; 
* kisebb, nagyobb üvegtölcsér; 
* keverő iivegpálcivk és spatulák; 

1 
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legalább két nagyobb lombik az oldatok készítéséhez; 
legalább 250, illetőleg 500 gr porított drog befogadására alkah 

ina·s egy-e.gy p·e1rco•lator; 
* e,gy kisebb és egy nagyobb kőedény v.agy porcellán keverőtál; 
• különböző ürtartalmú porcellán mérőedény és néhány kisebb 

szűrőpohár a forráz.at0ik és főzetek kés-zítéséhez; 
* zárt helyen eltartott tiszta szűrőszövetek (flane!l, muszlin, 

organltin) gyapot és fehér szűrőpapír; 
nagyobb fémkanál. 
11. §. A 9. §. c) pont ·akitt említett munkaasztalt (reagensasz

talt) ru Gyógyswrkönyvben előírt készüléldkel (eszközökkel!) éis kém· 
lőszerekkel (!. a Gyógyszerkönyv „Kémlőszerek, .eszközök, készülé 
kek és műszerek" e. fej.ezetét 355. old.) kell felszerelni. 

Ha a fiókgy.ógyszeitárat az anyagyógyszertár látja el gyógy· 
szerekkel, akkor vizsgálati készülékekből csak a 10. §-ban csilh>g
gal (*) megjelölteket, a kémlőszerekből pedig csaik az·okat kell tar" 
ta•ni, amelye-k a ,gyógyszerek '&zonos·ságán.a1k e•llernőrzéséhez feltét
lenül szükségesek. 

C) A gyógyszertár anyagraktárai. (Camera materialis et herbarium.) 

12. §. A gyógyszertár anyagkészletének elhelyezésére az anyag
raktár szolgál. Az anyagraktárnak csaik a .gyógyszertár forgalmá
nak me.gfelelő nagyságú, ,száraz, jól szellőztethető helyiség hasz
nálhi>tó. 

Az .anyagraktár az ar.1ya,gkészlet elhelyezésére alkalmas polcos 
és fiókos álllványokkal, szekrénnyel, továbbá betöltés~e szolgáló 
asztan„1, merőkanak>kkal és tiszta törlőruhával legyen fels,zerelve. 

A gyógyszerek elhelyezésére és ·eltartására, a kiszolgáltató he
lyiségre nézve előírt rendelkezések irányadók (!. 5. §-t). A tarta
lom azonban lakkozott papiros címkével is megjelölhető. 

A növénydrogok fa-, v1>gy erős papírlemezből készült tartá
lyokban is tarthatók. 

Amennyiben a drogok más helyisé.gben (herbariumhan) raktá
roztat1t1ruk, úgy ennek a helyiségnek ia meg kell felelnie e §. 1-4 
bek,ezdésében foglalt követelménye1lrnek. 

D) A gyógyszeres pince (Aquarium). 

13. §. Gyógyszeres pincéül csak fagymentes, .szárnz, jól szel
lőztethető (szellőztető abl1>kokikal ellátott), lehe'tőleg világos, tégla-, 
cement, vagy vast.ag rétegű homok-padozattal e.Jlátott, földalatti 
helyiség használható. A gyógyszeres pincében a hűvös helyen 5r· 
zer.1dő gyógysze1reket kell eltartani, mint pl. a gyógyszeres vizeket, 
szeszes készítményeket, szirupokat, aether·féléket, híg savak"t, 
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fcstvényeket (az erős hatású fostvények kivételével), oldatokat, 
kenőcsöket, gyógyszere1s borokat, mézfélélket. ásványv1ze1ket, zs1ra • 

dékokat szérumokat, stb. . 
E s~ereket megfelelő állványon, je,Jzéssel ellátott, tiszta, jól záro 

edényekben kell tartani. . . . „ • „ 
1
. „ 

Az erős hatású szereke.t e hely1segben is a tobb1tol el kell ku 
iöníteni. 

Szeszt, aethert, benzint, valamir.1t az e,gy.éb gyúlékony anya
gokat a fennálló :tűzrendés·zeti ~zabályok betartása mellett, robba· 
násmentes tartályokban, a tömény.savakat az ú. n. savszekrénybcn~ 
az ammonia·oldatot pedig a helyiségnek a savszekrér"ytől távolabbi 
részében kell elheaye.zni. 

A phosphort a Gyógyszerkönyv „Phosphor" ci!Qkében, 26.5. o. 
fo<>laltaknak megfelelően bádogtartályba helyezett vízzel telt. uveg· 
be;, (esetleg falba vájt, zárható ajtóval eUátott fülkében) kell tar· 
tani. 

Olyan épületben, amelyben pince nincs, vagy az valam:ly 
akadály miatt nem vehető igénybe, úgy a felsorolt szerek - tuz· 
rendészeti szempontból kifogástalannak minősített - erre alkalma.s 
földfeletti helyiségben is tarthatók. 

A gyógyszeres pincét a háztartási célokra szolgáló pincétől 
teljesen el kell különíte1t1i és külön biztonsági zárral látni el. 

E) A gyógyszertári ügyeletes (inspectiós) szoba. 

14. §. Gyógyszertári ügyeletes szobául, a ,gyógyszertári hely~· 
ségekkel összefüggő, száraz, világos, jól szellőztethető és rn.:hcto, 
padlózott, .a szabad levegő felé ablakkrul el.látott, me1gfclelo he-
lyiség használható. . . 

A gyógy1s,zertári ügyeletes szobát ~ szüksé~e;s .hút~·rzat!·a-~. és ey
jeli csengővel fel kell szerelni. A gyogyszcrtan irodan kivul mas 
gyógyszertári helyiséget, ügyeletes sz·oha céljára felhasználni nem 
szabad. •

1 Oly gyógyszertárban, ahol a szolgálatot a felelős vezető a · 
landóan egyedül végzi külön ügyeletes •szobát tartat:i nem tkdl. 

17. §. Á már mükÖdó gyógyszertárban lévő és e rendelet el6írá
saimvk meg nem felelő berendezés, felszerelés és edények, ha na· 
gvobb költség nélkiil nem pótolhatók, - legfeljebb 1939. évi <le
~~mber hó 3Í-ig - (a 6. §. (2) bekezdésében fo,glaltak kivételével) 
továbbra is használatba•n maradhatnak, de az újabb pótlásokna.k az 
előírás rendelkezéseinek meg kell felelniök. A rendeletnek a gyógy
szertár helyiségekre vonatkozó rendelk.ezéseit fokozatosan 1939. évi 
december hó 31-ig kell fogarnatosítani. Költözködés esetében azon· 
ban a gyógyszerÜr csak olyan épületbe helyezhető át, ame1ly e 
rendelet előírásainak megfelel. 

18. §. A rendelet kibocsátása után !elállított gyógyszertárak 
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osak úgy adh.atók át a forgalom110Jk, ha e rendelet rendelkezései· 
nek minden tekintetben megfolelnek. 

19. §. Jelen rcnde.1.et rendelkezései a.Jól a m. kir. belügyminiszter 
különösen indokolt esetben könr,yítéseket engedhet meg. 

* 
A továbbiakban a gyógyszertárban található szerek vizsgála· 

tár.a kerül sor, elsősorban abból a szempontból, hogy megtalálha· 
tók~-e azok, am,elyek tartása az előírás szerint kötelező, aztán tar~_ 
tásukna1k és 1kiszolgáltatásuknak szabályszerűségét is vizsgálat tár
gyává kell tenni. 

A 260.510-1934. B. M. számú rendelet a .gyógyszerészi műkö
dést .és a gyógyszerek eltartásának és kisz.oagáltatásának módját a 
következőkben szabályozza: 

1. §. (1) A reál· és személyjogú, valamint a fiók és házi gyógy· 
szertár (mir.idezek az alábbiaikban „gyógyszertár" név alatt) tulaj· 
donosa, illetőleg felelős vezetője tköteles az érvényben lévő Ma
gyar Gyógyszerkönyvben foglalt gyógyszereket, sebészeti kö· 
tözőszere1ket, az előírt n1inőségben és a gyógyszertár fol'galmának 
megfelelő mennyiségben állandóan készletben tartani, és azobt 
- ·a fennál1ló törvényes l'endelikezések betartása• mellett - orvosi 
rende.letre, illetve a kézi·elad„sban a közönség részére kiadni. 

(2) A gyógyszertárnkban készletben tarto:tt mindenne;:nű 
gyógyszernek hamisítatla1t1nak, romlatlannak, .s•zennyezéstől mentes· 
n"k és legjobb minőségűnek kell lennie. 

A hivatalos gyógysz·erkészítmények csakis a IV. Magyar 
Gyógyszerkönyv (alábbiakban „Gyógyszerkönyv") előírása szerint 
készíthetők el. , 

(4) A Magyar Gyógyszerkönyv valamely előző kiadásában hi
vatalosnak minősített gyógyszerek minőségére, készítésére, eltar
tására és kiszolgáltatására nézve ezen előírások, egyéb gyógysze
rekre nézve pedig a közkeletű kézikönyvek (Manuale) e.Iőírásai az 
irányadók. . 

2. §. (1) A gyógyszertár tulajdonosa (felelős vezetője) köteles 
az említett gyógyszereket - a gyári csomagolásban, felbor.itás nél
kül forgalombru kerülőtk kivételével - beszerzésük alkailmával, el' 
rruktározásuk előtt (a Magyar Gyógyszerkönyv előző kiad:>sában, 
vagy egyéb ismert tudományos s1Jakkönyvekben foglalt előírás sze-. 
rin:t) szakszerűen megvizsgálni és állandóan dlmőrízni azt, hogy 
a gyógyszerek megfelelőek, romlatlanok legyerJek. 

(2) Az 1. és 2. §·ban foglalt követelmények betartásáért a 
gyógy.szertár tulajdonosa (vezetője) felelős. 

3. §. (!) Kész, zárt csoma.goaásban forgalombahozott ú. n. ki
szerelt anyagaik, min.t pl. a sebészeti kötözőszerek, gyógyszerkü
lönlegesség.ek, organotherapiás, megszabott hatásértékű, b<1kterioló
giai készítmények, .gyógyszerész folyadékokkal töltött steril ampul, 
láJk, stb. megfe.Jelő minőségéért a gyógyszertár vezetője csak oly 
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mértékben felelős, .amilyen mértékben azt a Gyógyszerkönyv 
(1. „Alapelvek" c. cikk 13. pontját 9. old.), vagy egyéb jogszabályok 
a gyógyszerészre nézve megálli>pítják. 

(2) A közönség részére ilyen zárt csomago.\ásboo forgalomba 
kerülő gyógy.szerek hatáserősségéért és megfelelő voltáért a készítő 
külföldi készítményeknél a hazai felelős !org.alombahozó viseli ~ 
felelősséget. Ezért azt !elbontani, vagy kisebb részletekben a kö
zönség részére kiszoJgáltatni tilos, kivéve, ha arra .az orvosi rende.,. 
let alapján vaiamely gyógyszer elkészítésénél szilkség van. 

Gógyszerek eltartásáról. 

4. §. (1) A gyógyszertári edények és tartálvok nem tartalmaz-
hatnak mást, mint amit feliratuk jelez. · 

(2) Fényérzékeny gyógyszereket sötét, sárgás-barna •Színű edé„ 
nyekben kell tartani. · 

(3) Nyitott, vagy jelzés r.élküli edé!nyekben gvógvszert tar.-
tani tilos. · - . 

(4) Egy és ugyanazon liókl:ri>n több szer, ·legfeljebb elkülönítve 
külö~ tar.tályban tartható és minden tartályon azoknak po!lltos tar
talmat konnyen cl nem távolítható módon fel kell tüntetni. 
. „ (5) A .gyógyszerek beti:lltéis1ét (impleálás) .a gyógyszerész
Jelolt (nem okleveles gyógyszerész és gyógyszerészgyakomok osak 
okleveles gyógyszerész felügyelete alatt végezheti. 

(6) Az összes gyógyszereket elnevezési.ik és a gyógyszercso
portok szerint a, b, e, sorrendben kell "lhelyeroi, a gyógyszertárak 
gyakmlati kövde.Iményeinek me,g!elelően. 

(7) A. gyári csomagolásban közvetlen használatra készen (ki
szerelve) forgalomba kerülő készítmények a többi szerektől elkü
lönítve helyezendők el. 

(8) Az erős szagú, vagy blízös szereket (jodoform, xero!orm, 
a~a !oetida, „m":schus, •Stb.) - külön bádog-, vfrgy üvegedénybe 
teve - a tobb1 szerektől lehetőle.g elkülönített helyen kell eltar
t.aní. A jodoform -leméréséhez külön mérleget, szarukanrulat, jodop 
!ormos anya·gok készítéséhez pedig külörn mozsarat kell h"sználni. 

(9) Az egy és két kereszttel jelölt szereket a gyógyszertánk 
berendezése és felszerelése tárgyában kibocsátott 260.520-1934. 
B. M. •számú rendelet 5. §-án.ak b) és c) po!lltjaiban !oglwlt utasítá
sok szerint kell eltartani. 

(10) A mérgek és erős hatású szerek leméréséhez, !eldoloozá
sához kizárólag az e célrn szolgáló mérlegek, es2'közök és cdé;yek 
használhatók 

(Ii) A bűzös, vagy erfüszagú anyagotk feldolgozásához hasz
nált eszközök és edénye1k, más célra csuk alapos tisztítás után 
haszná!hi>tók fel. , 

(12) A mér.egszekrény kulcsát, valamint a gyógyszertár bélyeg-
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zöjét a gyógyszetár felelős veze.tőj.e, vagy annak hely,ettese sze
mélyes felelősség me.!lett oly módon köteles megőrízni, hogy azok
hoz jogosulatlanok és ide,genek hozzá ne férhessenek. Ha az emlí
tett tárgyakkal visszaélést követtek el, vagy ha azok elvesztek, a 
gyógyszerész köteles arról a2' elsőfokú közegészségügyi h·atóság-
naik azonnal jelentést tenni. · 

(13) Főzetet, forrázatot sűrített alakban k&.szJ.etben ta·rtani és 
azokat ebb.ől kés;.-;íteni ne1n szabad - úgyszintén1 neni .szabad tömC-
1t1yített és használatkor felhígítandó ilyen készítményekből ször
pöt, v.a,gy festvényt készíteni .és kia:dni. 

(14) Tilos az olyan szerekből a reccpturai mun1ka, vagy kiadás 
céljaira trituratiókat, ·vagy oldatokat készletben tart.ana, melyek a 
triturahóban, va·gy oldatban bomlást ,s.zcnvednek (mint egyes al
caloida sók, vagy a dimcthylamidoantypirin, stb.). 

(15) Oldatok, főzetek, syrupok crnnserválására idegen anyago
kat felhasználni tilos. 

A gyógyszertári nyilvántardó könyvekről. 

5. §. Az árukészlet kellő időben való utánpótlásáról a gyógy
szertár tulajdonosa (felelős vezetője) kötele,s gondoskodni, '1ki 
evé,gből a következő könyveket köteles vezetni: 

a) megrendelő (defektus) könyvet, amelybe a megrendelésre 
váró szer nevét és mennyis.égét, a megren1delés keltét, a száLlító cég 
nevét és a -szer beérk·ezéséne1k napját kell bevezetni; 

b) laboratóriumi munkalkönyvct, an1elybe 1sorszám és kelet sze
rint a házilag készült gy.ógyszerek nevét, minőségét és me:nnyiséw 
gél kell !eljegyezni. 

E könyv e,gy\k elkülönített részében kell feltüntetni a gyógy
szertárb'an előállított s a Gyógyszerikönyv sze.rint r..iem hivatalos 
gyógyszerlcészftmények: pontos összetételét is; 

e) vizsgálati naplót, amelybe sorszám és kelet szerint a 2. §-ban 
foglalt előír.ás szerint vizsgált gyógyszer nev.ét, a száJlító cég nevét 
és a viz1s.gálat ered1nényét „1negfelelő", vagy „me,g nem felelő'' jel
zéssel kell be.v.ezetn.i. Ha ,a vizsgált szer minősége nem megfeJelő, 
ennek okát is meg kell említeni. A vizsgá\.atot teljesítő gyógysze
rész .a vizsgálat ·eredményét néyaláírásával köteles e11átni; 

d) méregkönyvet. 
A mére.gkönyvnek a következő rovatokat kell tartalmaznia: 
1. folyáiszám; 
2. a kisz.olgáltatás ideje; év, hó, nap; 
3 .. a rendelő orvos n.e.ve; 
4. az enigedélyt kiálilító hatóság neve 1 az engedély szán1a és 

kelte: 
5. a méreg, illetőleg az erős hatású szer n.ev,e, mennyisége; 
6. milyen célra (orvosságképpen, kártékony állatok pusztítá-



94 Második rész 

sára, gazdasági, ipari, vagy tudományos célra) szükséges a ·méreg; 
7. ru vevő neve, foglal1kozása .és la 1kása; 
8. a rendeilvény elkészítőjének és kiszo1·gáltatójának sajátkezű 

aláírása; 
9. ha nem gyógyc-élra szolgál, az átvevő aláírása és lakás,a. 
A méreg.könyv megfelelő rovataiba mir.-dazokat a tételeket be 

kell vezetni, amelyeket a jelen rendelet 5. §·a d) poo.tja e1 őir. 
A méregkönyvet, valamint a visszatartott vényeket (e.i1,ged6-

lyeket) az utolsó tétd keltétől számitott 10 éven át meg kell őrizni. 

Az orvosi rendelvények kiállitásáról. 

6. §. Az orvosi rendelvényt rendszerint, az ú. n. egy és 1két 
keresztes szereket tartalmazó orvosi rendelvényt pedig mindig 
olyan vényppapíron 1k,ell kiáldítaini, a·melyen a re(J]delő orvos neve, 
lakása (telefonszáma) fel van tüntetve. 

(2) MiThden orvosi rendelvényt szabályszerűen, minden kétsé
get kizáró módon, jól olvasható írással kell kiá!lítmni. A rendelvé
nyen az orvos a rendelés helyét és keltét felj.egyezni és a n.evéi: 
olvas·h.atóan a•láirni tartozik. 

(3) Az egy vagy két kereszttel megjelölt gyógyszerek rende-
1-ése esetén úgy az orv.os, mint az állatorvo·s· köteles annaik 1n.ennyi
sé.gét betűvel .és szám,mal kiírni. Ha pedig az orvüs a két 1k:ereszt
tel megjelölt gyógyszerekre nézve megállapított legnagyobb egyes, 
illetőleg napi adagná•l többet kíván rendelni, tartozik a rmdelt 
menr.iyiséget még .aláírásával, vagy kézje,gyével !külön is megerő
síteni. Nem vonatk:ozi1k azonban ez utóbbi ren.delkez.é.s a> külső 
használatra szánt kcnőesökre és oldatokra. Az egy és két kereszt
tel jelölt gyógyszer.ek rende<lésekor úgy az orvos, mint az állat
orvos 1köteles rn rendelvérJYen a gyóggyszer hasz0:1álati módját tü
zetesen megjelölni, tehát használati utasításul „rendelet szerint", 
vagy „utasítás szerint" megjeilöléseket ha>sználni nem szabad. 

(4) Két keresztes szert tartaJmazó gyógyszer ismételt elkészíté
sét az orvos ugyooazon a vét:iyen csak úgy rendelheti ·cl, ha a ren
delvényt újabb kelettel és -aláírásával ellátja. Két keresztes szert 
tartalmazó rendelvényt „Semper repetatur" jelzéssel ellátni n·em 
szabad. (E bekezdésben foglaltwktól eltérő rendelkezéseket a ren
delet 7. §-ának (11) és (12) bekezdései tartalmazzák.) 

(5) Két kereszttel megjelölt .gyógyszert pora'1akban osztatlanul 
rendel!lli nem szabad. Amennyiben e két kereszttel megjelölt, vagy 
egyéb erős hatású szer külső használatra szol.gál, úgy a rendelt szer 
tartályát mindenkor „méreg" és „halálfej" jeilzéssel kell megjc.
löltetni. 

(6) Az egy kereszttel megjelölt és a gyógyszerársz-abásban 
kereszttel Jelzett altatószert tartalmazó orvosi rendelvény ismétel
ten esak úgy készíthető el, ha az orvos újabb keltezéssel és alá-

írásával ellátta. Kivételt képez, ha a rendelt gyógyszerben az altató
szer e,gész mennyis.ége a napi, ~d,agot, ~~g. ne,~ hail~~Ja, am11ka.r a 
vény újabb kelet és orvosi alairas nelkul is krndhato. 

A gyógyszerek kiszolgáltatásáról. 

7. §. (1) A .gyógyszert úgy mennyis1ég, min~ ';'in~ségre nézve 
szigorúan .az orvosi rendelvény szerint kell elkesz1te1n1. A rendel
vényben előírt gyógyszerek közül bármit, is ~iha,gy".i, vagy azt, 
amennyiben e1llenkező törvér.iyes rende.l~e~es. nincs·, massal. he!yet.
tesíteni szigorúan tilos. Ha az orvos szovedJ~gyzet: s~.er_t rei:delt: 
más szfirt, még ha az vele vegyileg azonos os,szetetelu 1s, ktadn1 

nem szab-ad. l "k k .. 1 .. b'" .. t"" , 
(2) Ha az a-rvos olya!Il szert rendel, ame y11 u on ozo on:ie1:1.Y.-

ségben J<és„ül és a töménység fokát határozottan meg r.iem Jel~h, 
mindenkor a kisebb töménységűeke.t kell krndm. Ha pedig pomos 
megjelölés nélkül olyan gyógyi.s.zert rer::deI: mely _úgi_r tisztít~tt:. ~u1t 
tisztítatlan állapotban használatos, rnmd1g a hszhtott mmosegut 

kell kiadni. · d" 
(3) A dextrinnel elkészített, szárított kivonatokból mm ig a 

rendelt mennyiség kétsze-resét ke!l venni. Kivételt. egi_redül az „ex
tractum sci'llae" !<:épez, am:elyből •a rendelt mennyn;eg haro.n1~s1Zorosat 
kell ver.mi. A kétszeres, illetőleg .a háromszoros menn_yiseget kell 
kiadni akkor is, h.a az ·orvos tkifejezet'ten extr. e. dextr1r:o-t rend~l. 

(4) Ha az orvos olyan gyógyszert ;endel, amely hivatalos cs 
nem hivat·alos sója ailaik:jában fordul cló - amenny1~ei~ az or:vos 
n.em írná lki a gyógysz·er teljes !llevét - ar:na1k m1nd1g a hr~ra
talos sója adandó ki (pl. ha az orvos csak codeint ír fel, úgy mm
dig a codeinum hydr-ochloricumot kell kiadni). „ , ,. 

(5) Bomlékony, vagy hatásukban csokkeno · gyogy~ze'.ek~ol 
(pl. infusumoik, decoctumok, stb.) a vényen felírt mer.111yisegnel tob_
bet még a fél kifejezett kívánságára sem .s-zabad egyszerre kiadm. 

(6) Oly rendelvényt, melyet nem a 6. ~~ban ;ogla_lt „rendel
kezés szerint állította1k ki, ·életveszéily, valamint mas 1s

1;irgos e;et, 
nem !különben lényegtelen alaki hibák kivételével~ a gyogyszeresz
nek elkészíteni (illetőleg ismétdtei:i elkészíteni) és kiszolgáltatni 
nem szabad .. A gyógyszerész ilyen cis·etben köte1:~, az 01:vo~t, vagy 
ha ennek akadály.a volna, a gyógyszer mcgrendeloiet a !oadas meg
tag.adásának okáról f,elvilágosítani, illetve n vényt, ':issz,ata~~v~, ~ 
kiszolgáltatás m.egtagadásán•a1k indnkát az orvossal irasban kozoln1. 

(7) Ha az orvos olyaq rendelvényt írirn, amelyen e,gy, vagy 
két keresztes szer adagja a GyógyszeDkonyvb'.'m meg~atar°:zo~t 
legnagyobb adagot meghala-dj a s ez~n adag ,betuvd .. v~l? ;ne.gi-e.Io_
lését vagy kéz}e·gyével vagy aláírásavoal ~valo m.egeros1teis~t ·~z o:
vos e-lmulaszt~ná, .~g~ - h,a a gyógysz~resz az, or':os~ .errol er~~s~~ 
teni nem tudja, surgos e1setben, vagy e!etveszely ideien -a gyoeY 
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szerés·z a keresztes szer le.g111agyobb adagjának figyeJembevételé· 
vel készítse el a ,gyógyszert s ezt a vényen megjelölve adja ki és 
erről a rendelő orvost utólag értesítse. 

(8) A Gyógyszerkönyv, továbbá az cgye1satett Gyógyszérár· 
szabásban egy, vagy két keres·zttel me.gjelölt gyógyszerek, a bakte
rinlógi.ai és szérumkészítmények, végül az úgyn,evez.e.tt organothe
ri>piás (hormoq) készítmények csak Magyarországon gyakoclatra 
jogúsított orvos, vagy állatorvos rendelvényére adhatók ki. A 
Gyógysze1'1<önyvben és az egyes.nett Gyógyszer Árszabásban elő 
nem forduló újabb, v.agy ritkább gyó,gyszerek mindaddig, amíg az. 
említettek valamelyikébe keresztte·l, v·agy ·anélkül fel nem vétet
te1k, egy keresztes szereknek t,ekintendők és csak szabályszerű or
vosi vény .,,]apján adhatók ki. 

(9) A (8) bek.ezdésben nem említett egyéb gyógyszerek a 
gyógy1s;oertárban sz.abadon árusíthatók. 

(10) Rendelvénymásol..tok alapján kereszttel megjelölt ·szert 
tartalmazó gyógyszert kiadni nem szabad. 

(11) Két kereszttel megjelölt szert tartalmazó gyógyszer oly 
helységbeni, hol gyógyszertár van, csak a rendelés napján, vagy a 
következő naporJ; ol.y heilységben lakók részére pedig, ahol gyógy 
szertár 1t1incsen, csak a rendelés napján, vagy .a közvetlenül rákö
vetkező három napon belül adható ki. Két kereszttel megjelölt 
szert tartalmazó gyógyszert - a kábítószerek kivételével - újabb 
orvosi aláíráis nélkül csak .abban az esetben sz,abad ismételten ki
adni, ha a két kereszttel jelölt szernek az egész gyógyszerben fog
la.Jt mennyisége, nem haladja meg a szernek, .a megállapított egy
szeri legnagyobb adagját. Ha azonban a rende'lt mennyiség a legna~ 
gyobb .adagot meghal.adj'a, akkor a ,gyógyszer csak abban az eset
ben készíthető el ismételten, ha a rendelő orvo1s .az ismétlést "re-· 
petatur", vagy „reiteretur" szókkal elrendeli és a rendelvényt újabb 
kelette,] és újabb névaláírással ellátja. 

(12) Olyan két kereszttel megjelölt szert tartalmazó vényt, 
amelyen a felírt szer állandó használata nél1külözhetetle-n és eze11 
körülményt a h.atósági tiszti orvos. w vényen· igazolja, újabb orvosi 
aláírás és kelet nélkül is meg lehet ismételni, a hatósági orvos ál
tal megjelölt időponüg, de le,gfe!jebb .egy rnaptári .évig. 

(13) Két k·ereszttel megjelölt, belsőleg szedendő gyógyszert por
ala1K:ban osztatlanul 1k:iadni !l.1C!l.n szab'ad. Amennyiben ·a két kcrers·zt
tel megj.elölt, vagy egyéb erős hatású szer kiilső hasznalatra szol
gál, úgy a rendelt szer tartályát mindenkor el kell látni „mére,g" és 
„halálfej" jelzéssel. A .szabályszerűen ,rendelt sublimát-hengerkét 
csak úgy szabad kiadni, hogy minden egyes hengerke „rnéreg" .és 
„halálfej" jelzésű fekete papírba legyen burkolva. A hengerlkéket 
csa1k .a ,,méreg" jelzéssel eillátott, ,gondosan lepecsételt üvegben 
(üvegcsőber:) szabad kiadni. 

(14) Allatorvos!ás, fertőtlmités„ tudományos, mező.gazdasági. 
vagy ipari használatr.a rendelt két !keresztes, vagy hasonló hatású 

---~--,---------~·····~-~-~--
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méregszerekből dőállitott készítmények és oldatok a fennálló ren
deNcezéselknek megfelelően minden1kor csak: a „méreg" jelzéssel és 
hfrlálf.ejjel ellátva .és lepecsételve (viasz, vagy zárópee1siéttel) ad
hatók ki. 

(15) A hatósági mére,gen,gedélyek, tudományos, vagy taninté
ze.ti méregrendelések, a külsőleg rendelt gyógyszerek közül a cylin
dri' hydrargyri-bichlorati, corrosivi-cyanati éis. oxycyanati-ról, vaila~ 
mint a legnagyobb egyes, vagy napi .adagot túlhaladó .és belső hasz
nálatra rendelt J<ét keresztes szerről 1kiállitott orvosi rendelvények, 
továbbá az előző bekezdésben fdsmolt szerek hatósági cnigedé
lyeit, illetőleg mvosi rendelvényeit vissza kell tartani és az e célra 
szolgáló méregkönyvbe be kell vezetni. A visszatartott orvosi ren
delvényekről a vevő 1kívánságára árszám.ítással ·és a gyógyszertár 
bélyegzőjével e1látott mitsolatot kell bado:ii, melyre a „másodlat" 
szót feltűnően rá ikell vezetni. 

(16) Tilos bármife!é rmdelvényt ismételten [dszolgáltatr.Ji, ha 
azi orvos azt „ne repetatur" jelzés1s·el látj.a el. 

(17) Egy és két kereszttel jelölt szert tartalmazó orvosi ren" 
delvényt gyógyszerész-jelölt, vagy gyógyszerészgyakmnok csak ok-· 
leveles gyóg)"s·zerész felügyelete mellett készíthet és adhat ki. 

(18) Belsőleg használandó gyógyszeres folyadékokhoz hengeres 
palack és fehér alapon fekete, vagy kéJk nyomású címke: a külső
leg használt, va,gy befecskendezéshez való folyadékokhoz, szem· 
cseppckhez, fovábbá torok- és szájvizekhez mindenkor hatszögletű 
üveg és vörös aJapor, fekete, vagy fehér nyomású címkét kell hasz
nálni. A kül.sé\leg hasiználandó, tovAbbá sterilizett, tűzve1szélyes, bel
sőleg ártalmas, vagy méregként ható, vagy felrázva hasznilandó 
gyógyszerek és más szerek kiadásakor ezen [<:örülrnények, a ren
des címke felett .alkalmazott külön jelzésefilkel szembeötlő módon 
fel !egyenek tüntetve. 

(19) Sötétszínű (sárgásbarna) üvegben kell kiadni minden olyan 
gyógyszert, amelynek e!tartásút ~ Gyógyszerkönyv, v•agy más 
szakkönyvekben található utasítások fénytől óv·a rendelik el. Ha 
olyan oSzert ren,del az orvos, amely a p·arafadugót megtámadja, a 
gyógyszer csak parafinozott üvegdugóval el;Játott üvegben ad
ható ki. 

(20) Már egyszer használt dobozokat és parafadugókat a 
gyóg)'Szerésznek a közönségt61 visszavenni nem szabad, hacsaik 
azokat nem ugyanazon beteg szán1ára használja fel a gyógyszerész. 

(21) Az osztott, vagy o.sztatlan porok betöltésére szolgáló pa
pírtokba (kapszulába), vagy zacskóha felnyitás céljából szájjal be
lefújni 111em szabad. 

(22) Olyan oszlat porokat, amelyek víz,s.zívó, vagy illó alkat
részeket, mint camphort, chfornlhydratot, theobmminum natrio
salicylieumot, mentholii:, hromot, jódsókat, illő és zsíros olajokat, 
e:x:'tractum-belladonna.et, -cannabis ir.1dicaet, Mhy.oscyiamit vagy 
-is.eealis cornutit tartalmaznak, vagy ha az orvos ezt kifejezetten' 

'l 
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előírja, mindenkor csak parafinnal átitatott papírból, vagy per~ 
g.amentből készült tokban (kapszulában) szabad kiadni. 

(23) Gyógystzercímkét pontosan és jól o>lvashatóan az or
vosi rendelvény előírásainak meg.feldően kell kitölteni. Minden 
címkén lel kell tüntetni a kiadó gyógyszertár nevét és címét, vala
mint a gyó,gysz·er elkészítőj,ének: nevét és a készítés napját. 

(24) A gyógyszerek árszabványozásánál követcndií eljárésrn 
11ézve, mi•nd,enlc;or az érvényben lévő Gyógyszer Árszabás utasítá·· 
sában fog-Ialt rnr:1delkezések az irányadók 

(25) A rendelvényen .a gyógyszerésznek fel kell tüntetnie· a 
gyógyszer készítőjénelc n,evét, a gyógyszertár bélyeigzőjét, az 
áttételeket részletezve, .az árat kiszámító gyógyszerész nevét, az 
elkészítés (ismétlés) idejét, de mindezt olymódon, hogy a feljegy
zések a vény jól olvashatóságát ne befnlyás-0•ljá~<. 

(26) Az orvosi vényeken a gyógys·zerésZ!llek e §. (7) bekezdé
sében említett eset !kivételével javítani, helyesbíteni, töröl11i nem 
szabad. A feltétlenül szükséges feljegyzéseket (mint pl. tota massa, 
stb.) is úgy keJl feljegyezni, hogy azért .az orvos írása olvasható 
mar.adjon. 

(27) "Sürgős" jelz,éssel ellátott v.ényeket, azonnal, n1inden más_ 
rendelvény e[őH kell elkészíteni .és kiadr:u. 

(28) Tilos oly vények elkészítése, amelynek rendelési módjából 
az orvosis1al fennálló titkos egyességre lehetne következtet11i, ami
lyea.1 például ~,secull·dum rneiam praes1cription·em" .stb. 

(29) Orvosi rendeivény alapján készü1t ,gyógyszert tilos olyan 
papírnsba bu1'l<0lni, amelyen valamely gyógyszerkülönlegesség, vagy 
más gyógyászati céir.a .alkalmas szer van ,ajánlva. 

8. §. A gyógyszerésznek a közemség dőtt az on osi rendel· 
vényre, illetőleg a gyógyszerre, avauy az orvos n1üködésére nézve 
Líraló n,egjegyzések·et teil.1nie ne.ni szabad. 

A gyógyszcrikiszo.lgálás szabályszerüsé,géhez tartozik azonha11 
az 1s, hogy az 1876. évi XIV. tc. 136. §-a .alapján kibocsátott ,gyógy
a.zerárszabásban foglalt rendel:kezések is pontosan végrehajta·ssa
naik. A belügyminiszter. legutóbb a 260.500-1934. számú rendele· 
tében állapította meg a gy6gyszerek árát, amivel kapcso.Jatban ·a 
következőket rende.Jte el: 

A) Altalános szabályok. 

1. Az orvosi vényre re11dclt gyógyszerek, a vénytkészítéssel 
kapeso'1ato·s munka és a k;stzolgáltatáshoz szükség.es edényzet árát 
- ártételenkint - külön-dcülön kell a véniyre rávezetni. 

A~ árnt megáUapító gyó.gyszcrész köteles a végösszeg alá nevét 
<>láírni és a vényt a gyógyszertár bélye.gzöjével ellátni. 
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2. A vény árát m-indenkor a gyógyszer lkiszolgáltatásána1k nap
jálll érv·ény-e1.sr gyógyszerárszabás szerint kell tk:iszámítani. 

3. Minden egyes vénytétdt degalább ls 10 fillérben kell szá
mfü>ni, ha pedig 10, v.agy több egész filléren felül még tört fillér 
is jön számításba, .a !élfüléren alulit el kell hagyni, fél fil!ért, vagy 
.ezen felüli összeget pedig egy fillérben kell számítani. 

4. Olyan szerekniél, amelyeknél a gyógyszerárszab.tshan több 
ártétel ú. n. ultraár fordul elő, akkor kell az olcsóbb ártétdt számí
tani, ha .a .gyógyszer előírt n1ennyisége azonos a gyógyszerársza
básban megjelölt olesóbb ártétel mennyiségével, vagy azt megha
ladja. Ha a ,szer ára a gyógyszerárszabásban csaik egy áttételben 
fordul elő, úgy az bármily mena_1yiség árár_t]ak tk:iszám·ításánáJ irány
adó. Ha valamely kisebb mennyiségű gyógyszer ám meghaladná az 
ugyanezen gyógyszer nagyobb mennyiségére megálll>pított ultra
árat, úgy e kis·ebb mennyiségben kiszolgáltatott gyógysz.erért, az 
ultraámáil magasubb ár fel nem ·számítható. 

5. Ha az orvos a vényen .a gyógyszermennyiségét tüzetesen 
11em határozta .me.g, hanem p[. „quantum .sa'tts1" megjelölést hasz
nál, úgy a gyógyszerész " felhasmált mer.myiséget a vényen meg
jelölni tartozik. 

6. Ha az orvos valamely egysége$ összetéteJű gyógyszerből, 
vagy ,gyógyszerkülönlegességből az eredeti gyári csomagolásban 
forgalomban lévő mennyiségnél keves·ebbet rendel (pl. tonogen, 
-adigan, stb.), a•r.m.ak árát n.em szabad magasabb1an számítani, mint 
.amennyi a rendelt miennyiséghez le.giközeaebb .eső ugyanannyi, vagy 
annál ll!agyobb menr.iyiséget tartalmazó eredeti gyári csomagolású 
·készítmé11y ára. 

7. A közgyógyszereHátás, illetőleg az. álli>mkinostár (m. kir. 
rendőrség), vagy valamely közalap, az 1927:XXI. te. hatálya alá eső 
betegségi biztosító intézetek, - ú. m. az Országos Társadalombiz
tosító Intézet és helyi sz<en>ei (a ke<rületi és v.állal•ati pénztárak, a 
Debreceni Kereskeddmi Betegsegélyző Pénztár), a m. kir. Posta 
Befegs1égi Biztosító Intézete; " m. kir. Allamvrusutok Betegségi Biz
tosító Intézete; a Közforgalmú Magánvasutak Betegségi Biz
tosító Intézetei; a m. kir. PostataJkarékpénztár Betegségi Biz
tosító Inrtézete; a m. kir. Dohár:iyjöv.edélk: Beteg,ségi Biztosító In
tézerte; a bányatárspénztárak, ideértve a ·diósgyőri m. kir. áll.ami 
vas- 6s ac6lgyár, valamint a komlói m. kir. kincstári kőszénbány• 
társpénztárait is; a M.agyar Hajózási Betegségi Biztosító lr.itézet; 
(a Magán„lkalmazottak Biztosító Intézete, továbbá a Gazdasági 
Munkáspénztár, valamint a vizitár.sul<ttokná'1 (öblözeteknél) és a m. 
kir. földművelésügyi tárca keretében házi kezelésben wgzett mun
kálatoknál ailkalmazottaJk - terhére kiszolgált<>tott, valamint az 
1907:XLV. tc. 28. §-ában fog\.altak is,zerint, a gazdasági cseléd 
"és családj.a részére szüksége1s és ai g,azda terhére kisz·olg.áltatott 
gyó,gyszereknél - midőn az orvosnak a vényt szabályszerűen elő
ítt módon kell\ kiállítania - cs<ikis a jelen rendelet 3. számú mel-

7• 
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ll!kletében felvett legolcsóbb edényzet, vagy tartály, a végzett 
munkálatokért pedig a 4. számú melléklet jegyzet rovatának a) 
pontjában meghatározott díjak számíthatók fel. Ezen rendelkezé& 
az áUamkincstár terhém kíszolgáltatot!t állatorvo'li vényekrc is 
vorui tkozik. 

Mind az .elosztott, mind az osztatlanul DerJdelt porokhoz do
boz csalk: akkor számítható, ha .a gyógyszer nedvszívó .anyagodcat 
tartalmaz. 

E pontban felsorolt intézmények terhére kiszolgóJtatott gyógy
szere1k:!11ek ai megszabott áror..i alul való el.adása külön egyezményel.;;:
kel biztosítható. 

8. Az áUatok 's·zámám rendelt gyógyszerek és sebészeti kötözö
szereik: árát, .az emb.ernek y.a(]_ó gyógyszerek és sebésizi kötözőszerek. 
árszabása szerint olyképpen kell számítani, ho,gy a gyógyszerek 
árából 20 százalékot, a s·ebészeti kötözőszerek árából pedig 10 szá
zalékot kell levonásba hozni. 

Az állatok számára rendelt gyógyszert mindig az ú. n. „ex
peditio simplex" szerint kell kiszolgáltatr:,i. 

Az engedélyezett gyógysz,erkülön!egességnél - ha az állat
gyógyászati célra rendeltetik - az itt meg.állapított levonást alkal
mazr.ii nem kell. 

9. Azoknak a szereknek az árát, amelyek a jelen rendelethez 
csatolt hivatalos ,gyógys.zerárszabásbarJ (I. melléJkld) nincsenek fel
soroJva, az ezen rendeleth.ez csatolt ársziabás megállapításánál kö
vetett elvek •Szerint, a m. kir. belügyminiszter hozzájánulásával, a 
Magya•rországi Gyógyszerész Egyesület lciadrus.ában megjelenő 
"Egyesített Gyógyszerárszabás" ártételei szerint k:el m.egálI;pí-tanL 

10, Ha a vényen az a megjegyzés foglaltatik „fiat expeditio· 
simplex", az edények, tartályok és borítékok le.golcsóbb ár.tételeit 
szabad '"ak felszámítar,.i. 

B) Kézi eladásban kiadható gyógyszerek árának megállapításakor' 
követendő' eljárásról. 

lL A kereszttel meg nem jelölt szerek - vénvnélküli ú n, 
kézi eladásban történő - kiszolgáltatásánál, azok a hivata!-0;, v:agy 
az „Egyesített á"s.zabásban" megjelölt áralmál m:1,!jasabb áron nem 
adhatók el. 

A hivatalos árszabásban megállapüott kiszolgáltatási díjtétel 
csak 1abban áz esetbein sz:imítható felf ha a gyógyszerész .a ·gyógy
szert a fél kívánságára m.egifele1ő edényz,etben vényStzerűen szolgál
tatta ki. 

Ha ru gyógyszer kiszo!gáltat:is.a a fél saj~t edényéhen, dugó hoz
záadása és jelzése." tiéikül történt, a szer árán kívül más ár fel r.ien1· 
szfumítható; egyébként úgy a jdzésért, (signaturác\rt), mint a du·: 
?óért egyenkint 5-5 fillér ·számítható fel. Por-, vagy bistályalakú 
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szerek és teák eladásakor '" zacskóért külön 5 flllér számítható feL 
Ha. a gyógyszer (kenőcs) loiszolgáltatása bádogdobozban történt; 
10 gr ürtartalomig 6 fillér, 20 gr-ig 8 fillér, 30 gr-ig 10 fillér, 50 gr-ig 
14 fillér, fadobozokért pedig (100 .gr ürtartalomig) 5 fillér számít
ható kii!ön fel. 

Kézi eladásban kiszolgáltatott osztott porok .egyes ,adagjai
rnk árát 20 drb, szabályszerűen kiszámított adag árának 1/20 ré· 
szében ®eU megállapítani, mely árban a kiszolgáltatáshoz szüksé
ges zacskó ára már bennfoglaltatik. 

C) A gyógyszerkülönlegességek árának megállapításakor követendő 
eljárásról. 

12, Gyógyszer.különlegességek kicsinybeni eladási árát egy 
ada,gra (csomagra) vonatkoztatvai, az ezen árszabásban }e,fektetett 
elvekruek megfelelően, oly módon kell kiszámítani, hogy az anyag' 
árakból 10 száwlékot, ·a munlmdíjakból pedig 25 százalékot ke!I 
1evonni. 

A steril injekciókat tartalmazó gyógyszerkülönlegességek árát 
a most .említett levonások nélkül kell kiszámítani. , 

A gyógyszcrkülönle.gességek a fentebb meghatározott módon 
kiszámított árnál magasabb áron nem árusíth'a!tó1k. 

A nagykereskedői beszerzési árakhoz .a Diphther1a-, Scarlatina
és Tetanus~szérumoknál 30 százalék, ,az lnsulinnál, valamint a sub~ 
stanciában, oJdó,srzer nélkül forgalomba kerülő arseno·benzol készít
ményeknél 35 százalék, a többi .arseno-bernzol készítményeknél pe
dig 40 .százalék számítható fel. 

D) A közkórházak (orvosi rendelőintézetek) részére szükséges 
gyógyszerek árszabásaknr követendő eljárásról. 

13. Ha a közké>rházak és s.ze.gény járóbete,gek gyógyítására szol
gáló orva.si rendelőintézetek (lásd az 1300-1932. N. M. M. dm sz. 
rendelet 1. sz. mdléklet Gyógyszerrendelési Utasításának 11. pont
ját), az irutézet terhére valamely gyógyszerből oly mennyiséget ren
delnek, amely a jelen r.endelet I. számú mellékletében !ogla,Jt gyógy
szerárszab:fusban feltüntete.tt alapmennyiségnek ötvenszeresét 'teszi 
ki, vagy azt meghaladja, úgy a gyógyszerész köteles a rendelt 
gyógyszernek az árszabásban megá!Japított árából 40 százalékot le
szám!tani. Ezern engedmény levonás" minden esetben az alapárból 
történik, még akkor is, ha valamely gyó.gyszer ú. n. ultm-mennyi-
5ége., illetőleg ára is szerepel az árszabásban. '. 

Az e pontban a közkórházak és r.enddőin.tézetek szá,mára 
megál1apított kedvezmény az „Egyesftett gyógyszerárszabásbai:/· 
felvett gyógyszerekre is vonatko·zik. Ha valamely ,gy<J~ys.zerből az 
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alapmennyiség ötve1nszeresénél k,evesebh rendeltet~k. ·ak.kor a ki
sebb me[)nyiség ár.a nem lehet magasabb az ötvenszeres m·ennyiség 
negyverJszáz.alékos levonásával számított áránáL 

14. Minden gyógyszertár (111yilvúno·s, házi és kézi gyógyszertár) 
felelős vezetője, illetőleg tulajdonos·akőteles 1935„évi január hó Hők 
!rnződ6leg .a gyógyszerek kiszolgáltatásánál és árszabásánál a .ielen 
rendelet r.endelkezé.seihez sz,i,go·rúarn alkalmazkodni és1 a ren;delet 
1. példányát beszerezni ·és m·egőrizni. 

Erről a tiszti főorvosoik 1a gyógyszertárak vizsgálu ta alkalmá ~· 
val meggyőződni tartozr.1ruk. 

E rendelet 1935. évi január hó l-én ·lépett életbe és ezzel a 
gyógyszerek kiszolgáltatásáról és árszabásárúl szó1ló 220.000/1933. B. 
M. sz. rendelet továbbá a szegénybetegek gyógyítáJslához szükséges 
gyúgyszer és gyógyászati segéde1s:,1közök reaidelésének és kiszolgál
tatásának, va!an1int :az ebből származó költség-megállapítás, nyiI~ 
vántartás, kiegyenlítés és elszámolás módjának szabály·ozásáról· 
szóló 400- 1932. N. M. M. eln. sz. rendel.e! IV. sz. melléklete, 
amely a közgyógyswreJlálás, illetőleg "" államkincstár terhére min~ 
taszerűkg (normaliter) rendelendő gyógyszerek vénymiotáit tar· 
talmazza, hatályát v.esztette. 

Az árszabásra v.onatk:ozó r.endelkezésekhez kapcsolódik a:?J 
1935 .. évi III. tc., mely ru gyógyszerészi jóléti intézmény létesítéséről 
szól. A törvény szószerint a következőképpen rer.delkezik: 

!. §. Gyógyszertárban orvosi re111ddetre készített minden egyes 
gyógyszer kiszolgáltatásánál felszámított munkadíj után a gyógy
szertár felelős vezetője köteles a gyógyszetészek se,gélyezéséne:k 
és' nyugdíj intézetük előkész-ítésének céljára járulékot fizetni. A 
járulék összegét és lernváS;án.ak módját s a lernvá& e1lmulasztásának 
jogkövetkezméqye1t " bdiigyminiszter rendelettel állapítja meg. A 
járulék összege .gyúgyszerenként 4 fillérnél több nem lehet. A já
rul.ék közadók módjára hajtható be. 

2. §. Az !. §-ban me,ghatározott járulékokból befolyó, továbbá 
az egyéb forrásokból rendelkezésre álló ös.szeoeiket külön alap-
k ' 1 ~ ' •ent kell keze ni. Az .rulap ke1zelésének közelebbi szabályait és az 
aJ.apbó1l engedélyezhető segélyeket a m. kir. belügyminiszter álla
pítja meg. 

3. §. A m. kir. belügyminiszter felhatalmaztatik, hogy a gyógy
szerészek ellátá.sát öregség 6s1 rokkants·á·g esetére, úgyszintén özve
gyeik és árváik e'látását .az 1928:XL. törvénycikk rendelkezései
től eltérően az 1. §-ban meghatározott járulékok és egyéb szol.gál
t"tások igénybevéte'lével nyugdíjintézet meg.ankotásával megszer
vezze és a szükséges szabállyokat rendelettel megállapí1's1a. A nyug
díjintézet megalalkítása után, a jelen törvény értelmében alapként 
kezelt v1agyont a nyugdíjintézetnek kell át.adni. 

4. §. A törvény hatálybalépésének napját a m. kir. beJügymí· 
niszter állapítja meg, 
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A m. kir. belügyminiszter 307-1935. B. !,'l· s~á~ú rendeletében 
a gyógys:wrészi jóléti intézmény létesítésérol szol? 1935:~.II. tc. 1. 
2 ... és 4. §-ában kapott felhatalmazás .alapján .a kovetkezoket ren· 

delte e.!: 
1. §. A gyógyszerészi jóléti intézményr?l. >Sd!Zól? _19315 1:~IIt. 1

tör-
vénycikk rendelkezéseit jelen rendelet kihir ekseve ep e em 

életbe. " l" 't' ' tt 2. §. A gyógyszerészek jóléti céljainaa< e; oseg1 ese veg_e , a 
Gyógyszerészek Országos jóléti alpj.a (alábbiakban: Alap) lete.s.1!· 
tetik, amelynek felad"ta: , , , , 

1. az önálló gyógyszer<lszi nyugdíjintézet létesitesenek penz-
ügyi megalapozása. „ .. , • .. „ • 

2. A rendelkezésre áJló anyagi eszkozok korlata1 kozott egye·S 
különösen indokolt esetekben segélyek engedélyezése. , , 

Az Alap pecsétje köriratban: Gyógyszerészek Orszagos Jo-
léti Alapja. Bud"pest. 

3. §. Az alap bevételei: . · 
1. a nyilvános házi és kézi gyúgyszertár~k által. _mm~en egyes 

vény.s-zerűen kiszogáltatott gyógyszer után fizetett 1arulekok, 
2. adományoik, . 
3. az Alap tulajdonábarJ lévő tőkék k.amfrta1, 
4. b-eruházási létesítmények hasznai. „ „. 

4. §. A nyilvános gyógyszertár tulajdonosa, (felelo~, veze.toie) 
kötele:s az Alap javára a m1agánosok rés~é~e y,~nys~eruen k1szol· 
gáUatott minden egyeis. gyógyszer után 4 hllert f!zetm. , , 

A közgyógy.szerellátás, illetőleg az ál}amkincstá~, ;agy. altala
ban vaJamcly közalap, vahtmint az 1927. ev1 XXL torvenyc~kk ha
tálya .alá eső társadalombiztosító intézetek .és a Gazdasag1 Mun
káspénztár (lásd a Gyógyszerárszabásról szóló 2?0.5?0-::-1934. B. ~1: 
számú "endelet 7. pontját, iközzétéve1 a Budapestl Kozl.m;y 19~4. ev1 
288. számában) terhére kiszolgáltatott gyúgyszerek utan, venyen
ként 3 flllért kell az Alap ja vára fizetui. , . , , 

Az 1927:XXI. tc. hatálya alá tartozó azon tarsadalomb1ztosito 
intéze:tek terhére kiadott gyógyszerek után, amelyek a fenteb!;i em
lített rendelet 7. pontjában meghatáro~ott munkadíj. l~edvezmenyen 
felül a m. kir. belügyminiszter által jováha,gyott ~ülon egy'.'Zme~y 
alapján további 5 száz.aléknáil nagyobb kedvezmenyb~n :es~esu!
nek hl> e külön kedvezmény nem hal•adja meg a 10 ·szaz.alekot, ve: 
nye~kén·t 2 fillért, ha a külön ked;ez;nény 10 ~záz.aléknál nagyobb, 
vényemként 1 fillért ke.U az Alap iavar.a hze.tm. ". .. 

A házi gyógys„ertár tulajdonosa (feklos ve_zetoi~) ikoteles az 
Alap javára a gyógyszertárból vényszerűen loszolgaltato.tt mm-
den egyes gyógyszer után 2 fillért fize.t111i. . ' 

A kézi gyógyszertár tuil.ajdonosa köteles a_z AJ.ap J~Vara . a 
gyógyszertárbúl kiszolgálta.tott minden egyes gyogyszer utan 4 fil· 
!ért fizetrni. 

5. §. Az Alap kezelését az Intéző Bizottság v.égzi. 
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Az Alap kezelésével járó személyi és dologi tkiadások az Ala· 
pot terhelik. 

6. §. Az Inté"ő Bizottság 12 tagból áll, .akiket a belügyminisz· 
:ter 2 év tartamára [levez ki. 

Az Intéző Bizottság élén az elnök áll, akit a beJügyminisztcr 
a belügyminisztérium tisztviselői sorából 5 év tartamára nevez k:i. 

Az elrnököt akadályoztatilJs,a esetén a 'titkár helyettesíti, akit a 
belügyminiszte.r, a b.elügy·minisztérium tisztviselői .sorából 2 év tar
tamára nevez ki. 

7. §. Az Intéző Bizottság összctétc1lére vonatkozó rendelkezése· 
ket és működésének, valmint az Alapot illető járulékok befizeté· 
séne1k, ellenőrzésének és behajtáisának részletes szabályait a be!· 
ügyminiszter külöru rendelettel áhlapítja meg. 

8. §. Az Alap bevételeit akként kell felhasználni, hogy minden 
számadási évben lehetőleg 60 százalék, de legaJább évi 120.000 F 
a létesítendő nyugdíjintézet javát.a t.artaléJkaltwssék. A bevételek· 
nek ezt meghaladó J:eleslege igazgatási (admiruisztráció1s.) költsé· 
gekre és segélyekre (10. §.) használható fel. A nyugdíjintéze:ti tar· 
taléikalapat, mir:~ különalapot, saját bevételekkel és költségekkel cl· 
küJönített számadással kell kezelni. 

9. §. Az Intéző Bizottság a rendelkezésre álló fedezet korlá· 
tai tközött (lásd 8. §.) " következő seg.élyeket adhatja: 

1. családi .segélyt, eltartásra utalt nagyobbszámú családtaggal 
bíró .gyógyszerészek, 2. betegségi segélyt, mmwk a gyógyszerés;znek, 
aki a társadalombiztosító betegségi biztosításban nem igényjogo· 
su!t, vagy ezt az igényjogosultságot már kimerítette. 

3. élelmezési 1segélyt, lakpénzsegélyt annak a gyógyszerésznek, 
aki puszta megélhetése végett ilyen segélyekre reászorult. 

A segélyek egystzeri segé1ytként, vagy bizonyos időtartamon át 
megismétlődő részletekben adhatók. 

10. §. A segélyek kiszolgáltatásának alapja kizárólag ,a métlá· 
nyosság és arra az Alap nem tköteJ.ezhető. 

Se,gé!yben csak olyan okleveles gyógyszerészek, ihletőleg azok 
közvetlen hozzátartozói részes.íthetők, akiknek gyógyszertára niu· 
csen. Kivételes méltánylást érdemlő esetekben segélyben olyan 
gyógyszertártulajdonns (bérlő, h"szonéhcző) is részesíthető, aiki 
önhibáján kívül másként nem orvosolhat6arn nyoma;s,ztó helyzetbe 
jutott. 

11. §. A Magyarországi Gyógyszerész Egyesület és a Budapesti 
Gyógyszerész Testület kötdes a gyógyszerészektől az Alap céljára 
eddig beszedett és általa kezelt összeget e rendelet me.gjelenése 
után haladéktalanul az Alap javára befizetrni. Ebből az összegből 
120.000 P·t a nyugdíji1:1tézeti tartalékrulap javára, mint az 193.5. évre 
esedé1kes beíizetést kell elszamolni. 

A m. !kir. belügymini.szter 308-1935. B. M. számú rende1lete a 
Gyógyszerészek Országos Jóléti Alapjának kezelését és az Intéző 
Bizottság működési körét a következőilcben szabályozta: 
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1. §. A 307-1935. B. Ivl. számú rendelettel felállított Országos 
Gyó.gyszerészi Jóléti Alap (alábbiakban: Alap) bevételeiről és tki· 
adásairól, ·a r;1aptári évnek me·gfclelő részletes költségvetést, illető· 
lc,g zárszámadást és az azokhoz tartozó indokolást kell szerkesz· 
teni .és azt jóváhagyá1s végett a belügyminiszterhez felterjeszteni. 
Az Alap nyugdíjintézeti tartalékát és egyéb kiadásait sajá't bevé· 
teleiből !kell fedezni. 

2. §. Az Alap !kiadásait, az Alapnál közreműködő rullami tiszt· 
viselőknek .és egyéb személyeztnek az Alap intéző bizottsága álfal 
megállapított illetményei (tiszteletdíjak, óradíjak) címén felmerülő 
személyi járar~dáságok, továbbá -az üzemi és irodai fel1s,zerelések, 
azok fenntartási költségei (helyls,ég bére, fűtés és világítás, vala· 
mint egyéb szükségleteik, stb.) címen felmerülő dologi kiadásuk 
!képezik. 

3. §. Az Alap kezelését 12 tagból álló Intéző Bizottság (aláb· 
biakban: Bizottság) végzi. A Bizottság élén az elnök áll (!. 307-935 
B. Ivl. számú rendelet 6. §·át). 

4. §. A Bizo.ttság 3 tagját a Magyarországi Gyógyszer&sz 
Egyesület, 2 tagját a Budapesti Gyógys2'erész Tc1sfüle't, 5 tagját 
pedig az Oklevele1s Gyógyszerészek Országos Egyesületének tagjai 
sorából, két tagját pedig egyéb szakemberek sorából 2 év tarta· 
mára a belügymir.isztcr nevezi Id. Az Alap megalakulásakor kine· 
vezett tagok megbizatása 1936. évi december hó 3Hg terjed. 

A Bizottság kinevezett tagjai működésük megkezdése előtt a 
Bizottság elnöke előtt fogadalmat kötelesek tenni. 

A Bizottságnak hivatalból tagjai .a belügyminiszterium számve· 
vőségének igazgatója és az Alap titkári teendőivel megbízott be.!· 
ügyminiSlz,tériumi tiszitviselö (!. 11. §·t), akik azonban szavazati jog· 
gal nem bírnak. 

A Bizo'ítság tagjai (a hivatalból tagok is) e tisztségükből ki· 
folyólag díjazásban nem részesülhetnek, de ülésenikint őket mérsé· 
kelt jelenléti díj iJleti meg. A jelenléti díj nagyságát a Bizottság 
előterjesztésére a belügyminiszter állap!tja meg. 

A belügymánisztcr bizottsági tags&gi megbizatását visszav01:· 
hatja attól a tagtól, aki Hsztségét hanyagul teljesíti, a Bizottság 
zavarta1'a•n működését m.agatartásával állandóan hátráltatja, vagy 
aki tisztségére bármily okból érdemtelenné válik. 

Ez ,c1s-etben .az elnök indítványára .a Bizottság titkos szavazás
sal határnz, hogy tegyen-e e1őterjesz'tést a belügyminb!zte-rhez a 
tagsági me,gbizatás visszavonása iránt. 

Egyébtkén't a bizottsági tagság önmagától is meg.szűnik, ha 11ne~~ 
bizatásának alapja időközben megváltozik (pl. ha " gyógy,s.zertúr· 
tulajdonosi jo.gcímen tnc.gbi:?;atást nyert gyógyszerész, gyógyszer~ 
tál'tulaj donosi minősége meg.szűnik, vagy az ·alkalmazott gyógysze· 
rész gyógyszertári jo.gosítványt nyert, vagy más pályán helyezke· 
dett el). 
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Ez e·setben a BiZottsági tagság megvonása, illetőleg .az új tag 
kinev.ez.éSe iránt a belügyminiszterhez az_ elnök tesz előterjesztést. 

5. §. A Bizottság mű1ködési !köre: határozás 
a) az AJap évi költségvetéséne1k és zárszárrhadásának megál

lapítása, 
b) az Alap vagyonának gyümölcs,öző elhelyezése és az Alapot 

terhelő kiadások, 
e) és az Alap által adható segélyek engedélyezése tekintetében. 
Az a) és b) fdatt hozott határozatok érvényességéhez a be.1-

ii.gyminiszter jóváhagyása szüik:ésg.es. 
6. §. A Bizottsibg határozatait rendes, vagy rendkívüli ülésben 

hozza. Havont" legalább egy rendes ülést kell tartani. 
Rendkívüli ülést az elnök saját elhatározásából bármikor, a 

Bizottság leg•lább 6 ticgjának írásban bcnyujtott kérelmére 10 na
pon belül összehívni köteles'. 

U gy a re·ndes, mint a rendkívüli ülésen csupán az az ügy tát
gya.Jható, amelye,t az elnök a tárgyso.roz.atra felvett. A'Zl erre vo~ 
natirnzó indítványokat legalább 10 rcappal előbb kell ,az elnölokel 
írásban Jcözölni. 

Az ülésre szóló me,ghívókat a bizottsági tag.oknak legalább 
5 nappal előbb kell kézbesíteni. 

7. §. A Biz.ottság zárt ülésben tárgyal és határoz. A Bizottság 
határoz·atait egyszerű szótöbbséggel hozza. Az elnö1k nem szavaz
hat, de .sz.avazategyenlő.ség eseté1: dönt. 

Érvényes lrntározatokhoz az elnökön ikívül legalább 6 tag jer 
lenléte szükséges. A bizottság előadója rendszerint a titkár, de az 
elnök e,gyes ügyek előadására bárkit felkérhet. 

Se!llki sem vehet részt oly ügy tárgyalásában, vagy határo,zat
hozataláhan, amelyben közvetler:ül, vagy hozzátartozója útján 
közv.etve, érdekelve van. 

U,gy.anabban a vitában mind.er.i bizottsági tag rendszerint csak 
egyszer sz·ólalhat fel. 

A Bizottság minden üléséről jegyzői<ör:yvet kell vezetni. A 
jegyzőkönyvet legkésőbb 48 órán belül az elnök álta1 kijelölt 2 bi
zottsági tagnak hitelesíteni :kell. 

A Bizottság üléseiről feilvett jegyzőkönyveket az Alap irattá
rában kell megőrízni. 

8. §. A Bizottság tárgyalásairól, valamint a hozott határozatok· 
ról ·ai nyilvár:osságnaik közlést telThni nem szabad. Közérdekű és a 
nyilvánoss,ágot érdeklő ügyekben csa:k az elnök adhat tájékoz
tatást. 

9. §. Az a határoz,at, amely ellen az efoök előterjesztéssel él, 
csak a belügyminiszter döntése után ha,jtható vhgre. 

10. §. A BizoHság elnöke az Alap ügyeit felelősség mellett 
vezeti .és az Alapot a hatóságok és .a közör.1ség irányában !képviseli. 

Az elnök működési :köre különösen ,a következő: 
a) elnököl az Alap bizottsági ülésein, berekeszti a vitát, egyenlő 
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.szavazat esetén dönt éiSr me,gáll-apítja az .l\.lap bizottsági határoza~ 
tát; 

b) átveszi az Alaphoz é"kezett hivatalos iratokat és egyéb' 
beadványokat; 

e) végrehajtja az Alappal kapcse>latos midszteri rendelkezése
ket és az Alap biz,ottságánaik határozatait; 

d) fe,lügyel arra, hogy az Alap törvény szerint me.ghatározott 
rendeltetése mir.él megfolelőbben biztosíttassé1k; 

e) az Alap intéző bizottságának és a belügyminisztérium ille
tékes számvevőségének közbejöttével elkés,zíti a'ZJ Alap költségve
tését .és zárszámadását és gondoskodik arról. ho,gy az szabályszeríl 
időben a belügyminiszterhez felterjesztesssk; 

f) szabályszerű előzetes számfejtés után utalványoz az Alap 
terhére· 

g) ~z Alap költségvetési keretei között a Bizottság határozata 
•zerint munkaerőket alkalmaz; 

b) az Alap működéséről évenkbnt ös,szefoglaló jelentést ké
szít és azt úgy a m. k:ir. belügyminiszternek, mint tájékoztatás 
céljából a gyógyszerészek hivatalos ,érdekképviseleteinek megküldi. 

11. §. Az Abp elnökét akadályoztatása esetén a titkár helyet-
tesíti(!. 307-1935. B. M. sz. rend. ó. §·át). 

A titkár: 
a) előkészíti a Bizottság elé terjesztendő ügyeket; 
b) előadja a bizottsági ülés tár,gysorozatára kitűzött ügyeket; 
e) ellenőrzi az Alap alkalmazottainak hiv&tali murukáját; 
cl) végzi mindazokat a feladatokat, amelyeket az elnök rcábíz. 
12. §. Az Alap vagyonkezelése. 
Az Alap bevételeit az 1935:III. tc. 1. és 2. §·ában kapott fel

hata.Imazás alapján a belügyminiszter által kiadott 307-1935. B. M 
számiÚ rendelet 3. és, 4. §-ai .szabályozzák. 

A bevételeJ<: mindenkor a belügyminiszter által előze'teser.; jó• 
váhagyott költségvetés alapján használhatók fel. A'Zl Alaphoz be
folyó összegeket a m. kir. postatakarékpénztárban 65.046. számű 
csekkszámlán kell kezelni. 

13. §. Az Alapot terhelő utalványozás a Bizottság elnökét, 
illetve aikadályo.ztatása •esetén helyettesét, a titkárt illeti meg. A 
kifizetés minden ese:tberc csak szabá,lyszerü előzetes számfejtés 
után történhetik. 

A m. kir. postatakarékpénztárt az utalványozrus,ra jogosult alá· 
írók személyében történő változásokról esetről-esetre értesíteni kell. 

14. §. Az Alap összes vagyontár,gyairól po111tos leltári naplót 
kell vezetni. Bútorok és egyéb berendezési tárgyakr.ál 10 százalék 
leírást lehet ,évente eszközölni. 

Az Alap kezelésével járó számviteli :teendőiket a kirendelt 
számvevő látja el, a Bizottság által megállapított külön díjazás 
ellenében. 

Mindazokat az ügyiratokat, amely valamely összeg, vagy ér· 
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ték bev.ét,elezésére, illetve kiadására vonatkoznaJc, a számvevőnek 
láttamozni kell. A számvevő az -Alap vagyor.áról, követeléseiről; 
. valamint a vagyonrészekben beálló változfusokról pontos és rend
szeres könyvet vezet. A számvevő munkáját a Bizottság elnöke 
és a belügyminisztériumi számvevőség igazgatója (vagy h~lyettese) 
állandóan ellenőrizni tartozik. 1 

Amennyiben a számvevő, vagy a számvevőség igazgatój.a az 
utalványozás körül szabálytalanságot észlelne, erről a Bizottság 
elnökének haladéktalanul írásban jelentést ter.ni köteles. 

15. §. A belügyminiszter elé jóváhagyás végett felterjesztendő 
zárszámadásokat a Bizottság elnökén kívül a -.számvevő is köteles 
aláírni. 

16. §. Az AlapnáJ közreműködő állami tisztviselőket "" itt 
végzett külön munkájuk fejében az Alap terhére mérsékelt díj
szabásban kell részesíteni. E díjazást a Bizottság állapítja meg. 
A kirendelt és megbízott állami tisztviselők me.llé, amennyiben ezt 
az Alap helyes kezelése me.gkívánja, a Bizotts•ág az elnök indít
ványára ikise_gítő személyzetet alk<>lmazhat. Ily alkalmazott azono 
han csak ideiglenes megbízatfussal .alkalmazható. A'!J Alappal szem• 
ben felmondásra, sem végkielégítésre igényt nem tarthat. 

A m. kir. belügyminiszter 430-1935. II. B. M. számú rende
letével a Gyógyszerészek Országos Jóléti Alapja intéző bizott
ságá!t>ak elnökévé dr. Atzél Elemér befügymin;slztériumi miniszteri 
osztálytanácsos, egyetem1i m. tanárt, titkárává dr. Siegler János. 
belügyminisztériumi seg,édtitkár, e.gyetemi 1n1. tanárt, az intézőbizott
ság tagjaivá pedig: 1. dr. Tauff"r Gábort, a Magyarországi Gyógy
gyerész Egyesület 5lnökét, 2. Löcherer Tamást. a Magyarországi 
Gyógyszerész Egyesület aleh:ökét, 3. Müller Vilmos m. kir. kor
mánytanácsos!, -a Magyarországi Gyógyszerész Egyesület .alelnö
két, 4. dr. Gaál Endre v. államtitkárt, a Budapesti Gyógyszerész 
Testület eJnilkét, 5. Róth Manót, a Budapesti GyógyoS•zerész Tes
tület alelnökét, 6. Láng Oszkárt, az Okleveks Gyógyszerészek Or
szágos Egyesületének h. elnökét, 7. Gróf! Gyulát, m; Okleveles 
Gyógyszer-észek Országos Egyesületének titkárát, 8. Lázár Ernőt, 
az Okleveles Gyógyszerészek Országos Egyesületének alelnökét, 
9. Balás Arpád éi~ Szentmihályi Géza gyógyszerészeket, w1-
lamint 11. Dr. Mozsonyi Sándor miniszteri tan.ácsost, a buda
pesti egyetemi gyógyszertár igazgatóját és 12. dr. Schulek Elemért, 
az 0. K. E. I. osztályvezetőjét, egyetemi m. tanárt nevezte ki. 

* 
A Gyógyszer-észek Országos Jóléti Alapját illető és a 307-

1935. B. M. számú rendelet 4. §'ában meghatározott járulékok be, 
fizetésének módját a m. kir. belügyminiszter a 309-1935. B. M. sz. 
rnndeletével a következőképpen szabályo-zta: 
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I. §. Nyilvános gyógyszertárban magánosok: részére vénysze-. 
ríien e1k.ész:ített gyógyszert (magá,nvényt), .az erre a célra szvl~ 
gáló magánvénynyilvánl'frrtó könyvbe kell bevezetni. . 

2. §. Magánvénynek keill tekinteni az olyan orvosi (állatorvosi) 
gyógyszerrendelvényt, amelyen az előírt gyógyszer el[cészítéséért 
és kiszolgáltatásáért járó fizetési kötelezettség az államot, vagy 
más közületet, a betegségi és baleseti kötelező biztosításra vonat· 
kozó jogszabályok a.lapján valamely társadalombizto-sító intézetet, 
vagy pénztárt nem terhel. 

E rendelet szempontjából magánvénynek kell tekinter.i és a 
magánvény·nyilvánfartó könyvbe kell bevezetoni a vénymásol-at (co
pia) alapján kiszolgáltatott gyógyszert lso. 

3. §. Magár.vény-nyilvántartás céljára csak erősen bekötött, 
oldalszámokkal végig .ellátott és a Magyarországi Gyógyszerész 
Egyesület, illetőleg a Budapesti Gyógyszerész Tes•tüle.t álta_I hiv~
talosan folülbélyegzett könyv használható, amelylllek rov.ata1 -a ko
vetkezők: 

a) tételszám (folyószám), 
b) a vényen rendelt gyógyszer összetételének kivonatos leírása; 
e) a rendelő orvos neve (vénymás1olatoiknál a-z erre vonatil.;:oz<) 

jelzés), 
d) a vér.yen rendelt gyógyszert elkészítő gyógyszerész neve és 
e) az elkészítés ideje. 
4._ §. A nyilvántartó könyvbe bevezetett vényeket a gyógyszer 

kiszo.lgáltatásakor (lehetőleg a vény hátlapján) kisméretű, legfel· 
jebb 3 négyzetcentiméter nagyságú, külön erre a célra -s@lgáló 
bélyegzővel kell .ellátni, .amely feltünteti "' gyógyszertár nevét és 
helyét, a vény r.yilvántartókönyvi foJyószámát .és a kiszo.lgáit.a
tás napját. 

5. §. Ha valamely vény ugyanabban az évben és ugyanannak 
a .gyógyszertárnak a nyilvántartásában már előfordul, akkor .~z 
azon rer.delt gyógyszer összetételének leírása (3. §. b) pont) mel!oz
hető és elég a k·iszol.gáltatás napját, valamint annak a korábbi be· 
jegyzésnek hónapját és folyószámát feljegyezni, .amelyben a vény 
a gyógyszer összetételének leírásával együtt fe.I van véve. A 4. 
~-ban előírt bélyegzégt azonbaon mindero egyes kiszo·lgáltatás ese
tében meg keJ! újítani. 

6. §. A vényeket a kiszolgáltatásnak oor;e~djébe?- és ezze~ 
egyidejűle.g hónaponkint csoportosítva kell ny1lvanta-rtasba venr.1 
és ennek megfelelően folyószámozásukat havonkint újra kell kez
deni. 

7. §. A r.yilvános gyógyszertár tulajdonos-a (felelős vezetője} 
köteles minden naptári hónap 5-ig annyiszo-r négy fillérből előálló 
ös•szegcet az Alap javára a 65.046. sz. postatakarékpénztári csekk· 
számlára befizetni, ahány gyógyszer az előző hónapban a r.yilván
tartókönyv kirnntatása -szerint kiszo-!.gáltatott. A befizetésre vonat· 
kozó postatakaréikpénztári befizetési lap nyugtaszelvényét - a be-
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fizetés igazolásául - a gyógyszerész " nyilvá1:tartó-ikönyv illető 
naptári hónap lezárását követő oldalára lkötcleis· be.ragasztani. 

8. §. A nyilvános gyógyszertár tulajdonosa (felelős vezetője) 
a közgyóg)'szereUátás, illetőleg .az államkincstár, vagy általában 
valamely kozalap, v,aJlamint az 1927. évi XXJ. tc. hatálya alá t"rtozó 
t~rsada-lomb1ztosítú intézetek, a Gazda1s:ági Munkásp&nztár terhére 
kiszolgáltatott vények számlázásáná.l (a közülethez, intézményhez) 
benyuJtott számláról az eredetivel mindenbetc, e,gyező két máso
la.tot. ik~teles ikészíteni. A gyógyszerész köteles a másolat egyik 
p~ldanyat az eredeti számlához os1atolni, a n1ásikat pedig lTa-l·a
rlektalanul az Alaphoz beküldei!li. 

JV[ii;thogy a gyógysz~rkülönlegességek, kiszerelt egységes ösz
szetetel.u .gyo,gyszerek, kotszerek, tápszerek (alábbiakhan a gyógy
~ze.r1rnlo1'.legess1ég megjelölés !eltüntetése mellett e készítmények 
ts er.ter:dok) után gyógyszerészi járulékot fiz,etni nem Kt'!.l, a gyógy
sze~e~z •a s.~ámla benyujtásánál ,a kiszolgáltatott ,gyógyszereket 
„a) e.s „b) csoportba osztja. Az a) os1oportba a gyc\,~yszevkülön
Iegesseg,eket, b) csoportba a vényszerű.en kls•zolgáltatoit gyó.gysze
reket c~_opor.tosftja, Az a) csoport fölé „gyógyszerészi járulék alá 
nem eso gy~gyszerek, gyógyszerkülödegességek", b) csoport fölé 
pedig „a gyogyszerészi járulék alá eső gyógyszerek" jelzést kell 
al1kala:nazni. 

.. Ezt az eljárást kell követni minden esetben, ha oly közület, 
kozalap, vagy intézmény terhére kiszoJgáltatott vér:,yek számláz
t~tnak,„ ainelyeiknek árszabására nézve a gyó,gyszerárszabáis1ról in-· 
t~zke~o .. rmdeletek a közgyógyszerellátás szerinti kedvezményeket 
b~z~osttiak. (L. a 260.500-1934. B. M. sz. rendelet 7. pontját, köz
zcteve: a Budapesti Közlöny 1934. évf. 288. számában.) 

9. §. Az előző §-ban jelzett közületeik, városok, községek, tár-
1S<a~alombiztosító ir:.tézetek és intézmények a hozzájuik benyujtott 
gyogyszerészi számla kiegyenlítése alkalmával, legkésőbben azon
ba~ hat. h'.nrnp után, a b) csoportba tartozó minden gyógyszer 
uta1:1 3, fill~rt. tartozna.k az Alap javára a 65.046, számú postata
kareil(penztar1 cseilckszamlára egy összegben befizetni. Ezt az ös,z
szeget a gyógyszerész számlájából kell levonásba hozd. A befize
téssel egyidejűleg köteles a közlilet (intézmény) a befizetésre: vo
natkozó és a gyógyszerész által az eredeti számlához csatolt számla
másolatot az Alaphoz megküldeni. 

A befi~eté.~re „ v.onatk?z~ p~shttakarékpé01Ztári nyugtaszelvé
nyeket az illeto irnzulet (m'tezmeny) számadási okmányai iközött 
kötele.s m,egőrízni. 

A fonti rer:,delkezések pont'°-s betartásáért az illetékes tis•ztvi
selő fegyelmi é" vagyonjogi feleWsséggel tartoz,ik. 

• 
A belügyminiszter e rendelet 8. és 9. ~-•inak a számJamásola-

to1k beküldésére és a !1yógyszere1k csopo1·tos1'ta' sa' 1·a •1 ' ' ~ vnnat•\:OZO re·; 

j 
1 
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S'zét a 9021-1935. sz. rendeletével hatálytalanította és ,a következő-
képpen rendelkezett: „ 

A nyilvános (kézi) gyógysz.ertár tulajdonosa (felelos ve
zetője) köteles a közgyógys,zere!Játás, illetőleg az államkincstár 
vagy általában valamely iközalap, valamint az 1927:XXL törvény
cikk h<1tálya a,lá tarto.zó társadalombiztosító i!lltézetek és a Gaz
dasági Munkáspénztár terhére kiszolgáltatott vényeik s•zámlásásá
náJ, '" ,&zámJa benyujtása napján az A) mida szerint kiállított 
zöldszínű gyó,gyszertári bejelentőlapot kitölteni és a Gyógyszeré
szek Országos Jóléti Alapjának (Bud"pest, VIII., Aggteleki-utca 
8. s•z.) (alábbiwkb,m: Alap) közvetlenül megikiildeni; ugyanakkor 
a B) min'ta szeritoti EUenőrzfüapot szabályszerűen kitöltve a kózü· 
lethez (intézménylwz) benyujtoH számlához csatolni. 

Az előző szakaszha•n jelzett, !közületek, városaik:, közsé
gek, társada!ombizto,sító intézetek és intézmények kötelesek a hoz
zájuk benyujtott gyógyszerés1zi számla kiegyenlítése alkalmával a 
számlához csatolt és a gyógyszerész által feltüntetett ellnőrző-jegy 
adatait e.llenőrízni, illetőleg igazolni é-s az Alaphoz közvetlenül be
küldeni. 

A fentebb emlftett közületek (intézmények) csak olyan gyógy
szerészi számlákat f.olyósíthatn.ak, a1n,eilyhez a 1s1zabályszerűen ki· 
töltött ellenőrző-lap csatolva van. 

* 
10. §. 307-1935. B. M. sz. rer„delet 4. §-ánruk (3) bekezdésé· 

ben megjelölt társadalombiztosító intézeteik az előbbi §-ba<n elő· 
írt eljárás szerint vényenkint 1, illetőle1g 2 lillért ikötdesek az 
alap javára befizetni. 

11. §. A házi .gyógy1s1zertár felelős vezetője köteles a gyógy
szertárból kiszolgáltatott minden e,gyes gyógyszerről a 8. §. (2) 
bekezdésében foltüntetett szerek kivételével pontos illyilvántar
tást vezet!lli és annyiszor 2 fillérekből előálló összeget minden 
naptári hónap ötödikéig az Alap javára a 65.046. számú postata
karélkpénztári os1ekikszámlára befizetni, ahány gyógyszert a gyógy~ 
szertárból vényszerűen kiszoigáltatott. 

E szaik:a.sz rendelkezései a m. kir. tud·omár:iyegyctem·e1lc köte~ 
Iékébe tartozó egyetemi házi gyógyszertárakra nem vonatkoznak. 

12. §. A kézi gyógyszertártulajdonos _köteles az Aiap javára 
a 65.046. számú postatakarékpénztári csekkszámlárn mi<>den ne-
1lyedévet követő hónap ötödvkéig annyis1zor 4 fi!Jérekből adódó 
összeget heifizetni, ahány gyá,gyszert (a 8. §. (2) beikezdéséber: 
feltüntetett szerek kivételével) nyilvántartó könyvének tanusága 
szerint gyógys,zertárából kiszolgáltatott. . 

13. §. A házi gyógyszertár felelős vezető}e, illetőleg a kézi 
,gyógys•zeTlár tulajdonosa a be.fizetésre vonatlrnzó postatakarék
pérJztári befizetési lap nyugtaszelvényét az erre vonatkozó nyíl~ 
vántartás mellett köteles megőrízni. 
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14. §. Az Alap a gy6gyszerészi járulékok befizetésér·ől fényké
p:s, igazolvánnyal ellátott megbízottjai révén bármikor meggyő
zod„s.t szerezhet. E me.gbizottak felhívására úgy a gyógyszertár
ltÜajdolllosc;k _(fe!c!ő~ vezeitőlk), mint a 8. és. 9. §-ban megjelölt 
kozuletek es mtezmenyek az Alf>pot érdeiklő gyóoyszcrészi szám
lákat, nyilvántartásokat .és az .arra v,or:1at1kozó els~ámolások:at fel
mutatni kötelesek 

Az Alap intéző bizottsági elnökének felkérésére a belügymi
niszter a sr.?:ükséges vizsgálat niegejtésével az illetékes közigaz
gatási hatóságot is n1egbízhatj.a. 

A '~Örvényhatósá,gi 'tiszti főorvo-sok (Budapesten a loeocületi 
ti~ztiorvosok) a gyógy.szertárvizsgálato1k alkalmával meggyőződést 
k?teles~1k: ~~erezni arról, ha.gy a gyógysz·e.rész a m,agánvény-nyil
~ar.it~rto kon_~vet szabályszerűen vezeti-e és a házi-gyógyszertár 
feleJos vezetoJe, valamint a kézi ,gyógyszertár tulajdonosa p·on
tosan eleg.et tett-e a rendelet 7., 11., illetőleg 12. §-ában előírt 
kötelezettségénel<:; erre von·atkozó megállapítása:ilk·ait a gyógyszer
tárvizsgálati jegyzőkönyv „megjegyzés" rovatában külön feltün
tetni köteJe„ek. 

15. §. Amer.inyiben a gyógyszertár tulajdonosa (felelős veze
tője) a gyógysze,részi járulékokat a 7., II. és 12. §-ban előírt idő 
afatt nem fizeti be, a Bizottság elnöke a hátral„kos követelés 
nagyságának megállapítása után azt - a behajtás foganatosítasa 
végett - ,s1zabályszerű hátraléki !kimutatás megküldése mellett " 
gyó,gyszertár tulajdonosánaik (felelős vezetőjének) lakóhelye sze
rin~ illetékes lcözségi ·eilőlj áróságnak tvárosi adóhivatalnak) mu: 
tatia be. A kovetelések biztosításár,a, behajtására és a fizetési 
kedvezméf..!yekre a köz.adók ikeZielésére vona:tkozó törvényes ren
delkezések az irányadók. 

16. §, Amennyiben cselekménye súlyosabb büntető re«1delke
zés alá nem esik, !kihágást követ el és pénzbüntetésse,J büntetendő 
az a gyógyszertártulajdonos (felelős yezető), aki 

l. a vénynyilvántartó könyvet pontosarc nem vezeti (!., 5., 6. 
és 11. §-ok); 
. 2. a magánvény, illetőleg a rendeletben meghatározott vények 

bejegyzését elmulasztj.a (5. §,); 
3. a nyilvántartási bélyegzőt Dem alkalmazz" (4. $,); 
4. a vények számlázását szabálytalanul végzi illetőleg a gyógy

szerészi bejelentő„ vagy ellenőrzi\ lapott szabáJytabnui tölti ki, 
vagy küldi el. (L. e rendeletet módosító 9021-1935, E. M. sz. 
rendelet 3. §-át) (8. §.); · 

5, a gyógyszeréSizi járulékok befizetését elmular.ztja (7. 11.. 
és 12. §.); 

6. a gyógyszer-észi járulékok 0ellenőrzésével megbízott közegek 
!elhívásánaik eleget nem tesz (14. ~.); 

E kihágások miatt az -eljárás a közigazgatási hatóságnak. mint 
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rnndőri büntető bíróságnak hatáJs.körébe l·artozik. Harmadfokon a 
belügyminiszter bíráskodik. · . 

17. §. Az Alap intéző bizottsága későbbi időben előterjesz
tést tehet a belügyminiszterhez az iránt, hogy az Alapot illető 
járulékok befizetése e rendelettől eltérően átalány alakjában 
történj&k. 

* 

A gyógyszerek r.1emcswk '" bennük rejlő erősebb, helye.sebben, 
veszede.lmesebb hatóanyagok szempontjából lllyertek külön szabá
lyozást, hanem a gyakorlati élet szükségessé tette, hogy a mind na
gyobb mértékbern tért hódító, úgynevezett .gyó.gy1Szerkülönlegessé
gek is mcgfolelő szabályozás ,aJá kerülj.enek. 

A törvény 53., 54 . .és 56. §.,a a gyógyszerek tekintetében módot 
ad a belü,gymi:r:ffis1zterneik az ellen-őrzésr.e ·és r·endszabályozásra. E 
%-ok szerint .a titkos összetételű gyógyszerek készítése és áru
sítása, valamint gyógymódok és .gyógyis1~e1rek alkalmazása a belügy
miniszter engedélyo nélkül tilns. A'lJ olyan óvszerek !készítésére, va
lamint olyan felfedezésekre, találmányokra, melyek közegészsegr 
okokból meg nem engedhetők, szabadalom sem adható. 

E §-okon alapul a gyógys1zerkülönlege.s1ségeik és titkos össze--. 
tét.elű gyógyszerekről szóló 90.004-1903, B, M. szabályrendelet. E 
rendC'letet egészíti ki .és részben módosítja is az 1933. évi febrnár hó 
23-án kelt 200-1933. E. M. számú rendelet. A forgalomb" kerülő 
gy-ógyszerek közül a hivatkozott rendeletek .szerint különleges el
bírálás alá es•neik a ,gy ó g y s z e r k ü 1 ön J .e g e .s s é g e~<:, vagyis. 
az olyan több vegyi, növényi, v:agy álll>ti eredetű hatóanyagot, 
vagy e·zek keverékeit, vegyületeit tartalmazó készítmények, me
lyek valamely gyógyítási célra megtkülönböztetett néven, meghatá
rozott mennyiségben és áron, ki\lönlege,s és közvetlenül kiszolgál-' 
latható csomagolásban kerülnek forgalomba. A másik, az úgyllleve
zett egységes ösi&zetételű gyógyszer az előbbitől anY:. 
nyiban különbözik, hogy csak egyetlen, vegyileg jó! jellemzett ha
tóanyagot, vagy egyetlen növénynek, vagy áJlati szervnek a111ya
gát tartalmazza, melyet a csomagolt készítmény burkolatár:i ki 
kell tünte•tni. Ez utóbbi készítményJlez lraszn:Hati utasítást, vagy, 
gyógyjavaslatot mellékelni nem szabad. . 

Annak eldöntése, hogy valamely ikés1zítmény egységes össze-. 
tételű szernek, vagy gyógyszerkülönlegességnek mir.rősítendő-e, a 
m. kir. belügyminiszter hatáskörébe tarfozik. 

E.gységes össz·etételű ,s<zernek és gyógyis~~rik:iHönlege.sségneik 
forgalombahowtalára csak gyógyszeráru-ikereskedők (droguisták) 
és nyilvános gyógyszertárak jogosultak Ugyanez áll a külföldi 1s1ze
reik forgalomba hozatalára is. A gyúgyárukereskedők azonban csak
is ,gyógyszertárak részéi'e szo,Jgált.athatnak iki gyógyszereket. 

A gyógyis1zerkülönlege,sségek és az egységes összetételű gyógy
szerek forgalomba hozatalát a ma érvényes rendelkezések (200-· 

$ 
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1933. B. M. sz. rend.) szerint a m. kir. Országos Közegészségügyi 
Intézetnél (Budapest, IX., Gyáli-út 6. szám) kell kérni. Az Inté
zetnél lehet kapni kérvényürlapot, melyen fel var.arn:k sorolva 
azok a kellékek, meJyek az engedélyhez szüksége1s1ek. Az űrlap 
adatait pontosan ki kell tölteni, rn mellékleteket he kell mutatni. 
A gyógyszer megfelelő mennyiségét, valamint a gyógyszerkülön· 
legess0g alkotórészeinek, az egységes összetéte'1ü gyógyszer ható· 
ar.iyagáon·aik: éis vivőszerének a vizsgálathoz szükséges mennyiségét 
díjtalanul kell az Intéz.el rendelke-zésére hocsátani. A kérelemme.l 
egyidejűen a gy6gyszerkülön1egesség esetéhen 150 pengő vizsgá
lati díjat kell lefizetni, melynek visszafizetésére •a folyfrmodónak 
akkor sincs igénye, ha az Országos Közegésizségi lr.Jtézet a forga
lomha hozatalt nem veszi tudomásul. Az Intézet a vizsgálati dí· 
jon felül " tényle,gesen felmerülő költségek m~gtérítésérn pótdíj.a! 
is szedhet, melyet a vizsgálat előtt kell befizetni. 

A vizsgálati díjat a minőségi .és mennyiségi össze:tételükhcr.1 
azonos gyógyszerkülönlegess-égek esetében csak egyszer kell le· 
róni. 

Az egy1séges összetételű gyógysz-er az említett Intézetnél meig· 
szerezhető ürl.ap se.gítségével törzskönyvezendő. U gy.ancsak törzs
könyve:"és -alá kerül a gyógyszerkülönlegesség is, melyr.ek külön 
díja van. A .díjat az első alkalo1n1nal, valamint -minden év n•ovem
ber havának v6géig kel:J befizetni, illetőleg a törzskönyvezést kérni 
.az Intézetnél. A törzisikÖt:iyvez-és tehát e,gy .évre szól s azt meg keH 
hosszabbíttatni, mert ellenkező esetben a !következő év január hó 
végén az illető gyógyszert ki i<eill vonni a forgalomból, ami azt je· 
lenti. hogy azt eladni nem szabad. A törzskönyvezési díj gyógy
szerkülönle.gességre 20 pcr.igő, egys·éges összetételű gyógysizerre 12 
pengő. 

Ugy a vizsgálati díjat, pótdíjat, valamint a törzskönyvezési 
díjakat a m. kir. pos:tatahrékpénztár 100.992. számú „Belügymi· 
nisztérium: Országos Közegészségügyi Inté21et bevételei, Bevételi 
számJ.a, Budapest" einevezésű csekikszámlára kell befizetni. 

A gyógyszerkülönlegesség tehát a forgalombahozatali bejelen· 
tésen kívül törz&könyvezés alá is kerül. A lorgalombahozatalt az 
Intézet .akkor 1:1em veis1zi tudomásul .és az .egységes összetételű 
gyógyszer törzskönyvezését, vagy folytatólagos törzskönyvezését 
!IOOkor tagadja meg, ha a készítmény v-e•gyi összetétele· nem felel 
meg a kérvényhez csatolt müszfrki lcí rás, - folytatólagos törzs· 
könyvezfa esetében a törzskönyv adatainak. Ilyenkor a készít· 
mény forgalomba nem hozható. Ha ilyen .okok r.Jincsenelk, az Inté· 
zet a kérvényt a•z Országos Közegészségügyi Tanácshoz teszi á't, 
kedvez{) véleméin,nyel történt visszaérkezés után a forgalomba ho
z.atalt tudomásul v·eszi és a törzs1könyvben fe.lje.gyzi. A TanáoS' 
kedv,ezőtlen véleménye esetér:1 a belügyminiszte_r dönt. 

A'7J Intézet a törzskönyvez-és .szán1át a folyamodóva-1 közli, aki 
köt<!les a készítmény burkolatain azt feltüntetni. 
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. A forga.lomba hozatalt és törzsikönyvezést a k6s1zítőnek, gyár'. 
tónrnk, va·gy első forgalomba hozónak kell kérni, aki a hatóságok 
előtt felelősségge-1 tartozik. Ugyanez áll a !külföldi gyártmár.iyok 
esetében is, vaJamint az olyan készítményekre, melyek betegsé.gel<; 
megelőzésére, vagy bete,gségek megállapítására 1s•zolgálnak. A 
gyógyszerkülönlegesség csruk aimfrk a !készítőnek, gyártónak és for'. 
galombahozónak nevén keriilhet forgalomba, aki ezt törzskör..y· 
vcz·tett-e. 

A 90.000-1903. B. M. szabályr.endelet ilyen szerekkel kapcsa· 
latban még megkülönböztet titkos 1szer.eket is, me.!yek lényege az, 
hogy a készítő titokban akarja tarta!l1i a s•zer anyagát, összetéte-lét, 
vagy előállítási módját. Ezek engedélyezése1 a bclügyminiszterhei 
tartozik. . 

Az egy vagy két kereszttel megjelölt gyógyszerkülör.iegessé· 
ge1k c1s1alkis szabályszerű orvosí vényr,e szÜ'lgáltathatók ki. N-em ke.~ 
resztezett gyógyszcrkülönlegcsségck gyógyszertárakból orvosi v.én)' 
nélkül is kiszolgáltathatók A gyógyszerkülönlegesség csomagolá
sának kü1ső burkolatán címfeliratnak kell !ernnie, melyen .a készít& 
neve, a !különlegesség .elnevezése., a ber:1ne foglalt hatóanyago~ 
mennyiség1e és -az illető ada;g ára fel v·an tüntetve. Ha keresztes" 
szert tartalmaz, akkor a „Csak orvosi rendelvényre kiszolgáltat; 
ható" jelzést i1s1 avkala:nazni kell. 

Gyógyszerkülönlegességhez csak oly'm tartalmú .ajánJás csa~ 
tolható, mdyet a befügyminiszter engedélyezett, azonban hasmá· 
lati utasításként feltétlenül alkalmazni ke.11 " „Külsőleg" „Bdsőleg" 
utrusitást. Me.gengedett a „bedörzsöl-ésre, borogaitásra" jelzés hasz· 
nálata. 

Azok a kendőző, szépítő (kozmetikai) szerek, melyek orvosi 
renddvényr.e kiSzolgáltatható szereket tartalma•znak, kismlgá\ta· 
tás szempontjából a gyógyszerkiilönlegességekhez hasonló elbírá: 
lás alá eonek. 

Az oltóanyagok ide nem tartoznak. Az állatgyógyászat kereté
ben -a m. kir. földművelésü,gyi miniszter hatáskörébe tartozik a 
forgalomhabozatal engedélyezése. 

A gyógyszerkülönlege1sség készítői munlkakönyvet tartoznak 
vezetni, mely a készítés idejét, a felhrusomált anyagok mennyiségét 
feltünteti. Ugyanígy a gyó,gy.szerészek is je·gyzéket kötdesek ve-
2letd, -ahol az .orvosi vényeket is fol kell tüntetni. A gyógyszertÚ 
címfolirntát és j:edvényét a gyógyszerkülönlegeesiég és titkos szer 
tartóján fel kell tüntetni. . 

Hivatalos gyógyszert, mint specialitást, más név alatt for,ga
lomba hozni tilos. 

Az itt felsorolt rendelkezések be nem tartása icihágrus1nak mi· · 
nösül és esetenként büntetendő. 

A120.170-1903. B. M. számú renddet még kiegészítette ez 
utóbbi szabályrendeletet azzru1, hogy a .gyógyszer nevénél, vagy 
jelzésénél a közönség vallá1si érzését sértő felírás alkalmazását el' 

g-i:· 
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tiltja és a. külföldi eredetű gyc\gy,szeiikülönle.gességeknél a haszná
lati utasításnak magyar nyelvű kö·zlését is előírja 

Mir.Ji: külön esetet kell meg.említeni, hogy az olyan gyógy1s1zere
ket, meJyeiket a hazai gyógys·:wrtárakból beszerezni nem lehet, te" 
hát itt nem készítik e·gyesek sz:>mára, külföldről be lehet szerezni 
az illetilkes törvényhatóság els1ő tisztviselőjének er,gedélyével Az 
engedély me.gszerzésébez orvosi vcényt és a postai .értesítést kell be
mutatni. 

Az elsőfokú közegészségi hatóságtól 172.700-1924. P. M. sz. 
rendel.e! értelmében " gyógyszeráru kis· .és nagykereskedők az en· 
gedélyezett külföldi gyógyszerkülönlege1sségek behozatalára általá
nos, egy év tartamára szóló .enyedéJyt nyerhetnek. 

Tudományos intézetek, nyilvános kórházaik, még a nem enge
délyezett gyógyszereket is engedély nélikül behozathatják. Mások· 
ook azonban belügyminiszteri engedély kell úgy " behozatalhoz, 
mint a nem engedélyez.etteknél a forgalombahozatoJhoz. 

A 62.000-1924. F. M. sz. rendelet 61. §-a intézkedik a gyógy
lior.oikról, eszerint a Magyar Gyógyszerkönyvbe felvett gyógyborok 
(gyógyiS>Zer,es borok), különlegességek készítésére engedélyt csakis 
a be1lügyminiszter (akkor népjóléti) a földművelésügyi miniszterrel 
egyetértve adhat. Gyógyborokat (Gyógybor-különlegességeket) a 
közvetlen fogyasztók részére a gyógyszertárakban szabad árusítani. 
Uj gyógyborkülö'1leges1ségeik készítésére és forgafomhahozatalárn 
vonatkozó engedély iránti kérelmet ·a belügyminiszterhez ke.\l be· 
nyujtani. 

A gyógyszertárak a szorosabli értelemben vett .gyógyszereken 
kívül azonban mindinkább oly szerek, készítmények és egY'éb tár
gyaik árusHásával is fog,\alkaznak - mo'1dja ru m. kir. belügy mi' 
niszter 260.560-1934. számú rendelete, - amelyek csak közvetet
ten e·gészsé.gügyi vonatkozásúak. Ez okból szükis1ége merült fol an
nak, hogy olyan szerelmeik, kés,zHményeknek ,gyógyszertári áru
sítása, amelyek iparüzlekk által is kor.látl<>nul árusíthatók, a ke
reskede,lmi érdekek és a helyes gazdasági verseny kialakulása ,sizeim
pontjábó.l külön szabályoztassék. A gyógyszertárakkal szemben 
ekként felmerült, régóta vitatott kérdés nyert elintézést az a•lább 
szószerint közölt 260.570-1934. B. M. számú rendelettel, miely a 
gyógY'szertárak iközegéséZségü,gyi jelle.gének megóvása érdekében is 
a nyilvános jellegű gyógyszertárak árusítási körét a következők
ben szabályozza: 

1. §. Nyilvános gyógyszertárakban (reáljogú, személye 
jogú .és fiók gyógyszertárak) az 1. számú me1llékletben felsorolt 
cikkeik, üzleti eladás céljából nem tarthatók, mert azok árusítá,s.át 
csak .ipareng.edély (ipari,gazolvány) ,alapján erre fci]jogosított ip.ar
üzletek gyakorolhatják. 
. f· §. Nyilvár.1os gyógyszer'tárak a 2. számú meUékletben felso

r<:>lt készítményeket és tárgyaikat a nyilt árusítási üzleteik záróráj a, 
illetőleg azok kötelező munkaszünete .alatt nem árus-ítha:tják. 
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3. §. Nem vrnri,atkoz.ik a 2. §-ban foglalt korlátozás oly gyógy, 
sze.rtárakra, airwlyek oly· községben vanrnak, ahol .gyógyárukeres' 
kedés (drogéria) nincs. 

4. §. E rendelet betartásáért a gyógyszertár tulajdonosa· (fe· 
lelős vezetője) folelős. 

Miutan az 1. §-ban foglalt cikkek árusítása a gyógyszertár üz
leti jogosítvány alapján nem ,gyaikorolható, az jogtalan ipari tevé
kenységnek tekirJtendő és annak elbírálása az ipárhatóságok jog· 
körébe tartozik. 

1. számú mellékle.t a 260,570-1934. B. M. sz. rendelethez .. 

Azokr.~k a cikkeknek jegyzéke, amelyek ,a gyógyszertáraikban 
.egyáltalán nem árusíthatók: · 

Automataszifonok, 
bajuszkötőik, fixáló·kefék, 
bokavédők, bokaszűkítők, gumiharlsinyák, 
borotválkozó gépek, eszközötk, ecseteik, 
cipőikrémek, antilopkő, stb. (kockában, porban, pasztában és 

folyadékbar"), . 
cuko1;káJk, csokoládé és cacao, amennyiben ,gyó,gycélt nem szol· 

gálnak (gyógycblt szol,gálnak eibis, szalmiák, malátacukor és egyéb 
·gyógycukorkák), 

egészségügyi (toilette) papírok, papirsza:lvéták, arctörlőpapirok 
(puderezve is), 

ételizesítők, letvesk.nckáJk, krém ,és sütőpor<Jik, 
fémtisztító pasz'ták, bőr, bútor, padlóbeeresztő .és fényesítő. 

anyagok, 
fénV1képészeti anyivgok éis vegyszerek (a fogyasztó közönség 

·céljára gyárilag kiszerdt állapotban lévők), fényképészeti esziközi>k, 
fésűk, hajcsattok, hajkefék, ondolálócikkek és ikészüléikek, sütőva
s<>k, hajsütől?.mpák. 

fogefe.tartó, 
folttisztító szerek és anyagok (a fogya1s17'tó közönség céljára·. 

·gyárila,g ikisze·relt ál!.apotban lévők), . 
fürdő-, toilette és mosdófolszerelési cikkek, fürdősapkák, fürdő· 

·Cipők, frottirkesztyűik és törülközők, . 
görögtüzek, bengá!Hényeik, az ezekhez való anyagok, tűzij áté-

'.kok (rnkett:>k, csillagszórók), 
gyertya (mécses), 
húsvéti locsolókészülékek, 
illatszórók, illalpermetezők, füstölőkészülékeik, il!atosítópárn1>k. 
kékitők, tinták, tojás- és ruhafe.stékek, mindenféle vegyi· és 

földfestékek, 
légypapír, · . 
liikőr- .és rumeszenciáik, 
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, punktroller·k_észülékek, villamos mwssage-készülékek, villanyo
zógepek, r114!asztoszerek, kalap, v<1gy másféle lwkkok és színezők,. 
l!lzappantartok, 

.szeszkocka, 
szénsaVas p.atróndk, 
szivacsok, 
tojáistk:onzerváló szerek 
tükrök, útikészletek, ' 
végül minden«J1e1mű díszműáru1k és iparcikkek, amelyek a gyó

gyászat körén kívül esnek. 

2, sz. melléklet a 260.570-1934. XV. B. M. sz. rendelethez. 

~zoknak. a kész.ítményeknek és tárgyakr:ak jegyz·éke, amelyek 
" gyogysz~.rtarakban a nyilt árusitási üzletek zárórája után illető· 
leg a~ok kotelező munkaszünete aJ.att nem árusíthatók: ' 

aiak · "'" arcfestékek, pirosítók, szemöldöklestékek 
. ~r~porok'. ~endőző szerek, talc puderek (a fogy"s;tó közönség 

Célja~~·a ~y;ir:lag .kis:er,''It. á,Uapothan lévők), 
. l~rdoso es furdopotlekok (amennyiberJ nem gyógyszeres ké· 

szllmenyek), 

. harjmosó:ize~, schampo~ok, lottionok, toiHe'tevizek, haj1kozme
tJk'.1':1oilc, ~ajfestoszerek, szortelenitók (fogy.vsztó közönség céljá!'a: 
gyar.1lag kiszerelt áll„potban lévők), 

iUatszerek, H!atosító.anyagok, 
kéz- és körömápoló eszközök 
kölnivizek úkivé"e azokat, arn'elyek a gyógy.szerkönyv előírása 

szerint készültek), 
menthol-cigaretta, 

s~ m°kó-(és pi~ere-is1zappanok, ~zapparlforgács·, ,szappanpehely, ino
, pora • a ,gyo~ys~appanok, mmt pl. a gyermekszappan, túlzsfro

s~t~~t sza~pa;i._ katranyszapp<VIl, stb„ valamint " fertőtlenítő hatásra 
u a o ~e~Jelölessel forgalomba hozott szappanok kivételével) 

„ .:°lt?v>"S'z~.ok, ga~~asági és vegyi ikészítménnyek (a fog~asztc> 
kozonse~ c~ljar': gyanlag kiszeTelt állapotban lévők), ·amennyiben 
nem ~yo,gyaszah celt szolgálnak, 
• pipere borax (a fogyasztó közönség céljára gyárilag kiszerelt 
allapotban lévők), 

. sós~o~szesz Ceredeti csomagolású, a fogyasztó közönség cél
jára gyanlag kisz•erelt állapotb""' lévők). · 

* 
. Kül~?- is ~angsúlyozni kell, hogy az itt közölt rendeletek mind· 

e,gy1ke bunteto rer,delkezést is tartalmaz vw•yis külön meg']! •t· 
hog ]'" t d lk • F a ap1 Ja, 

. , Y, az e mr ren e ezések be nem t.artás'a kihágási (med!orió)' 
eljarast von maga után és azok elbírálása a közigazgatási hatósá-
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gok harmadfokon " m. kir. belügyminllizter hatáskörébe tartozik. 
A ~izs,gálat .során tapasztalt hiányokról, mu]„sztásokról a vizsgáló 
hatósági közeg köteles a feljelentést me·gtenni. 

Az eddig felsorolt rendelk<0zések alapján tehát módjában van 
a vizsgálatot tartó hatósági lközewnek pnntosan m·e·gisn1erni a 
gyógyszertár.a!, annak felszerelését, az o.U található ,gyógyszerek 
minőségét, azoik kis1zolgáltatásár.1ak helyességét és mirLdezek egybe
vetéséből tapa,s•ztalhatja a gyógyszerészi személyzet mull'kájának 
milyenségét és feleletet tud adni a vizsgálati jegyzökönyv 9- 18-ig 
terjedő pontjaira. , , 

A 19. pontra adandó válaszhoz a 260.520-1934. B. J\tl. szamu 
rellldelet 15. §-át szószerint közöljilk: 

J\tlinden gyógyszertárban "z a.lábbi 1s1z.akkönyveket kell tartani: 
1. Az érvényben lévő Gyógyszerkönyvet; 
2. a hivatalos és egye.sített Gyógysz-erárszabást; 
3. az „Egészségügyre vonatkozó törvények és rendeleteik gyüj· 

teményét": 
4-. vala·mely gyógyszerésizi, vegyész,e1ti, gyógy1szerismereti, nöa 

vénytar:[ gy.akorlati kézikönyvet (pl. „A gyó,gyszerészet tanköny
vét")· 

5'. az újabb gyógysze'rek ismertetését magában foglaló valamely 
munkát és azokat " szrukkönyveket, .amelyek tartását vruamdy ké· 
sőbbi jogszbály kötelezően előírja. 

6. Gyógynövény gyüjteméuyt, vagy a hivatalos gyögynövé
nyeket megfelelően ábrázoló -szakmunkát. E pont alattiakat csak 
azoknak a gyó.gyis1zertárakn'1k kell tartania, amelyekben gy-akorno· 
kok vann1a1k alkalmazv.a. 

Azo!llban vannak még oJyan rendelk·ezések is, melyek a vizsgá~ 
lati jegyzőkönyv pontjaihoz hozzátarto:mak, de •a feltett ilcérdé
sekben azokról kifejezetten dncs szó, Ezek a patika vizsgálatáról 
szóló rendelet kibocsátása után előfordult eset.ek szabályozására 
kelefJkez'tek. !gy kapcsobtban az előbb említett könyvek tartásá
vaJ ki kell még térni arra, hogy az 1876:XIV. tc. 124. §-ának d) 
pontja az á11am felügyeletét 1kiterjeszti a gyógyszerészi r·endsza
bályban meghatározott könyvek vitelének helyességére is. A tör· 
vér~ 127. §-a kimondja, hogy a gyógyszerészek által szabálysze· 
rűen vezetett és kellőle,g bélyeg.ezett üzleti könyvek a többi keres· 
kedelmi könyvekhez hmsunlóan bizonyítási erővel bírnak. Ebből 
tehát következik, ha.gy a kereskedelmi könyvvitelre vo!l>atkozó 
1875:XXXVII. tc. --36. §-ai irányadók a gyógyszerész.ekre nézve 
is. Természetesen 1kötelcző sza·bály az, hogy csak b,ejegvzett lkeres
kedőkne1k szabályszerűer. vezetett könyvei szolgálnak elismert bi
zonyítékul. 

A 260.'.J20-J934. Jltl. J\tl. számú renddel 16. §0 a értelmében a 
gyódvis,zertár tulajdonosa (felelős vezetője) köteles a gyógyszerek 
bes;~rzésére vonatkozó számlákat (legalább egy évre visszamenő•. 
leg), · összegyüjtve meg·őrízni. E rendelkezés n~m vonatikozik a ke-
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re~edeJmi törvény 1875. évi XXXVII. tc. 30. §-ában foglalt renc 
delkezésekre. 

A gyógyszertár tulajdonosa (felelős vezetője) az e §·battt em
lített okmány.okat, iratokat és 1s1zán1lálkat údy iköte1es m.egőrízni 
h0tgy azo1k a .gyógyszertár vizsgálata alkalm'á'v.a.l kö.ninven megt·a~ 
lálhat&k, előmutathatók legyenek. • 

A m. ikir pénzügyminiszter a 67.330-1923. számú könendclc·· 
téberu intézkedik a gyógyszerészek kötelező könvvvezetése tár
gy~ban. E szerint -a r-endeilethez csatolt egyesített p-énztári és hitel
ny1lvántfrrtási naplót a megifelelő utasítá,s szerint köteles a gyógy
szer.ész v·eiZetni. Kivételt csak azok képeznek, alkiik a k:ereskedeh11i 
törvénynek megfelelő hitel-e.s üzleti könyveket vezetrnek. Minden 
gyógyszerész köteles a részletes bevételi íveJ;;.:et, va.gy raz ellenőrző 
pénztár szalagjait, valamint a kiadásokat igaza.ló számlákat clis
merv.ényeket az egye.sített pénztári napló ·megfelelő sorsZá~ával 
ellátva, sorrendben me-gőrízni. Felmenti .a rendelet a gyógy,8~cré
szeket az árubeszerzési !könyv köt.el.eiző vezetéis·e és a gyógyszer~ 
tár évv6g~ leltározása 'alóJ. Ez a felmmtés azonban csak a ,gy6gy
sz1erekre es a gyógyszertári felszerelési tárgy.akr,a (üvegekre, té
g.ely:ekre >silh.) vonatkozik. Az illatszereket, pipcr-ecikkeket, ikozmc
t~ka1 s~ereke~ és áltailában, ami nem gyógyszeráru, az év v.égén Jel
tarozn1 ike,J.l es n1eg kell áJlapítani azok mcr.1nyiség,ét .és értékét. A 
rende-le'! .értelmében a ,gyógyszertári felszerelésre és a szignrúan 
vett gyogys~,erelkre épp azért, mert azok leltározás tárgyát nem ké
pezhehk, hsehb értékmegáhlapítá>s>t tenni nem lehet, mint az előző 
év.ekben, mert azoikat mindig előírásszerinti 1ncr:1nyiségben kell tar
taniok. 

Itt kell még megemlíteni a 80.206-1926. P. M. sz. rendeletet, 
m,e;Jy a gyógyszertári lepároló készülékek üzembentartására t1ézve 
akként intézkedik, hogy a ,gyógyszerészeket a készülék használat
h1>véte.Jének mir:den alkalommal való bejelentése alól felmenti, de 
osak ·abban .az esetben, ha szeszesitalok termelésével és eladásával 
nem foglalkoznak. Azonban az e-löírt lepár.a.Jó készüléknek üvc<1~ 
bői, vagy fémből keJ.J lennie és 25 lit•ernél nagyobb r:iem lehet. b 

. ~ Ismertetni kell még a mi. 1kir. népjóléti és munkaügyi miniszter 
40.701-:-930. számú rendelet, mely a fcrtiíző betegségekkel kap·· 
csolathan dőírt labor,atóriumi viz.<;gálatokhoz s•züksége-s tartályok
nak a gyógyszertárakban való kötelező tartásáról intézkedik. A 
rendeJ,et 3. §-a értelmében a gyógyszerészek kötelesek a szübé
ges mennyiségű és fajtájú tartályokat minden gyakorló orvos, ha" 
if:Ósági orvos .szabálysz.e,rű rendelvény.ére az orvosnak, vagy medbí; 
zottjának díjtalaLu! és kés>edelem nélkül kiszolgáltatni. Az or;osi 
rcnde,Jvényen az orvos aláírásával hiteJe,sítv-e fel kell tüntetni az 
orvos nevét, J,akáscímet, az igény.J,és keltét, továbbá a kívánt tar
tály megjelölés-ét („D", vagy „Ty" 'tartály) és az abból szüksé' 
ges mennyiséget. 

Ennélfogva kétféle tartályról van ·,szó, amelyeket (a rendde( 
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1. §-a o>zerint) minden nyilvános házi- és kézi gyógyszertár tartani 
köteles és pedig a „D"-jelű (diphteria-vizsgálatokhoz) és a „Ty", 
jelű (typhus és egyéb vizsgábtokhoz) tartályokat. A tartályokat 
a szükség:hez képest kell raktáron tartani, azonban a „D"-jelűhől . 
le.galáhh 6-nak, a „Ty"-jelűhől legalább 4 darabr:,ak kell állandóan 
va:ktáron lenr.dök A tartályokat igénylőlap 1s>egítségéve1! az• Országos 
Közegészségügyi Intézeitnél kötelesek a gyógysz.ertáraik bes"Zerezni. 

A gyógyszertártubjdonosok tartály-kiszolgáltatási kötelezett
ségére ugyanazok a rcndelk·ezések az- irányadók, melyek a gyógy~ 
szerek kiszoJ,gáltatására feomállanak. A ve1zdők az átvett tartályo
kért feJe,JősséggeJ tartozillak, mely célból kimutatást kötelesek ve
:.-:etni .és az Országos Közegész1s1égügyi Intézetnek, vagy fiókállo· 
másának azokkal el kell számolniok. A vezető köteles a tartályo
kat éprn me,gőrízni és cs.ad< az előírt célra használhatja, vagy szol
gáltathatja ki. E rendeJet betartását a gyógyszertárvizsgálatok!kal 
egyidejűen -az illetékes hatóság köteles ellenőrizni és amennyiben 
mulasztást állapítana meg, az illető gyógysze<ész ellen kihágási eljá
rásnak van helye. A rendelet " „D" tartály megtérítési árát 55 fil
lérben, a „Ty" je>lűét pedig 1 pemgő 40 fillérben, állapítja meg da
rabonként. 

Majd átnézve még a iméregszekrény e,Jhelyezését és általában a 
mérgek tartási módját. valamint azok elszámolásának és kez,e,lé-_ 
sének nyilvántartását, a bizottság a vizsgálatról és a gyógyszertár
ban tapasztaltalkról véleményét a jegyzőkör,yvhen lerögzíti és fel
jegyzi a vizsgálat következtében szüksé,ges intézkedéseket is. 

Ezzel befejeződik a gyógyszertár-viz,sgálat. 

A gyógyszerészeket érdeklő iparnk. 

A gyógyszerészeket az iparok annyiban érdekelhetik, amennyi
ben azok gyakorl:1s>ánál !képzettségüknek megf.elelő előnyöket él
vezhetnek. A ,gyógyszerészi képesítés előr.ye elsősorban olt mutat
kozik, hogy a gyógyszértári jo-go1sítvány tulajdonosa külön ipa,ren
gedély nélkül is jogosult dro,géria-ipar gyakorlására. Egyébként -a 
gyógyszertárakkal kapcsolatharJ a 260.570-1934. B. M. sz. rendelet 
szabályozza részletesen az árusítási kört, melynek 1keretéhen sza
bályszerűen működhetnek. E rendelet az előbbi fej.methen 1s:z6sze-
rint megtalá>lbató. · 

A dro-géria-iparon kívül más ipart külör, engedély né1kül. gyógy· 
sz·ertárral kapcsolatban nem szabad gyrukorolni, mert egyébként jo~ 
gosulatlan iparűzés esete áll fenn, ami megtorló eljárást von ma· 
ga után. 

Az iparok között több oJy,an van, melye1k gyakorlásá11ál a ké
pesített gyógyszerészek előnyösebb helyzetben vannak. Ilyenek a· 
következők: 

1. A drogéria-üzletek, gyógyszerfélékkel és mérgekJkel való ke-
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reffi<edés közvetlenül a fogyasztó közönség ellátására. Ilyen ipar
engedélyt a m. kir. kereskedelemügyi minisztertől kell kérni. Jogi 
s,zemélyek ezt az iparengedélyt nem kaphatják. 

Ha gyógyárut és ve,gyszereket 1t>em közvetlenül a közönség, ha
nem továbbeladók résizére lk:ívánr~a1k ·árusítani, gyógyszeráru-nagy
!kereskedésre1 szóló iparigazoJványt kell az illetékes iparhatóságtól 
kieszközölniök. 

A drogéria és a gyógyszeráru nagykereskedés mellett van még 
e,gy harmadik ipar, az úgynevezett közvetítő, ügynöki ipar, mely
nek tevékenysége raktár és üzlethelyiség nélkül a gyógyámk köz
v.etítés.ében nyilvár..ul meg; ·ehhez iparigazolvány meg1s1zerz;ése szük
séges. Ez szabadipar .és az igazolvány az illdékc.s iparhatóságtól 
szerezhető meg. (Olv.: dr. Karlovitz és dr, Fáth Ferenc „ a Magyar 
Ipartörvény" című munkája 22. oldal.) · 

2. Gyógyszerek, mérgek készítésére jogosító ipar, mely képe· 
sítt>slhez kötött és iparer.igedély alapján gyakorolható. (1922. évi 
XII. tc. 14. §.) E gyüjtő-fogalom alá tartoznak a következő külön 
engedély ·alapján gya!korolható ip"rok: gyógyszerészi laboratóriu
mok, gyógyszer·ek, gyógyszeres készfünények és steril gyógysz.eres 
ampullák készítésére és forg.alombahozatfrlár.a jogo-sító iparok, az 
állatorvoslásnál használható gyógyszerek, gyó.gyszerkülönlegessé
gek, rtáppnrok és fludiumok gyártása és for.gfrlombahoz.atala 
(100.000-1930. F. M. rendelet.) Továbbá a kábítószerek készítése 
és forgalomhaho·zatala, a seb6szeti kötözőszerek előállítására szol
gáló ipar és a növ.OOYvédelmi sz,e1rek készítés1e. 

Ezek bármelyiikén.ek gy<tkorlásáhaz, frmennyiben emher-gyó
gyáiszati szerek készítéséről van szó, a m. kir. belügyminiszter a 
kereskedelemügyi miniszterrel ·egyetértően adja meg az iparenge
délyt. Az ilyeu irányú kérelmet közvdlenül a m. kir. belügyminisz· 
terhez kell be111yujtaui; csatolni kell "szakképességet, erkölcsi meg
bízhatósá,got, állampolgárságot bizonyító személyi iratokon kívül 
az ipar gymkodására megjelölt helyiségek pontos leírását. A mi
niszter ,a kére11me:t véleményezés céljából re111.ds\zerint le.adja a tör
vényhatóság első tisztviselőjének, aki meghallgatja .az elsőfokú köz· 
egészségügyi hatóságot és a tiszti főorvost, akiknek véleménye alap
ján javaslatot tesz. 

Az á.Ua'torvoslásban használatos szerek készítésénél az ipar
engedélyt " m. kir. földművelésügyi minisztertől kell kérni. A r.ö·' 
vényvédelmi szerekkel ikaposolathan meg kell említeni, hogy ha 
az előálJítandó szerek nem mérgező hatásúak, iparigazolvány alap
ján űzh-e1tő sz.abadiparról v.an .szó és az iparigaz·olvá11yt az illetékes
tparhatóság adj.a ki. Mérgez6 hatású sz:eredc esetében a~nnhan az 
1922. évi XII. tc. 14. §•a, valamint 40. §-a értelmében az iparenge
délyt a m. kir. belügyminiszterrel e,gye'tértően a kernskeddemügyi 
miniszter adja ki. 

Az itt szóbanlévő iparok között több olyan van, melynek gya
korlását a m. kir. belügyminiszter külön rendeletben szabálvozta. 

r.· .. · .•. ·.· •.•. · ..... "' 
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Jgy pl. a kábítószer-üzemek és a sebészeti kötözősze.rüzemek műkő· 
désére var"nak külön swbályok, melyeket itt külön leközliink. A 
többieknél, az emberi e,gészs,ég szempontjából rendkívül súlyos icö
vetkezmények1kel járható ipargyakmlás miatt az iparengedélyek 
kiadása alkalmával az engedélyt kiadó hatóság külön állapította 
meg eddig azokat a .szabályokat, melyek -szem előtt tartásával •az 
ipmt gyakorolni ],ehet. Az idők folyamán ezek a külön l'endelke<
zések elég,gé általánosakká és azcno~sa1k1ká váltak és így célszerű 
azok ismertet6s1e, 

A gyógyszerek és gyógyszerek észítményed.;:: .gyártásár .. ál áltad 
lában a következő pontokban foglalt előfeltételek az irányadók: 

1 Az üzemet csak olyan helyiségben szabad folytatni, amely· 
ben a

0

z ·előállításra, tnvábbá a 11yersanyago1k és J<:észáruk r.aktárnzád 
sára 1s•z0Lgáló részek föld le.lett vannak elhelyezve, világosak (kel
lően világíthatók), szárazak, jól szellőztetheMk, végül általár.os köz
eg-észségügyi, építésrendészeti .és tüzreodészeti szempnntból se1n 
e'snek kifogás alá. 

2. A munkahelylség.eket vízhatbn és rés nélküli padlóval kell 
eilátni. A f.alakat leg1'1ább egy félméternyi mag.rus1sághan könnyen 
tisztítható ar.yagg,al (olajfestékkel, csempével, stb.) kell fedni. 

3. A munJkahelyiségekber; foglalko·ztatott alkrulmazottak részére 
csapról folyó mosdókészülékke! ellátott külön öltözőhelylséget kell 
létesíteni. Szappanról,, körömkeféről és ti1s,zta törülkö~őről .az üze1n 
tulajdonosa köteles gondoskodni. 

4. Az üzemben a sterilizálásra külön helyiséget (helyiségeket) 
kell tartani. Ezt a helyiséget úgy ke1l ·elhelyezni, hogy más (irnda, 
csomagoló, elárusító, stb.) helyls,égek között átjáróul ne szolgál
joitl s más helyiségekbe v.ezetői ajtóit állandóan zárva lehessen tar
tani. Ennél a helyiségnél azt, hogy a kül·ső por behatolása ellen 
védve legyen, ,s.zükség esetén külön berer.dezéssel kell biztostíani. 

5. Az üzem tulajdonosa üzemét mind1>zokkal a tkészülékekkel, 
eszközökkel és ber.endezésekkel köteles felszerelni, amelyek az 
általa készített szerek. \kifogástalan előállításához szü1kségesek és 
általában ,gondoskodni köteles arról, hogy a gyógyszernk és. gyógy
szeres készítmények előállítáJs·a miLden tekintetben \kifogástalan 
és t.elj esen szakszerű legyen. 

6. Azokat az eszközöket és .edény·"ket, melyek a mur.katermek
ből leszerelés nélkül eltávolíthatók, használat után a munkaterme
ken kívül k"ll tisztítani. Az extraktorotk, vacuumok. szivatty~k és 
nagyobb üzemi berendezések tisztítását a legnagyobb gondossaggal 
és .szakszerűséggel k.ell végezni. 

7. Erős méregként ható (tt jelű) készítményeket, ha azok,~ak 
más cikkeklml egy helyiségben v.aLó előállításából bárminő ve-szély 
származnék, cs.aJk külön helyiségben szabad elöállít.ani. Erős mereg
ként. ható (ti' jelű) szerek kezeléséhez ha's'znált eszközök más sze· 
rek 1kezeléséhez csak abban az esetben használhatók, ha azokat 
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használ„tbavétel előtt teljeser, megtisztították és a közös haszná' 
latból semminő veszély nem állhat elő. 

8. A gyógyiszerek és gyógyszeres készítmények előállítására 
szolgáló helyiségekben más munkával foglalkozni tilos, azokbart 
nyersanyagot, vagy kés.iz árut csaik .a munka természete szerirA: el
kerülhetetlen menr,yiségben és legfeljebb a napi munka befejezé
séig szabad tartani. · 

9. A steril készítmény.ek előállításár.a szolgáló külön helyiségek, 
ben a steri.l•itás biztosításához szüikséges munkákon1 .kívül más· 
munkákkal foglalkozni tilos. Ezeken a helyiség<!ken átjárni, vagy 
ezekben tartózkodr.i csak azoknak szabad, akik az ott folyó munká 
rendsz·eres v;égzésével, v-agy ellenőrzésével vani:n.aik megbízva. 

10. A 6-9. és 22. pontokban foglalt rendelloezéseket a munka
hclyiségekben figyelmeztetésképpen feltűnő helyen, jól olvasható 
írással állandóar, kifüggesztve kell tartani. 

11. A steril, gyógyszeres folya.dékokka:l töltött ampullákat csak 
olyan berendezéssel szabad előállítani, amelynek tisztántartása .a 
bakteriológiai technika követelményeinek me•gfeJelően lehetséges. 
Az ·ezeknek a készítményeknek előállításához szükséges berende
zést .és e1s1zközöket más célna hasznAlni nem szabad. 

12. Azokat az oldatokat, amelyeknek ható anyaga·i magw,abb 
hő1nérsékleten, lú~os k·émhatású közegben változást sz,envednek, 
csak olyan ampulláikba szabad tölter,i, ameiyekhen a közömbös 
kémhatású lepárolt víz ·ai sz·olkásos sterilizálás időtart.a-ma alatt fi1em 
válik lúgos kémhatásúvá (strychnirns!U!fátos, vagy phenolphtaleines 
próba). 

13. A folyadék köbcentiméterekben kifejezett mennyiségét, 
úgyszintén ·a hatóanyagolr m·eig11.1evezését és mennyiségét a:nic.den 
egyes ampuUán az üvegbe edzett, vagy festett írással, vagy olyan 
ráragasztott jeJ,z.é1"en (címkén) kell feltüntetni, amelynek i:.agysága 
a tartalom ·láthatóságát nem befolyásolja. 

14. A megtöltött ampullákat befogadó doboz, vagy más külső. 
bm\kolat címkéjén fel kell füntetni a készítő nevét (cégét), te.I.ep
helyét, az e.gy-egy ampullába fogla.Jt folyadék köbceintiméterekben 
kife_iezett menr.yisé,gét, úgyszintén .az egy-egy ampullában foglalt 
hatoanyag 1negnevezésél és mennyiségét, a töltés folyószámát. éS 
időpontját, továbbá azt, hogy a készítmény mely gyógysze1\könyv, 
vagy előírás szerint késizült, végül- az ampullák tarta:Im,füna1k _s teryI
voJtát és azt •a körülményt, hogy az üveg anyaga meg e felel a I 9. 
pontbar, előírt követelményeknek. 

15. Ha a készítmény erős hatású, vagy mére•gként ható szert tar'. 
talmaz, a címkén feltűnő helyen keresztet (t) vagy „méreg" jelzést 
keLl alk.almazni és a címkét ai középein áthúzódó 5 mm széles Vö_rös. 
nyomású sávval kell eUátni. . 

16. Ha a külföldön előállított steryl gyógyszeres folyadékkal· 
töltött ampullák, vagy azok külső burkolata bármily e.lrendezésben, 
kör.ny•en észlelhető módon nincsenek az előző pontban előírt jel-
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z~st,~kel ellátva, akkor az •engedélyes, azaz aiki a készítményt be!, 
foldon forg„lomba hozza, köteles az ampullákat, vagy azok külső 
burkolatát megfelelő jelzésekkel ellá:trri. A belföldi forg.alombalui·z6 
a küls1ő burkolaton saját 111evét (cégét) is feltüntetni köteles. 

17. Az i;mpullákat csakis er.edeti alakjukban szabad kiszol
gá.lni, azok felnyitása, külső jelzésük me,gsértése, eltávolítás·a vagy 
bárminő megtévesztásre alkalmas megváltoztatása nélkül. A fo; 
gyasztó közönség részére való kiszoLgáltatásnál egyébké111t a Ma
gyar Gyógysze~könyv előírásai a" irányadók. 

18. Az engedélyes az általru előállított galmlkus készítmények 
jegyzékét az elsőfokú közegészségi hatóság útján a m. kir. belügy
miniszternek, a csaik állatgyógyá.somtb.an használt ilyen készítmé· 
nyek jegyzékét pedig az t fokú állategészségügyi hatóság útján a 
m. kir. földművelésügyi miniszternek, legkooőbb clőállításuknak 
megkezdésekor bejdenteni köteles. , 
. 19. Az .előállított gálenikumok jegyzékében azokat a szereket, 
amelyek a Magy:;r Gyógyszerkönyvben nincsenek f.elvéve, egyen
kint meg kdl nevezni. A hivat.alos szereknél a Magyar Gyógyszer
konyvnek azt a csoportját kell megjelölr..i, amelyekbe .ezek tar
toznak. 

20. A munkahelyiségeket kifogástalanul tisztán kell tartani. 
21. A gyógyszerek és gyó,gyszeres készítmények előállításánál, 

vagy csomagolásánál foglalkoztatott alkalmazottak munkájuk meg
kezdése ·előtt kezüket gondosan megmo1sn:.i kötelesek. Munkaruhá
juk0.1ak és kezüknek állandó tisztántal'tásár:> különös gondossággal 
kell ügyelni. 

22. Nyilt gümőkóros betegségben szenvedő, nemi, vagy bőr
bajos, valamint ger:nyedő sebekben, vagy undorító betegséghen 
szenvedő egyént a gyógyszer.ek és gyó,gyszeres készítmények előál
lításával, vagy cso-magolásáv.al kapcsola·tos munkákra alka.lmazni 
tilos. 

23. A steril készítmények előáLlításár.a szolgáló külön helyisé
gekben foglalkoztatott alkamazottak munkájukat csakis i;z erre a 
céra szolgáló t;s1zta munkaruhában (mosható vászonöltözékben), 
nők ezenfelül csak tiszbl, mosható kendővel bekötött f.ejjel, a fér
~iak tiszta vászonsapkában végezhetik. Ezeh.t a rendelkezéseket 
a,· munkahelyisé,gekben figyelmeztetésképp feltűi:.ő helyen, jól ol
vasható írá9s1a.J, állandóan kifüggesztve kell tartani. 

24. Az üzem tulajdonosa •3.Z üzemben mindazt létesíteni és 
fenntartani !köteles, ami teikintettel az üzem minőségére, az alkalR 
ma•zntt.ak életér~elc, 'te.sti épségénellc és eg,észségének biztosítása ér~ 
dekében szükséges. · · 
, 25. Olyan készítményt, vagy gyógyszer.alakot, amelynek kész

letbentartását a Magyar Gyógy.szenkönyv nem en,gedi meg, előállí
tani n.em szabad. 

26. A gyógyszeres készítmények előá.llításához lelhasz"1ált 
gyógysz•ereknek, úgyszintén a·z előállított gyógyszereknek és gyógy-



:126 Második rész 

szeres kés,,,ítményeknek minősége és raktáron tartása tekintetében 
a Magyar Gyógyszerkönyv előírásai irányadók. A nem hivatalos 
szerek tekio:J.tetében az újabb keJetű külföldi gyógyszerkönyvek 
,előírásait, vagy a megfelelő külön előírást keH követni. · 

27. Az üioemben előállított készítmények minőségét (steril ké
szftményeknél 'steril voltát) egy-egy gyártási sorozatból "ett minta 
alapján, vagy magában az üzemben meg kell vizsgálni, v<tgy va
lamely vegyvizs1gálú állomáson (állami, székesfőváros'i, főiskolai in
tézetben) meg kell vizsgáltatni. 

28. Az üzember, előállított .gyógyszereket és gyógyszeres ké· 
szítményeket a Magyar Gyógyszerkönyv ,eJőirásai, vagy áI!alános 
rendelkezései szerint kell csomagolni és a valóságnak megfe.Jdő 
jefaésekkel kell ellátni. 

29. A sebészeti kötözőszereket előállító üzem tulajdonos'a lap
számmal ellátott, e-rósen kötött munkaJkönyvet köteles vezetni, 
amelyben foly6sizámmal és kelet szerir.,t az előállított sebészeti köt
szer minőségét (megneveczését) és mennyiségét kel! bevezetni. A 
munkakönyvet, melyre az üzemtu1aj donos nevét (cégét) rá kell 
vezetni, haszmilatbavétel előtt átvizsgálás és a könyv lapjain ke
resztül vont fonal két végének lepecsételése, továbbá hivatalos 
láttamozás végett az I. fokú iparhatóságnwk be1 kell mutatnd. 

30. A sterilen dőállíto.tt, v0agy fertőzés-ellenes szerrel beita
tot't sebészeti kötözőany<1gokat, BHlroth-batisztot, Mosetig-bat;sz
tot, mull- .és organtin-pól.yákat, v"Jamennyi gazet és v.alamennyí 
gyapoto.t, to·vábbá a folyadékban tartott kötözőanyagokat (cat
gutot, selymeket, drain-t, stb.), úgyszintén a Magyar Gyúgyszer
könyvben fel nem vett lkö'tözőanyagok.at a Magyar Gyógyszerlcönyv 
előírásának megfelelően kell csomagolni. 

31. A 1s1ebészeti kötöző.szereket .a Ni.agyar Gyógyszerkönyv; 
vagy Gyógyszerár&zabás szerint .előírt kisebb mennyiségben is cso' 
magolr.i kell. Minden .e.gyes csomagon a valós&gnak megfelelően 
fel keH tüntetni: a) az e,lőállító (feldolgozó) ipari üzem nevét (cé
gét), telephelyét, 

b) a készítmény pontos megrnevezését (minőségét), mennyi~ 
Ség.ét, 

c) az esetleges hatóanyagok súly-száza1ékos tartalmát és a 
szövetalapanyagú kötszer 1-1 folyómé'terében foglalt hatóanyag ab~ 
szoJút mem"yiségét, 

d) a gyártfosö számot, 
e) a csomagolfrs idejét. úgyszi,ntén 
f) feltűnő módon a „sterilizált" jelzést. 
32. A kötszerekhe•z hasonló ·azon anyagokat, melyek nem szol

gábak sebés1zeti célokat, csak „sebkötözésr<' nem alkalmas, nem 
sterilizált" jelzéssel szembetűnően elJátva szabad forgalomba hozni. 

A miniszter az itt felsorolt általános foltétel.ek mellett enge
délyezi az ipar gyakorlását és adja ki az ipar.engedélyt, melyet 'az 
illetékes község, kerületi elöljáróság pénztárába befizetett ipareonge-
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délyi díj igazolás" esetén szolgáJtatr.ak ki. Az !ll::téke~ elsőfokú 
ható-ság az üzemet nyilvántart:ls~a „v~~z-~ és, a ~1nu.1zter.1 le:riatb~n 
fog.Jalt feltételek betartása felett 1dokozo1'.ke;lt '.artott ~121s,galat u:: 
ján őrködik. A vizsgálat a!kaln;ával . a ke.szit';"cny,ekbol _meg!elelo 
mennyiséget vizsgálatra küld es ha " v1"".galat .. eredmen?'.e nem 
kielégítő, a megtnl'ló eljárás megindítása irar..'.- kott;le1s ~1nte~k,cdr11. 

Ezenkívül me.g kell még jc,gyezni, hogy mmt ma~ .. k~p;:s;teshez 
kötött iparokat, úgy ,a gyógyszerek mérgek stb. eJoálh;asam l'?
gosító iparok·at is lehet gyá~z~rűen -~zni., a:z·on~an ez~k;iel ·- ·. ~lte· 
rően a :többi eng.cdélyhez kotottektol, - a gyarnzeruseg .esete~en 
is a vezetőnek .az .előírt szakképzettséggel kell rendelkez;11e. (Lasd 
1922. évi XII. tc. 1„ 14. §. és a 78.000-923 .. K. 1'.1· 27: §-at:). 

A gyógyszervegyészeti, v.agy vegyél51zct1 gya~·akhoz _az, 1p.aren
gedély megszerzése e'lőtt az ilJet<>kes elsőfokú 1parhat{)sagtol te
lepengedélyt kell kérni. A kérvényhez csato~n~. l~ell_ az uzem elh.e
lyezésére szolgáló telek, valamint az azon levo. ep~le.tck. helys~n;
r°ajzát, továbbá a műszaki leírást ("; felá1litando. ge~ek ?s !"unka
juk megnevezése, a1ka1mazottak szarna, stb.) ket-kct .peldanyban. 
Továbbá igazolni ke1'1, ha az üzemvezető nem telektu.la1don?s, a t~
lajdonos beleegyezését .és f~I kell. ·Sorolni a teleppel .sz,oms~edo.s ~ia
zak, t·eilkek tulajdonosa1t nevszermt. Az I. foku hat?sag pen~tara?~ 
az eljárási díj- és költségekre letétet kell beh~etm es. a_z cr;ol sz~lo 
elismervényt a ikérvényhez kell csatolni. Az 1parhat?sag tar,gyal~~' 
határnapot tűz ki, amiről az érdekelteket, a szomsze~ok:at err~s:ti. 
A tárgyalás alkalmával kifogások, .észrevételek tehetok, vagy 1ras· 
ban ;5, eiőterj eszthetők. Ha kifogást az érdekeltek nem tettek vagy 
közszempontbóJ "'kadály nincs, a telepet a hatósá,g .?1'.ged.élyez1. A 
telepengedélyek nem s·zemélyhez, hanem._ü~emhez J;otott, JO~o~, te: 
hát a tulajdonjog átruházásáv»l ez is kulon .mgcdely rrelkul atru 
házható. Az iparhatósiignál mindenféle változ&st be kell Je,Jentem. 

A gyógyszeri\szek alkalmazását .segíti n;ég elő a ~8;704-:---1?76. 
p. M. számú rend eleit, mely a me~őgazdasag1 , ve1gyk1serl,et1 ~110· 
másoknál intézményeknél a szabálys„erűen zaradekolt .ok1evelle.l 
rendelke;ő gyógyszer.észeknek a kir. s. vegyésze.ti állásokra va1o 
pályázatot lehetővé teszi. 

* 
A gy.ako·rlati életben a gyógy.s'Z-erészeket legjobban érdeklő rei.' 

delkezéseket. .szószerint közöljük. . , 
A m. kir. k"re.skedelemügyi miniszter 52.533-1926. K. 111. sz. 

rendelete, a sebészeti kötözőszerek íparszerű .előállításáról és for-
<1alombahozataláról. . .. . 
0 A sebészeti kötözőszere!k iparszerű előállítása, bárm1no tpar
szeirü megmunkálása, c.som,agolása és forgalomba?-ozatala . tárgyá
ban ,az 1922:XII. tc. (rulábh\akban törvény) 35., 57. ~s s.s. §~.a~ban:ka
pott f,elha•talma.zás alapján ·a n.épjóléti és munkaugy1 m1n1szterrel 
egyetértőleg a következőket rendelem: 
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1. §. A törvény 14. §-ának 2. pontja értelmében a sebészeti 
kötözőszerek előállítása iparengedély alapján gyakorolható, képesí
téshez kötött ipar. Ennek az ip~roak a gywkor.Jását tehát a jelen 
rendelet életbelépése után csak az kezdheti meg, 0aJki arra iparen
gedélyt nyer. 

Azok, akik a jelen rendelet életbdépése dőlt a belügyminisz
tertől, illetőleg ·a .népjóJéti ·és munkaügyi minisztertől 1s1ebészeti kö
tözőszerek előállítására engedélyt nyertek, iparukat a jdm rende
J.et életbe lépése után is folytathatják, de iparuk gy.wkorlásáná.l 
a jelen rendeletben megállapított rendelkezéseket megtartani kö
tele.sek. 

2. §. Sebészeti költözőszerck ip.arszerű előállífására• iparen
~edé.lyt csak az kaphat, ·<>kinek me.gfelelő üzemi helyiségei (8. §.) 
van.nak s aiki az iparengedély ellll.yerésének a törvény és .a jelen ren
de1e,tben megállapított általános feltételeit, va1'amint azt, hogy a 
szüksé,ges szakképzettséggel rendelkezik, kellően izagolja. 

A szakképzettség megszerzését igazolni lehet: 
a) az 1922:XII. tc. 18. §-ában előírt módon, 
b) a gyógy1s1zerészi, illetőleg a gyógyszerészdoktori oklevéllel, 
c) a kir. József műegyetemen szerzett, iUetőle.g .a műegyetem 

által elismert v.egyészmérnöki oklevéllel. 
d) valamely ma,gyar tudományegyetemm szerzet'!, illetőleg va

lamely magyar tudományegyetem által elismert, főtárgyként vegy
tant tartalmazó doktori oklevéllel, vagy 

e) valamely magyar tudományegyetemen szerzett, illetőleg va
lamely magyar 'tudományegyetem által elismert orvosdoktori ok" 
I.evéllel, valamint a m. kir. állatorvosi főiskolán szerzeH, illetőleg 
a m. kir. állatmvo1s•i főiskola által e.Jismert állatorvo·si, illetőle,g ál
latorvos-doktori okJ.evéllel. 

A c) d) és e) pontokban emlite'tt oklevéllel rendelkező egyének 
ezenfe.\ü.l igazolni kötelesek, hogy .sebészeti kötszereket előállító 
ipari vállalatnál legalább hat hónapon át .szakbavágó .gyakorlatot 
folytattak és a sebészeti kötöző.szerek sterilezésében és 1s.\erilitásuk 
megállapításában is kellő jártas·ságot szereztek. 

3. §. Aki sebészeti kötöző1s!Zereknek iparsze~ű előállításával kí· 
vá111 foglalkozni, az ip:>rengedély kiállítására irányuló foJyamodvány 
benyujtása előtt köteles frz iparengedélyhez kötött ipamkra meg
á!Lapított ipardíjat az illető város, vagy község pénztáráb" befi
zetni. 

4. A sebészeti kötözőszereknek előállításáról szóló iparenge
dély kiadása irán'ti beadványt a törvény 39. §-ában foglalt rmdel
kezé.sek1nek megfclel6en kell ellk:.ésizíteni és a• létesíteni kívánt üzern 
helye szerint illetékes elsőfokú iparhatósáf.jnál kell benynjtani. A 
beadványhoz az iparűzés feltételieinek igazolására szolgáló okira
tokon kívül csatolni kell a haosználni kívánt üzemi helyiségeknek 
méretezett, pontos rajzát. 

A~ iparhatóság megállapítja, hogy a beadvány az előírt adato-
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kat tartalmazza-e és a 1.S1z1ükség,es okirat·o·kkal cl' van-e látva, ·a bejea 
lentett üzemi helyiség.eke! pedig a ha'tós"gi orvoss'"l együtt meg-· 
viz.sgálja és megállapítj.a, hogy azok .a jelen r.endelet 8. §-ában elő
irt követelményeknek megfelelnek-e. Ezeknek me1gtörténte után az 
lparhat.óság a beadványt mellékleteivd együtt véleményes jden
tés kacsán közvetleJil.ül a kereskedelemügyi miniszterhez ter-· 

j eszti fel. 
5. §. Az iparengedély mef.jadása kérdéosiéhen a kereskedelem-

ügyi miniszter ma ·a belügyminiszterrel egyetértően h.atárO'Z. ' 
6. §. A sebé1szeti kötözőszerek dőáHítása külön ipar, amelynek 

gyakorlására a törvény 14. §-ának 2. pontja alá tartozó más ipa
rokra szóló iparmgedély nem ad jogot. 

7. §. Azok, .akik ru jelen rendelet életbelépésekor a belügy
minisztertől, illetőleg a népjóléti minisztertől nyert engedély ,alap-' 
ján sebészeti kötözőszerek előállításával foglalkoznak, engedélyük 
keltét és ·számát a rendcfot .életbelépésétől számított hat hónap 
alatt a népjóléti éis munkaügyi miniszternek 111yilvánt.artás végett 
bejelenteni kötelesek. 

Azok, akilk a seb.észeti k.ötözőSzerek iparszerű előállítását vég
leg abbaha.gyják, kötelesek ezt a körülményt az "bbahagyástól szá
mított tizenöt nap alatt a népjóléti és munkaügyi miniszternek· 
szintén bejelenteni. 

8. §. A sebészeti kötözős!Zereket iparszerűen csak földfeletti,' 
világ.os, szárazo, jól sz,eHőztethető, por ellen megfelelően védett, to
vábbá könnyen tisztítható. vízhatlan és résr:élküli padlóval ellátott, 
végül tűzrendészeti szempontból is kifogástalan helyiségekben sza
bad előá.llitani. Ammnyiben a jelen rer:delet életbelépésekor hasz
nált munkahelyiségek természetes világítása és 1sizeliőztetése ne1n 
kielégítő, megfelelő erejű villamos világítást és mestersé~es (pul" 
siós) szellőztetést kell alkalmazni. A munkahelyiségek falait leg• 
alább egy és fél méternyi magasságban könnyen tilseztítha!ó •anyag
gal (pl. olaj festékkel, csempével) kell fedni. 

A sebészeti ik:ötözőszerek sterilezésé«lek, f1ertőzés'ellenes szer
rel va-ló beitatásának (impregnálásánalk), szárításának és cso1na.go
lásának k.ülön helyi1siégeikb.en kell törtéi:nie. Az ezekre a munkilkra. 
szolgáló helyiségek más helyiségek (irodai, elárusító helyiségek,. 
stb.) kfoött átjáróhelyül ruem szolgálhatnak, más helyiségbe ve
zető .ajtókat nyitva hagyni nem szab.ad. 

A i&ebészeti kötözőszerek előállítására szolgáló helyiségekben 
más munkával foglalkozni tilos, azokban nyersar:y~got, vagy kész 
árut csaJk a munka természete szerint elkeriilhetetle·n mennyiség-' 
ben és legfeljebb a napi munka befejezéséig sz.abad tart:xni. 

Az alkalmazottak átöltözése, mosdásru és ruháik elhelyezése 
céljából minden üzemen befül, csapról folyó mosdókészülékkel el-. 
látott külö„ öltözőhelyiséget ke1l létesíteni. 

Amennyiben jeler: rendelet életbelépésekor valamely sebészeti. 
kötözőszereket előállító üzem helyiségei a jelen szakaszban foglalt 

9 
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követelményieknek nem felelnek meg, azokat a jelen rendelet élet
belépésétől számított egy éven belül megfelelően át kell alakítani 
és .amennyiben az átalaJkítás lehetsége·s ·ne.m lennei, vagy pedig az 
üz·em pincehelyiségben lenne elhelyezve, -az üz,emet az üzletheiyi
lyiségek szab<td forgalmának visszaállításától számított két éven 
belül megfelelő helyiségekbe tkell áthelyezni. 

A kereskedelemügyi miniszter azoknak .a pirncehelyiségekbcn 
efüelyerzett üzemeknek .az áthelyezése tekintetében, amelyek .attol 
eltekir.tve, hogy nincsenek föld felett, az .első bekezdésben megál
lapított követelmér.\)'eknek egyébként megfelelően v·ann.ak beren
dezve, ezt a határidőt rendkívüli méltánylil!s•t érdemlő kö·rülrné!llyek 
i,gazolása ·esetén a népjóléti és munkaügyi miniszterrel egyetértőleg, 
az eltkerülhetet.Jer.ül szükséges mértékben, kivételesen meghosz
szabbíthatja. 

9. §. Az üzem tulajdonosa az üzemet mindazokkal a készüíé
kekkeJ, eszközökkel és berendezésekkel felsz•erelni köteles, ame
lyek különösern a ster.il .és átitatott (impregnált) sebészeti kötöző
szcrek kifogástal'an előállításához szükségesek és általában gondos' 
kodni köteles arról, hogy a készítmények közegészségügyi szem
pontból is !kifo.gástaJ.an, telj1e1s1er~ szakszerű előállítása biztosítva le
gyen. Az előállított sebészeti kötözőszerek minősége, valamint a 
nyersanyagok és készárutk raktáron tartása tetkintetében a Magyar 
Gyógyszerkönyv előírásai i·rányadók. 

10. §. Az Ü2'em tulaj do nos" az üzemben mindazt létesíteni 6s 
knntartani köteles, ami tekintettel az üzem minőségére, az alka!
ma2'ottak életéntek, testi épségének és egészségének lehető biztosí
tása érdekében szükséges. 

Az alkalmazottak ·a 1sebészeti kötözőszerek előállításával, bár
min1ő megmunkálásávail járó mun1kájuk.at csakis erre 'il célr.a szol~ 
gáló tiszta munkaruhában (mosható vi>szonöltözékben), ·a nök e.zen 
felül csak tiszta mosható kendővel bekötött fejjel, a férfiak tiszta 
vásznns 1apkában végezhieti.k. 

Az alk:>lmazottak munkájuk megkezdése előtt "'' öltözőbe:} i· 
ségben csapról folyó vízzel kezeiket megmosr;i és munkaruhába át
öltözködni kötelesek. Az alkalmazottak munkaruhájának és •ke
zeinek állandó, kifo.gá.stalan tisztaságára különös gondossággal ke.U 
ügyelni. Szappanról, körörnkeféről. és tiszta törulközőről az üzem 
tulajdonosa köteles gondoskodni. 

11. §. Nyilt gümőkóros me,gbetegedésbie.r> 1s•z.envedő, nemi, vagy 
bőrbaj os, valamint gennyedő sebekben, vagy undorító betegség
ben szenvedő egyént sebészeti kötózöszerek előállítasára léte.sített 
üze.rrnben !og.lalkozt.atn.i nem S7Jabad. Az alkalmazottak egészség„ 
ügyi állapotát ak.almaztatásiuk előtt .az il!etékes hatós:l!gi orvossal 
meg kell vizs,gálta.tni. 

A 10. §. második és harmadik bekezdésében, vaLamint a jelen 
szal<asz első bekezdésében foglalt rende.Iikezéseket a munkahelyi-
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.ségekben figyelmeztetésképp, feltűnő helyen, jól olvasha·tó írással, 
állandóan kifüggesztve ~el! 1'artani. 

12. §. A sebészeti kötözőszereket eJőállító üzem tulajdonosa 
lapszámmal ellátott, erősen kötött munkakönyvet köteles vezetni, 
amelybe folyószámmal és kelet szerint az előállított sebészeti kö
tüzőszexelk minőség,ét (m.eg1ne.vezé&ét) és menn·yis-égét !kell heve~ 
zetni. 

A munkfrkönyvet, ameJyre az üzemtulajdonos nevét (cégét) 
rá kell vezetni, használatbavétel előtt átvizsgálás és a könyv lap
jain keresztülvont fonál két végének lepecséteJése, továbbá hivata
los láttamozás végett az elsőfokú iparhatóságnak kell bemutatni. 

13. §. A .sterilen 1e1őállított, vagy fertőzéselllenes szerrel beita
tott sebészeti kötözőanyagoka:t, Billroth-battistot, Mosetig-battis
tot, mu11- és organtinpólyákat, valamennyi gaze·t és valamennyi 
gy.apotot, továbbá a !olyad~kban tartott kötözőanyagokat (Cat
.gut-öt, selymeket, drain-t, •Stb.), úgyszin'tén a Ma,gyar Gyógyszer
könyvbe fd nem vett kötözőany.agok.at a Magyar Gyógyszer
könyv előírásának megf.elelően kell csomagolni. A sebészeti 
kötözőszereket .a M"gyiar Gyógyszerkönyv, illetőleg a Gyógy
·Szerárszabás szerint előírt klscbb mennyiségben is csomagolni ke11. 

A sebészeti kótözősz-ert tartalmazó minden egyf"s csomagon a 
valóságnak megfelelően fe.l kell tüntetni: 

a) az előállító (feldolgozó) ipari üzem nevét (cégét), telephe
lyét; 

b) a készítmény pon'tos megnevez.ősét (minőségét) és mennyi
:S1ég-ét; 

c) az e.set!eges hatóanyag súlyszá:ml'ékos tart„Jmát és a szövet 
alapanyagú köti:Jzőszer egy-egy fo.lyóméterében foglalt hatóanyag 
.abszolút menyiségét; 

d) a gyártási számot (12. §.); 
e) a csoma.golás idejét, úgyiszintén 
f) feltűnő módon a „sterilezett" jelz;ést. 
A kötözőszerekhez h"sonló ,azokat az anyagokat, ame,lyek 

nem szolgálnak sebészi célokat, csaik „sebkötözrésret 1t1em alkalmas. 
nem slterileze'tt" jdzésisel szembe.tűnően ellátva szabad forgalomba 
hozni. 

14. §. A sebészeti kötözőszereket előállító iparüzemek az ipar
rendészeti, illetőleg ip:>rfelügyelői ellenőrzésen !elül a közegészség
ügyi hatóság folügyelete alatt állanak, amelyek azotlmt a tiszti or
vos (tiszti főorvos) útján, időről-időTie„ de év.ente legalább egyszer 
me,gvizsgáltatják. Ezeknél a vizsgálatoknál a sterilező készüiléket. 
szakertő közreműködésével mindenkor műtködés közben behatóan 
meg kell vizsgálni. Ebből a célból a működésben nem talált készii- · 
léket működésbe kell hozni. A 11. §-han foglalt ·rendelkezéseik meg-
'tartását különös gonddal kell eUeoorízni. · _ 

A vizsgálatot végző hatósági orvoo a steri.lezetts~~ és a ható" 
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anya,g tartalom megállapítása céljából .a szakintézeteket is igénybe 
veheti. 

Amennyiben az eljáró hatósági orvos az üzemben a közegész
séget érintő valamely hiányt, vagy mulasztást áll"pít meo, erri5l · 
a !köz,egés·zségügyi hatóságnak azonnal jelenitéstt tesz, a~elv a 
tendcllenességek megszüntetése és 01rvoslása iránt a szüks.éges ;.en
delkezésetket megte1s1zi. 

A népjóléti .és munkaügyi miniszter .a sebészeti kötözőszcre
k·et előállító -üzemeket megl:ízott szakértő útján idő~1kü1t kUlön is. 
megvizsgáltathatja. 
, l~. §. ~c~S..o;;zeh kötözőszerelk árusításával csa1k gyógy.,szertarak 
es .gyogys1zerarukereskedők (droguisták), valamint kötszerészek és 
orvosi műiszerészek foglalknzhatnak. l\1ás kereskedőik sebészeti k(~t
szereket csak olyan közsf.gekben és váro,gokban tarthatna.k raktá
ron és .szolg.áltathatnaik ki, amelyekben gyógyszertár, gyógyáruke
reskedes, kotszer- vagy orvosi műs.zerüzlet nincs1en. De R?. ilyen 
községekben és városokhan lakó kereskedők is csak az e1lsőfokú 
közeg.észségügyi hatós1ág erre vonatk:o-zó enQ-edé1yéne1k e1nverése 
után árusíthatnak sebészeti kötözőszereket. E-zekről a kereskedők
ről az l1letőkes elsőfokú közegészségügyi hatóságok nyilvánbrtást 
vezetncik. és üzlettiik:ben a sebészeti kötözőszerek ra·ktárontartását 
és árusítását a tiszti nrvos (tiszti főorvos) útján időről-időre, .Je
évente legalább egysz1e1r megvizsgáltatják. 

A közegészségügyi hatóságok az előző bekezdés értelmében 
általuk kiadott 1s·ebész-e!ti kötöző.szer.eik árusítá,sára jogosító en

gedélyeket kifejezetten visszavonásig szóló érvénnyel állítják ki 
Ai;ier:nyib1e-n val~mel~. 1községben, v.agy városba·n gyógyszertár,. 
gy~,gyarukereskedes, kotszer- vagy orvosi müszerüzlet létesiül, en
nek létesülé&étől számftott egy ·IÍ<v elteHe után az tllető közésgben 
vagy városban a más szakmabeli kereskedőttől a sebészeti kötö- · 
zőszerek árusítására szóló e,ng.edélyeket vissza kell vonni. 

A .sebészeti kötözőszereket, mi.nden más árutól elikülör.Jtctt 
helyen szennyezéstől és nedvességtől védett módon, jól zárható é;; 
könnyen tisztítható szekr.énybed1, a Magyar Gyógy•S!Zerkönyv e.lő- , 
írása szerir:.-t kell ta-rtani és cs·akis eredeti csoma11olásukban annak 
megsértése és n1egváltozt.atás.a nélküJ 1~1z.abad lkis;olgáltatni. ·: 

A se~észeti lkötözőszereket a Magyar Gyógysze~könyv, iJ,lető
leg a Gyo.gyszerárszabás szerint előírt kisebb mmnyiségeke't tar
talmi>zó csomagokban is raktáron kell tartani. 

16. §. Külföldön előállított ,s1ebészeti tkötözőszerek belföldör, ·.· 
c~:'k akik?.~ ,ho~hatók forgalomba, ha azok a Magyar Gyógyszer· · 
konyv 1eloirasamruk me,gfelebr.,ek és a jelen rendelet 13. §-tiban · 
megáll~pftott módon vannak esomagolv.a. E követelmények figyel- -
men k1vul hagyásáért a belföldi forgalomhahozó folelős. · 

17. §. A törvénynek az eITTJgedélyhez !kötött iparokra vonatkozó; 
rendeltkezéseit a jelen rendeletb<m megállapított kiegészítésekkel 
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a s.ebészeti tkötözőszereket előállító üzemek tulaj donosair.a megfe
lelően alkalmazni kell. 

18. §. Aki ·a jeJem. rendelet 7-13„ továbbit l:i. es 16. §.-aiban 
-megállapított kötelességek vagy tilalmak valamelyike ellen vét, 
avrugy a közeg6s1zségügyi hatóság valamely rendelkezésének (14. §.) 
" megáHapított időn belül eleget nem tesz, amennyibe.n cselekmé
nye súlyosabb büntető rendelkezés alá [lem esik, kihágást követ el 
fa egymillió koronáig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő 

Az előbbi bekeczdés alá eső kihágás büntetése tizenöt napig 
terjedhető elzárás és egymillió ikoro111áig terjedhető pénzbüntetés, 
ha azt olyan egyér, követte el, aki .ily kihágás miatt jogerős ítélet
tel már meg volt büntetve és büntetésének kiállása óta két év még 
nem telt el1. 

A jelen rendeletbe ütköző kihágások miatt az .eljárás a köz
igazgatási hatóságnak mint rendőri büntető biró.ság,nak hatásköré
be tartozik Harmadfokon 1a kereskedelmügyi mkJiszfor a népjóléti 
-és munil<iaiigyi min1sizterrel egyetértően határoz. 

* 

A m. kir. minisztérium 2.222/1934. M. E. sz. rendelete, a Genf
ben 1925. évi február hó 19-én kötött „Nemzetközi Ópiumegyez
mény" beeik1kelyezéséről ,szóló 1930:XXXVII. és a kábítószerek 
gyártásának koráltozása és forgalomba· hozatalának s"abályozása 
tárgyában Gocföen 1931. évi július hó 13-án kelt nemzetközi egyez
mény beci>ktkelyezéséről 1szólú 1933:VIII k végrehajtása tárgyá
ban. 

A m. kir. minisztérium a Genfben, 1925. évi február hó 19-éL 
kötött „Nemzetközi ópiume.gyezmény" beeikkelyezéséről szóló 
1930:XXXVII. tc. 4. §-ánalk első bekezdése és a ikábítószer.ek gyár
tásán·a.k Kor.látozása és fo,rgaJomba hozatalának szabályozát><i tár
gyában Genfben 1931. év július hó 13-án kelt nemzetközi egyez
mény becikkclyezéséről szóló 1933:VIII. tc. 3. §-ának második be
kezdése alapján a követikezőket rendeli: 

1. A kábítószerek hatósági felügylete és ellenőrzése. 

1. §. Cl) Azok a kábítószerek, .amelyek a m. kir. belügyminisz· 
-temeik a Budapesti Közlönyben közzétett rendeletei szerint kóroB 
mére,gélvezetre alkalmasaik, a jelen rendeletben megáUapított ható· 
sági felügyelet ·és dlenőrzés alatt állanak. 

(2) A hatósá,gi felügyeletet és ellenfüzést a közegészségügyi 
hatóságok gyakorolják.. · 

(3) A hatósági fdügye,let és ellenőrzés kiterjed a kábítúszerek 
n1indennemű előállítására, termelésére, (termesztésére) és forgat.01111-
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ban.ozatalár.a (behozatalára, kivitelére és átvitelére), továbbá kész
letben tartására (bizomáqyban tartására, raiktározására stb.) és. 
"jándékozáJsrára. 

(4) Az (1) beikezdés alá eső kábítószert a.ikalmazni kizárólag, 
orvosi vagy tudományos célra szabad. 

(5) A hatósági felügyelet és ellmőrzés nem :terjed ki a közön
séges máknak termesztésére, feldolgozására, forgalombahozatalára 
vagy kivitdére, abban az ·esetben, ha ennek nem kábítószer nyerés 
a célja. 

2. §. (!) Az elsőfokú közegészégügyi hatóság !köteles hatósága 
területén a jelel!l rendeJetben foglalt rendellrnzések szigorú betar
tását állandóa['J figyeiemmel kísérni és amennyiben bármely vonat
kozásban aggályos körülményeket vagy tiHott cselekményeket ész
lel, a szükiség.es intézkedések1et haladéik'taJanul me,gle1I1ni és arról a 
Kábítószereket Ellenőrző Központi Szervnek (12. §.) (a továbbiak-
ban röviden: Közpo„Jli Szerv) egyidejűleg jelentést (.enni. · 

(2) Az elsőfokú kÖ2mgészségügyi hatóság köteles legalább fél
éven!ként mi111d<>zokat a helyeket és helyiségeiket (a gyógyszertá
rak kivételével) megszemlélni .és eltenőrizni, ahol a m. kir. belügy
miniszternek a Budapesiti Közlönyben közzétett rendeleteibeorJ fel
sorolt kábítószereket termelnek (termesztenek, előállíta1I1ak), for
galomba hoznak vagy kész.letben tartanak. Ez rulkalommal köteles 
az összes ·e.l1számo1ásokat felülviz.s,gálni, azokat szabályisizerű és ere
deti voltukra !Thézve az okmányme.Jlékletek adataival összehasonlí
tani; vizsgálata eredményéről fölvett jegyzőkör.1yvet pedig minden 
esetben a Központi Szervhez fölterjeszteni: ugyancsak kötele.se a 
kábítószer minőségére és mennyiségére, az eladó (szállító) és át· 
vevő személyére, valamint .a .szób.anforgó kábítószereknek vámkül
földről v-aló behozatalára és kivitelére (átvitdére), továbbá ezzel 
kapcsolato1S1 mindennemű k,érdésre nézve felvilág,osítást szerezni; 
úgy. a vámkülfölddd, mint a beJföMi forgalommal kapcsolatos ösz
szes üz~eti fe]jegyz.ésekbe, könyvekbe betekinteni és 151zükség ese
tében a vácmkezelési okmányokat és árúnyilankozatokat is felhasz
nálni. 

(3) A m. kir. vámhivatalok, valamint az árúfuvarozással foglal
kozó közforgalmú vá,Jlalatok (a m. kir. államvasutak, a hajózási 
és légiforgalmi vállal1>tok stb.), a m. kir. pósta - ez utóbbi a pós· 
ta üzleti szabályzat rendellkezilsei szerint - lkötelesd< a 'tudomá
sukra jutott törvényes vendelikezésekbe ütköző esetekről az ille
tékes elsőfokú közegészségügyi hatóságot a jelen rendelet 2. §. (1) 
beke,zdésében említett eijárás c.éljából haladéktalanul érte.síteni. A 
h3'!árs2éU belföldi re1'dőri szervek kötelesek bűncseleméllly gyanu
ja e.setén a nyomozást saját ha'tásll<:öriikben is a fennáHó ,szabá
lyok szerint azonnal megindítani. 

. .\. gyógyszerészeket érdeklő i,r __ ar_o_k _______ 1_3_5 

U. üzemi engedély kábítószerek behozatalára, kivitelére,(átvitelére), 
termelésére, gyártására és forgalomba hozatalara. 

3. ~. (!) A jelein rendelet 1. §. ,(1) be~e~dé~ébe.i:i megje~ö~.~ 
kábítószerek behozata.llával és kiviteleve,J, (atv!lde·vel), term~Iese 
vel gyárti>sával .és forgalomba hozatalával csakis olyan szem~ly~k 
és 'vállal"'tok fogJ.alkozhatnak, akik, il:letve, am:!,yek er;e tk ab 1 • 
tó s z e r ü z e m i e n g e d él y t nyertek. A gyogyszertaraikra vo 
natkozóan a 7. §. rendelkezései irányadók. . .. . . . 

(2) A kábítószerüzemi e".gcdélyt, a m. kir. belug71,11m.s·zter ~ 
in. kir. kereskedelemügyi miniszterrel, ha pedlg .i:iycrsop1u1? :~rme 
lésére !kérik, a m. kir. földmívelésügyi miniszterrel cgyetertoleg a 
Központi Sz.erv útján a?ja me~. . , , " k 

(3) Kábítószerüzem1 engedely'. altalaban, csak_o~ya': szem~ly~ . 
és vállalatok kaphatnak (amennyiben m;gb1zhat-0sa~u~hoz kclseg 
nem fér), a1kik, illetve am1eJyek túlnyomnar..1 gyogyn?venyeilcet, .ve
gyi anyagokat, vagy gyógyszereket_ ;e;mdnelk._ gyart.a~ruk, v,a;g~ 
azokat iP·arjogosiítványuk szerint „k1zar~a~ tovabb.arus1tok (gyogy 
szertárak, gyógyárúnagykereskedok) resz.ere hozzak forgalomba ... 

(4) Oly.an üzemek tehát, amelyek lkozvetlenul a, f?gyaszt? ko: 
·· ·g ész·ére való árusítással is foglalk·oznak, kab1t.as_zeruzem1 

zonse r ,_. 1 .. b ·" · · a"y engedélyt még ,akkor sem kaphatnak, hw U<Ú on en gyobyaru "' 'n -

kereskedői igazolvánnyal rendelkeznek. , . , . 
(5) Kábítószerekkel való foglalkozás•ra egyebkent, feliogosllh~

tó oly üzemek r.észére, aimeilyekr.1ek töb~ iparj_ogos1tvanyuk van ~is 
üzemüket egy és ugyanazon iilethelyisegben (telephely&,) folytat
ják csak abban az esetben adható ki kábítószerüzemi engedély, ha 
az 'üzemeknek egvmástól való ,elkülönítése biztosítva van (pl. 
amen,nyiben vegyészeti gyár és ,gyógyárú,r:\llgykeresikedé,s ~gy ·~.s 
ugyaThazon helyen folytatja működését.'. m~ndkét üzem rc~~erc tku: 
]ön-külön kábítósz.erüzemi .engedély szülkseges; egy-e.gy gy ogysze; 
vegyészeti gyáron beJül a kábítószerekkel kéis1zülő ,~yógysze:ek ':'~s 
gyógysz

1

erek előállítására is szoLgáló ü~e~~. helyis~gekbe,r_i 1s elo.al
líthatóik azonban e helyiségekben egy1deiuleg mns anyaggal mm! 
kábító ~zert tartalmazó gyó,gyszerrel fo~lal1kozni i;iem .s~.a?ad.). 

4. §. (1) A 1kábítószerüz,en1i engede.ly elny~~··eisie 1rant a .K~r~ 
· t ki'r belügyminiszterhez címezve az 1.1zem hely.e sz,cr1nt veny a m. . . b · · k' 

illetékes törvé1r,yhatóság els•Ö tisztviselőjéhez kell encynJt~m, . a 1 
azt .az iHetékes elsőfokú közegészségügyi ht>t?,sá~ vefomenye;el 
e,gyütt a Központi Szervhez. terj~szti '.e·~· A kerve,nyben m,eg ,;ke~ 
jelölni, hogy .a folyamodó mily celra lkeri az en,geddyt. A_ ke.rv "n) 

hez csato,Jni kell a folyamodó (fel'elős üzlctve,zcto), erkolc~1 bi~o
nyítványát, a szakképzettség igazolá~ár.a voITTa~ko-zo _Cve~ycsz~er~ 
c:öki, .gyógyszerészi, orvos1i, állatorvos:i) oklev.e~·et, ,tova?~~ ~z ipar. 
jogosítványát, illetve a gyógyszertári jogosítvanyat, vegul 1g,~zolrn 
·magyar állampolgárságát. A kérvényben tüzetes~": fe~ ~el] 't.untet
ni a folyamodó (felelős üzletvezető) nev.ét, (c„g3egyzes1 kivon<>-
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tát) p°"tos lakcímét, a vállalat helyét, valamint mindazokat a kö
rülményeket, amc.lyeknek az engedély me.gadás" tekintetében je
lentőségÜlk: van. Csatolni foell továbbá az üzem céljára szolgáló he
lyiségeknek, úgyszintén a környező helyiségeknek és környékének 
(udvar, utca, stb.) méretezett tervrajzát, illetőJ.eg helyszínvajzát is. 
Nyersópium termdése esetében a kérvényben fel kell tüntetni a 
f,elhaisználni kívámt te.rül,et pontos .r.:agyságát és fekvését, v.alamínt 
hel·yrajzi számát is. Mind.en esetben réis1zJ,ctesen körül k1ell írni azt, 
h·ogy az -üzem magánlakástól, más üzemtől va 1gy üzlettől teiljesen 
el van külö.r.itve, azzal még közös előtér sem köti össze. A kábító
szerüzemi engedély szempontjából f.clel:ős üzLetv;cz.etőnck és .a vál
lalat iparrend6s.zeti szempontjából felelős üzletvezetőjének nem 
kell - szükségszerűl.eg - azo,nos személynek lennie. 

(2) A vélemfoyhez csatolni kell az üzem helyére és helyisé
geire vonatkozó sz.allcértői helyszírni szemle eredményét is. 

(3) A kábítószerüzemi engedélyről a m. kir. be1ügyminiszter 
a Központi Szerv útján engedély okiratot állít ki és arról egyide
jüle•g az érdekelt minisztert (3. §. (2) bekezdés), valamint ·a kér
vényt felterjesztő törvényhatóság első tisztvisel.őjét értesíti, aki 
viszornt a megadott engcdélyröl <>z iHe!ékes elsőfokú közegészség
ügyi hatóságot, ez pedi.g a folyamodót ht>ladéktalanul értesíted 
tartozik. 

(4) Az eng-edélyokirat tartalmana mindazoknak a helyiségek
nek, vagy tcrii~cteikn·ek pontos me.gjelölését, amelyekrei a kábító
szerüzemi engedély .érvénye kiterjed. (község, utca, kerület, ház
szám, helyrajzi szám, em.elet, ajtó, stb.) Ha ·a kábítószeriizemi en
gedély csak egyes épületekre, vagy csak egyes 6püldré,szekre ér
vényes, azt az e,rngedélyokiratban pontosan fel kell tüntetni. 

(5) A kábítószerüzemi •cng;edély általában egy-egy naptári évre 
érvényes .és .az en.gedéLyes 1k.érésére, minden év decemb,er hó 15-i.g 
a Központi Szervhez történő egyszerű bejel'ein•tés alapján évről-évre 
mindaddig me.gho•Slzabbítható, míg az engedélyezés feltételei fenn
á1lanak 

(6) A ikábítószerüzemi engedélyt a m. kir. belügyminiszt.er a 
Központi Szerv útján bármikor visszavonhatja. 

(7) A kábítószeriizemi engedély .érvénye ·megszűnik .az enge
"délyes vállaliatánaik eladása, áthelyezése, felszámolása; vagy az en
gedélyes e~halálozása esetében. A kábítószerüz.emi engedély át 
nem ruházható. Minden engedélyes, ha vállalia'tát eladja, áthelye
zi, vagy feJloszlatja, köteles ezt az elsőfokú közegészségügyi ható
ságnak negyvennyoic órán b~li.il bejelenteni, am,ely ·~ bej.elentést 
a Központi Szervhez haladéktala,rnul felterjeszti. Ugyanez az eljá
rás a felelős üz1e:tvezető szemé1y.ében beköv,e:tk:ezett váitozárs1, vagy 
az engedóJy.es elhalálozás.a esetében is, amikor a• bejelentési kötele
zettség az e!JJgedélyes üzletvezetőjét, illetőleg jogutódját terhe.!i. 
A kábítószerüzemi engedély visszavonása vagv n1egszűnése eseté
ben a kábítószerek pontos leltárát ·az el„6fo:kú közegészségügyi ha-

--~ 
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.tóságrrwk kell beszolgáltatni, amely egyúttal elle.rrőrzést gy<>korol a 
leitiri készletnek törvényes keretek között való felh„sználása fe
.lett, különösen av6gből, ho·gy a J.eltári készlet csakis szabályszerű 
kábítószerüzemi en,gedéllyel bíró egyén vagy vállalat, illetve gyógy
szertár birtokába kerüljön. Ha a leltári készlet nem értékesíthető, 
az elsőfokú iközegéswégügyi hatóság annak lefoglalását, illetőleg 
megsernmisítését renrdeli el. 

5. §. (1) A kábítószerüzemi engedéllyel bíró személyek és val
Jalatok pontos anyagelsz:irnoiást kötele.sek vezdni és abban •az 
egy,es k:ábítós1zere1kben, valamint az ilyen Gze.reket tartalmazó 
gyógyárú cikkekben lebonyolított forgalom nagyságát, ·a bevétel 
és kiadás megfe.ldö tételeit egyes dkikerukint, tartozrrak külön fel
tüntetni annak megj elölés-ével, hogy a kábítószert mikor és kitől 
szerezték be, továbbá mikor és kinek (mely cégnek) adták ki, hogy 
így .az egyes cégek és gyógyszertárak által történt esetleges' fel
tünöen na.gy fogyasitáiS! ellenőriz.hető l.egye1n. Minden bevéleli_ .és 
kiadási tételt hiteles adatakkal okmánysz;erűen kötelesek igazolni 
(2. §. (2) bekezdés). A tudományos cálok_ra szolgáló be1s'zerzésre 
szóló engcdéUyel bíró személyek és vál!.alatok (6. §. (2) bekez
dés) a jelen rendelet 1. §. (1) bekezdésében megjel1ölt ikábítószcrc
ke:t for.galombru .n'flll1 hozhatjá!k, sem vámkülföldre- ki nem vihetik 
és a felhasználás módját, valamint a beszerzett &s, felhasznált 
mennyiséget kelettel megjelölve tartoznak könyveikben felje
gyezni. 

(2) Azok, akik kábítószereüzemi engedély birtokában vannak 
és az 1. §. (1) bekezdésébe,ru megjelölt kábítósze,ek forgalombaho
zatalával foglalkoznak, raktárkönyvet kötelesek vezetni, amelyben 
a kábítószerkészleteket, azok szaporulatát és fogyatékát, vabmint 
siaját üzemb,cn történő feldolg.ozását minden egyes kábítószerre 
vonatkozólag mennyiség -és kelet sz-erint legalább 48 órán: belül 
feljegyezni kötelesek; a szaporodásra .és fogyatékr:; vonatkozó fel
jegyzéseknek - a kiadott vagy felhasznált tartályok sorszámának 
·egyidejű megjelölése mellett - nettó súlyban kell történniök és 
a ,száfütó, vagy átvevő J:él .n1ev.ét és bkását is fel keJl tüntetni. Min
den tételt okmánys~erű mellékleteklkel kell igazolni. 

(3) Kábítószereket (a gyártás folyamán is) minden más árutól 
elikülönítve, b·iztonsági z.árral .és kulccsail lezár·h,ató, a ha,tó.ságt61 erre 
kijelölt külön helyiségekben kell raktározni. 

(4) Az.alkat a tartályokat (doboz, edény, stb.), amdyeücbe.n: .a 
kábítósz-erek forgi>lomba kerü1nek, a gyártó és a forgalomba hozó 
pontos címével és a tartalom min·Öségén,ek és mernnyiségének (tisz
ta súly) pontos .adataival ellátva, haladó sorozatba oszto:tt számok
kal úgy keU megjelölni, hogy azonosságukat és a forgalombaho
zók azonossá.gát bármillmr könnyen meg lehessen állapítani. Kábí
tószert tartalmazó gyógy1s1zert a 1kereske.dőnek átcsomagolni tilos. 

(5) A gyártás, csomagolás, vagy kezelés, stb. folyamán előál
lott mindennemű veszteségieket az anyag n.evének és men·nyiségó-
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nek feltüntetésévd a gyártási -lajstromba, a ikereSlkec:lőnél pedig 
kü1ön erre a célra so:olgáló !könyvbe kell fe1je,gyezni. A lopás, va• 
lami,nt törés, romlás foJytán előállott veszteségeket a gyártási (el
számolási) lajstromba !kell vezdni, egyúttal arról jegyzőkönyv fel· 
vétele mellett a'z elsőfokú köze,gészségügyi hatóságot is haladékta
lanul értesíteni kell. 

( 6) A gyárak kötele•s•ek a feldoigozásra keriilő nyersanyag 
mennyiségét, " gyárba való beszállítás módját és idejét, a termelt 
kész ar11yag melllllyiségét, a gyárból !kivitt n1ennyiségét, a gyárból 
va~ó szállítás módját -és idejét, a gyártás folyamán vesz,endőbe 
ment vagy esetJeg n1egsetnm1sült n1ennyiséget, továbbá ,az ·egyez
mények (1930:XXXVII., és 1933:VIII. tc.) hatálya alá e.ső anyagok 
gyártásához felhasznált mennyiségeket a gyártási dlaplóban por,to
san feltüntetni és ,ezeket az adatokat az évvégi jelentéssel (13. i) 
a Központi Sz,ervhez felterjeszteni. Az itt emHtett előírások bdar
táisa az illetékes elsőfokú közegészségügyi hatóságok felügyelete 
alá tartozik, akik az esetleg észlelt rendeHe.r.ességek megszünteté
séről, illetőleg megtorlásáról haladékta1adrnl intézkednek ,és erről, 
valamint esetleges megfigyeléseikről a Központi szervhez is egy
idejüleg jdentést teis1znek. 

III. Kábítószerek belföldi forgalma. 

6. §. (1) A belföldi forgalomban " jelen rendelet 1. §. (1) be
kezdésében megjelölt kábítószerek,et a kábítószerüzemi e,r,gedélyt 
nyertek, csakis a beszerző fél szabályszerű cégjelzésével (felelős 
üzletvezető aláírásáv.al és az üzem bélyeg.zőj.ével) eJlátott rendelé~ 
sére és a beszerző fél n1evér,e- szóló b esz e r z .és i i g az o l v á ([]_ y 
alapján szabi>d kiszo~gáltatni. A beszerzési igazolvány (1. 1. sz. 
mellékletben közölt l. sz. mintát) közvetlenül előterjesztett. kére
lemre egy ereddi és e,gy másolati példánybar1 a Központi Szerv 
állítja ki. A kérelemben pontosan meg kel'! jelölni ,a beszerzendő 
kábít6szerből a vevő raktárán· le1vő készletet, valamint a mcgsze~ 
rezni kívánt m,ennyi·siégiet, továbbá azt ,azi eLadót, akitől a vevő a 
kábítószert beszerezr:1i kívánj.a. Az ig.azolványban az igazolvány 
tulajdonosának (vevőnek) nevét, pontos lakcímét, továbbá a be
szerzendő kábítószer nev·ét, meI11I11yisrégét (anna1k nettó sulyát is), 
a csoma.golás .alakját és módját, valamir.1t a beszer2'ési h·atáridőt í1s 
pontosan fel keJl tüntetni. A hesz,erz.ési igawhány eredeti példá
nyát a Központi Szerv a v·evőnek, vagy megfelelő igazolással .ellá
tott megbizottjálllak ,adja ki, míg annwk hiteles másolatát a meg
rendelőjegy mdléklésévd az eladónak vagy megfelelő igawlá&s,al 
ellátott megbíwttjánaik szolgáltatja ki. 

(2) Oly személyek, illetve intézmények, (intézetek, laborató
riumok stb.) akik, illetve, amelyek a jelen rendelet 1. l (1) bekez
désében megj dölt kábítószereket beigazolható módon tudományos 
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célokra kívánják felhasz!l1á1r.A, a beszerzéshez szükséges. es-e.ten1kénti 
engedélyt abban az esetben kaphatják meg, hi> a felhas'ználást el• 
fogadhatóan indokolják és hia előképzettségük és megbízhatóságuk 
az említett kábítószerrel való visszaélés eUen kellő biztositékot 
nyujt; ily személyeknek, iHetve intézméi:yeko:iek ikábítószerüzemi 
engedélyre -csak ab,ban az esetben va.n .szükségük, ha a bes·zerezní 
kívánt kábftószereket egyéb, nem tudományos célokra kíváinrnik 
beszerezni. 

(3) Az eladó a beszervési igazolványnak a vevő részéről ,be
mutatott 'eredeti példányát a hozzá eljuttatott mrus'Olati példány
nyal és a megrendelőj.eggyel összehasonlítji> és az árUt csak a ,sze·· 
mélyazo<Jossági vagy más megfelelő igazolással ellátott vevőnek, 
v<1gy megbízottjának igazo,Jtatása után szolgáltathatja ki. A 1sze·· 
mélyazonosság vagy meghatalmazás igazolása az elsőfokú köz
egészségügyi hatóság álta1 kiállított és minden év január havában 
megújított arcképes jgazolvánny"l történik. Az eladó a beszerzési 
i_gazolványt ,a k;szolgáltatás időpontjárnk reáv,ezetése mellett meg
felelő záradékolás után vis.szaadJa a vevőnek, mí-g .aninatk miíso1atát 
a~ általa kiszolgáltatott mennyiség hováfordításának j,gazolásául, a 
kiszolgáltatás időpontjának reáje_gyzése titán megfüzi. Ha a be
sz,erzési igazolvár:yon megjelölt mennyjséget asiak részben szolgál
ta'tták ki, ezt az eredeti igazolványon is fel kel tüntetni. A hián~7zó 
mennyiség utól<1g nem adható ki. Az igénybe neon vett beszerzési 
igazoJ,ványt és aOJJ:!ak másolatát .a2'J érvényességi határidő ,letelte 
után, legkésőbb 24 órával az erről szóló jelentés1s1e] a Központi 
Szervhez vissza dcell terjeszteni. 

IV. Kábitószerek gyógyszertári forgalma. 

7. §. (1) A gyógyszertárak az 1. §. (J) bekezdésében megje
lölt kábítószer,eket gyógyászati célra kábítószerüzemi engedety 
nélkül is bes,zerezhetik, feldolgozh'1tják és gyógyszerként orvosi 
(áHato,rvosi) rendelvényre kiszolgált~tha'tják. A kábítószerek~,ek 

viszontelárusítók részére való termeJéséhez, termesztéséhez, ,gyár
tásához, dőállításához gyógysz•ertáraknaik: is, külön kábító:szer
üzemi engedélyre van szük·ségük. 

(2) A gyógyszerésznek a kábítószert 'tartalmazó gyógyszerek 
kiszolgáltatása ,al1ka]mával a gyógyszerek kiszo}gá1tatá:sára v•mat· 
kozó általános rendelkezéseken felül a legnagyobb körültekintést 
és gondosság.at ke:lil tan,usítania és minden olyan .ese'tben

1 
amikor 

a, rendelt kábítószer renddtetbs1szerű vagy gyógyító célra való fel
haszruálása tekintetében l<étely mmül fel, tájékoztatás céljából a 
legrövidebb úton a ren.deJ1eő orvoshoz kell fordulnia. 

(3) A gyógys„ertárak az 1. §. (1) bekezdésében megjelölt ká
bítószeretknek a külföldről való behozatala v"gy kivitele esetén 
szintén kö'telesek behozatali, iUetve kiviteli igazolványt szerezni. 
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. (4) A gyógyszertárak .a jelen rendelet 1. §. (1) bekezdésében 
megjelölt an~agokat ús készítmény.eke! a belföldi forgwlomban 
szabályszerű keltezésS<o~ és bélyegzővel, val><mint a gyógyszertár 
felelős vezetőjének aláírásával cUáto.tt külön rendelőjegy alapján 
az 1;0mlített anyagok és készítmények forgahimba hozatalára kábí
tószerüzemi el!]gcdéllycl bíró személytől vagy vállalattól közvetle
nül szerzik be. Ezen előírás1>ak meg nem felelő renddésre kábító
szert kiswlgáltatni tilos. Az eladó a megrendelője.gyet a kiszol
gáltatás időpontjának és a klszolg.áltató, vailamint az átvevő 11evé
n·elk sajátke·zű rájegyzése mellett visszatartj·a és az általa 1k~s1zolgál· 
tatott mennyiség hnvaf.ordításánaik iga:zolására megőrzi. Ha a mcg
rendelőjegyen megjelölt mennyiséget csak részbe" merítették ki, 
ezt a körülményt a me,grende!őjegyen is fel kell tiiqtetni; a meg
rende1Lőjegy ez utóbbi esetb.en. is •a 1s;zá1lító féJ,rnél marad: .a hiány
zó mennyiség utólag nem adható ki. 

(5) A gyógyszertárak részéről meghízott bevásárlónak személy
azonos1s1ágát lközve1tlen vásár,lás esetép. m1i1nden esetben aroképes 
igazolvánnyal kell igazolnia. 

(6) A gyógyis,zertárak az. üz.leti nyomtatvány.alkat, bélyegzőjü
ket, stb„ kötelesek általában zárt helyen tarta'fli és megbízható 
e~gyénelk lcezclésérc bízni. l-la az említett tárgyakkal visszaélést 
,követtek el, vagy ha azo·k cJvesztek, ~ a gyógyszerész 1k:ötelei.s .ar· 
ró! az elsőfokú közegészségügyi h&tÓS'ágnak azonnal je.!cntést 
.teinn,i, 

V. A kórházak és orvosi rendelőintéze.tek kábítószer 
szükséglete. · 

8. §. (1) Amennyiben " kórháza!k és orvosi rendelőintézetek 
a b-eiteg.ek gyógyitásáhÜ'z szükséges kábítós1zcr sziilcségletüket nem 
gyógyszertárból, hanem közvetlenül a gyártól va·gy a gyógyáru
nagykereskedőtől (az 1.300/1932. N. M. M. sz. rendelethez csatolt 
„gyógyszerrendelési utasítás" előírásának megfdelően) óhajtják 
beszerezni, az cs,ak a kórházigazg.a'tó által kiállított 1kérvényre a. jc.· 
len rendc.Iet 6. ~-ában .előírt módon kiadott és 1kiállított beszerz„sö 
igazolvány alapján történhet. 

(2) A kábítószer csak a kórház (o·rvosi rendelőir:tézet) vezető
jének vagy a v.ezető által erre írásban felhatalmazott arcképes iga
zolváThilyal ellátott megbízottjánruk szolgáltatható ki, a kábitószer
üzemi engedéllyel rcndelkezii cégek által. 

VI. A kábítószerek kiviteli és behozatali forgalma. 

9. ~. (l) A jelen rendelet 3. §. (1) bekezdésében említett ká
bítószerüzemi engedéllyel, valamint a 6. §. (2) bekezdésd1er, em
lített tudományos célra .szolgáló be1szerzési engedé1'lyel bíró sze
mélyek vagy váJlalatok 1 úgyszinté\P- .gyógyszertárak, 1kórház.ak .és in-
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tézetek a jelen rendelet 1. §. (1) bekezdésében megjelölt kábító
szereket csakis külön behozatali, illetőleg kiviteli igazolvány alap
ján hozhatják be, illetve vihetik ki. A behozatali igazolvá.Lyt t!. 
2. sz. mellékletben közölt II. '.SZ. mintát), valamint a kiviteli igazol
ványt (L 3. sz. mellékletben közölt III. sz. mintát) az ott írásban 
eléiterjeisztett 1kérelcmre a Központi Szerv adja meg. 

(2) A behoza'taJi vagy 1k:iviteli igazolványra irányuló kére-I.cm
b}n ,a meglevő készletet, a behozni vagy kiviri.ni kívánt ,kábító
szereknek nevét .és mennyiségét, tiszta súlyát, a kábít-ószer tartal
anát, az országot ahonnan a folyiam,odó behozn.i, v.agy ahová kivin
ni óhajt, .a behozó nevét és címét, illetőleg a 1kivivő nevét és cí.mét, 
a szállító fél nevét .és cím·ét, valami•nt ai ikivitel vagy behozataJ kö
zelebbi célját is meg !kell jelölni. Amennyiben vállalat kér behoza
tali vagy kiviteli engedélyt, a folyamodványon fel ke~ tünte~J:i a 
cég bélye:gzőjé't, valamint a szabályszerű cégjegyzést (aláírásokat). 
A kiviteli ig-az,oJványért folyamodűnak ik:érvényéhez ezenkívül csa
tolni kell a külföldi áUam behozatali igazolványát és ennek számát 
a kiviteli igazolványra fel !kell jegyezr.il. 

(3) A kábítószereket nettó súlyban kell feltüntetni; oly ké
s-zítm,é.r_,ynél pedig, amely a kábítósz·eiren kívül más .anyilgot is. tar
talmaz a kábítószer alko.t.órészeinek nettó súlyát is külön fel kell 
tü111tetni. 

(4) A behnzatali igazolványt egy eredeti és két másolati pél
dányban kell 1kiáLlítani; az eredetit és egy másolatot a folyamodó, 
a ·másik másolatot vedig ·az illetékés m. ikir. vámhivatalnak keli 
kiadni. A folyamodó uészére kiadott erede1ti igazolványt a kérel
mező kiküldi a külföldi cégrnk az ottani kivüeli engedély elnyeré
se céljából; a másoh;tot pedlg magánál tartja a kábít6s,z.er szabály
szerű behozataliunak ·és átvételének igazo·lása végett. 

(5) A !kiviteli igazolványt egy eredeti és négy másolati pél
dányban ke.!l kiállítani. Az eredeti és .e1gy máso&ati példányt kapja 
a fo.ly><modó, aki az eredetit, mint kíséuő példányt a fuvarokmány
hoz csatolja, a másolati p.éldányt pedig az elszámolá.s1i okmány 
mel!.ékleteként meg.füzi; .egy mrusn1ati példányt kap a m. kir. vám
hivatal, amely azt - miután rajta elismerte .a kábítószer kilépé
sét - visszaküldi a Központi Szervnek. Egy további másolati pél" 
<lányt kell küldeni közvetlenül a bevivő állam illetéke~ kormány
hatóságána1k, amelyen .az elismeri, 'a• kábítószer beérkezését és ai:
nak m-egtörténtie után, mint igazolványmásolatot azt a Központi 
Szervnek visosizaküldi. A negyed.ik másolati példányt .a Közpor:.ti 
Szerv me,gőrzi és az évi jelenté.s meUéklcteiként a Nemzetek Szö
vetségének megikiildi. 

(6) A kiállított ikivrteli ig1'zo·lvány11ak fol kell tüntetnie a ki
vinni kért árú r_emét és men111yiségét, to.vábbá nettó .súlyban annak 
kábítószer-t•artalmát, a kivívő és b,ehozó ne:vét, címét, valamint a 
kivitel közelebbi célját; a kiviteli igazolványnak ezen folül tutal-: 
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maznia kell a külföldi hatóság által kiidJítoft behozatali igazolvány 
számát, keltét és fel kell tüntetnie mint a behozatali igazolványt 
kiállító hatóság nevét, mint azt az időt, amelyen belül a kivitelt 
foganatosítani keH, - végül azt a figyehneztetést, h<1gy a kivívő· 
nck az árú vámkezeltetéséről is goudookodni kell. A kiviteli és be· 
hozatali igazolványok általában a kiáHításuktó,l számított két hó· 
napig érvényesek és át n~-m ruházhatók. 

(7) A fel nem használt kiviteli és behozatali igazolványokat 
az érdekettek és ·a vámhivatalok kötelesek legkésőbb a lejárati 
r_.apot követő 24 óráin belül a Központi Szervhez víssza·terjeszt·eni. 
Ha a kivitt vagy behozott kábítószer mennyisége kisebb a kiviteli 
(beho·zatali) igazolványon feUüntetettné.l, ezt a mennyisé,get mind 
a kiviteli (behozatali) igazolványon, mind azokdlak hivatalos má· 
solataic fel kell tüntetni. 

(8) Ha a kivitel iránti kérelem a behozatali ors1zág vámrruktá· 
rában vruló letétre szánt kü!demédlyreo vona·tkozik, a Központi 
Szerv ·a fentemlített és a kiviteli en•gedély kiadásához szükséges 
behozatali igazolvány helyett oly különleges igazolványt is elfo· 
gadhat, amellyel a behoZJataJi ország illetékes hatósága azt bizo· 

·nyílj a, ho·gy engedélyezi a küldeménynek a fellltemlített feltételek· 
kel behozatalát. Ilyen esetben a kiviteli igazolváinyon kifejezetten 
fel keJl tüntetni, hogy a küldeményt vámraktári letét végett viszik 
ki. 

(9) Az 5 kg·nál több ny,ersópiumot b>rtalmazó kivitelre 1s1zá1it 
küldemérryt vörös színű N. 0. jehéssel ke.Jl ellátni. A felírás be· 
tűjéneik legalább 8 cm. magasnak keU lennie. 

(10) A kikészített (szívásm alkalmas) ópiumnak behozatala 
és \kivitele előállítása és mindeninemií forgnlomba,hoz-atala tiloS'. 
Ugyanezen tilalom alá esik ::tz ópiummocsok (u. n. dross) és a ·szí· 
vásra alk.alma.s ópiumn.ak mi·nder..n·emű más üledéke. 

(11) A m. kir. vámhivat„lok a jelen rendelet 1. §. (1) bekezdé· 
sében megjelölt kábítószereket a behozatal éis1 a kivitel esetében 
csak akkor vehetik vámkezelés '1lá, illetőleg azok!!>ak fovábbítását 
csak abban az esetben engedhetik me,g, ha a behozó, illetőleg ki· 
vívő fél a Központi Szerv által kiállított beho·zatali, il!etö1e.g kivi· 
teli igazolványt be1nutatja. A .személyazonosságot ebbe,r~: az eset
ben is arcképes igazolvánnyal 1kel! igazolni. A m. kir. vámhivatalok 
a behozatal v>cgy kivitel megtörténtét a nekik közvetlenül meg,kül· 
dött behozatali vagy kiviteli ig.azolvány másolatán ig·azoJják 6s1 er
ről a Központi Szervet - az 1912:LXII. tc. értelmében kiállíta.r..dó 
árúnyilatkozat másolatának me.gküldése és a behozatalt igazoló 
záradék egyidejű rávezetése n1ellett ~ esetrőJ-esetre ér'tesíti:k. A 
Központi Szerv a megtörtént behozoatalról és kivitelről az illetékes 
törvényhatóság .első tisztviselőjét tudo1nás: végett és eninek útjá11 
az illetékes !. fokú közegészségügyi hatósligot tájékoztatás céljá
ból .értesíti. 

- ·-·------- -------------- - . 
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A kábítószerek átmenő (tranzitó) forgalma. 

10. §. (1) Magyaroszágon a jeien renedelet 1. §. (1) bekezdé· 
sében me,gjelölt kábítós1zerek csak ·• Központi Szerv külön enge· 
délyiével vihetők át, ha a küldemér1yt kísérő a kiviteli igarnlvány 
tnáJsolatát (vagy az í1tiránytól való e.ltér.ési'e vonritkozó igazol· 
vány't) az e.r~1gedélyt ·kérő eilőzetes.en bemutatja, még ped·ig csa1k 
azon az útirányon át, amelyet a kiviteJi, illetőleg -az átszállításí 
igazolvány feltüntet. 

(2) Amennyiben a fél más o·rszágba kívá!l1ja Magyarország te· 
rületén átszállítani ·a küldemé.r • .yt, mint amelyre a kiviteli igazol· 
vány szól, útirányváltoztatási igazolványt kérhet. A Központi 
Szerv az útirányváltoztatáis1i .igazolványt csak ar.111ak az országnak 
kormányától eredő és a j.elen rer„delet 9. §. r.endelkezéseinek meg· 
felelő behozatali ig.azolvány bemutatása alapján adhntja ad, ameiy 
ország felé az illető küldemény irányát megváltoztatni szándéko
zik; ennek az igazolványnak tart·almaznia kell mi.t:.dazokat az ·ada
tokat, amelyek az előző §·ban 8Z·ablilyozott kiviteli igazolványnak 
is kelléke1i, valamint a·nn1aik az országnak a nevét, aho1:.nan a kül
demény e.r.edetileg kivitelre kerüJi. Egyébként .a jelen rendelet 9. 
'§-ának mindazokat' a rendelikezóseit, arrlelyek a kiviteli igazolvánJ·
ra vo.n.atkoznalk, az útirányváltoztatási igazolványra is .alkalmazni 
kell. 

(3) Amennyibe a Központi Szerv az útirány megválto·ztatását 
enge.délyezi, meg kell őrizni .az eredeti kiviteli jgazolvány n1ásola
tát, (vagy ·az útirányvá,!tozta.(á,so igazolványt) amely a küldeményt 
Magyarországra való megérkezésekor kísérte és azt vissza kell 
küldeni annak a kormányhatóságnak, amely "zt kiállította, egyide· 
jüleg közölve mnna1k az országnak nevét is, amel:y felé az útirány
változtatást engedély.ezték. 

(4) Légi úton történő szállítás esetében .a jelen §-.nirk rendel
kezései "s1ak abban az esetben nye.rnek alkalmazl>st, ha a légi jár· 
mű Magyarország teriiletén leszáll'. 

(5) Ha jelen rmdelet 1. §. (1) bekezdésében megjelölt ká
bítószert MagyaTország területén r·akják iki és helyezik <>l vám· 
ralctárbarr, azt ebből a raktárból a rendelte.tési ország kormánya 
által kiadott és a bevitel engedélyezését bizonyító bev,iteli igazol· 
ványnak a vámraktár felettes hatósága előtti bemu'tatá~a nélkül 
nem lehet kivinni. A Központi Szerv minden ily módon vissza. 
tartott küldeményre külön igazolvi>nyt ad ki, amely ,a kiviteli iga· 
"olványt pótolja. 

VIII. Vegyes rendelkezések. 

11. ~- (]) A jelen rendeilet 1. §. (!) bekezdésében megjelölt 
kábítósze.rek csakis a következő m. kir. vámhiv-atalokkal bíró v·as· 
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úti, illetve hajóállomásokoil1 hozhatók be, vihetők ki, illetőleg vi
hetők ker,esztül: 

1. Az Osztrák Köztársaságga~ való forgalomban: Hegyesha
lom; a dunai forgalombm:i: Szob; 

2 a Szerb-Horvát-Szlovén királysággal való for,galombmo,,' 
Murakeresztur és Kelebia, a dunai forgnlomban: Mohács; 

3. ai IZomán ~·drálysággal v·aló forgalomban: Biharkercsz·tes; a 
dunai forgalomban: J\1ohács; 

4. a Cseh-Szlovák köztárnasággal való forgalomban: Szob és, 
Sátoraljaújhely; a dcmai forgalomban: Szob. 

5. Az összfö behozatali, kiviteli és átmenő küldemények ká
bitószertart.almának szaikszerű felülvizsgálata a ve.gyészeti laboríl'~· 
tóriurnm·al re.r.,de1lkező budapesti f.ővá1nhivatal közbeÚjöttével törw 
téni1k. 

(2) A kábítószert farta1mazó mints, (orvosi minta) belföldi for
galomban is csak engedély al1apján k:ü1dhető. Az erne irányuló J;;;:éw: 
rdmet közvetlenül a Közpornti Szervnél kell előte,rjesztcni. Az en
gedéllyel nem kísért kábítóis,zer küldemér.yről annak visszatartása_ 
meUe.tt ru m. kir. pósta köteles az illetékes elsőfokú közegészség
ügyi hatóságot a küldemény lefoglalása céljából haladbld,tlanul ér-' 
tesíteni, ·amely errőJ ugyancsaK haladé~;;;:talanul jelentést tesz a.. 
Központi Szervnek. Az 1930:XXXVIII. tc.·cl becikkelyezett Ion·, 
doni „Egyetemes Póstaszerzőclés" 45. cikk (1) bekezdésének e) · 
pontj,a értelméber: tilos l<ovélpóstai küldeményben (közönséges .és
ajánl.ott levél, árúminta és kiscsomag, stb.) ópiumot, morphint és 

1 

kokaint, valamid1t más kábítószereket szállítani. 
(3) Ha póstai úton továbbított kábítószer tartalmú értékdo

boz, vagy csom.agküldeményről van szó, a in„ 1kir. póstRhivatalok. 
kötel.esek a m. kir. vámhiva,tatoknnk a küldeményt kísérő irataikat,. 
- beleértve a behozatali, vagy kiviteli (átszálMtási) ig,azoJvány
másolata.k.at is rer:.,d.elkeziésre bocsát0anL 

12. §. Az 1930:XXXVII. és 1933:VIIL tc.-ekben foglalt nem· 
zetközi megállapodásoldlrnl vállalt feJ,adatoik telje,sítését a jövőben 
a Kábítószereket Ellenőrző Közpointi Szerv végzi, am.elynek szet-, 
vezetét és ügyrendjét a m. kir. belügyminiszter külön rendelcttet 
álfapítj-a meg. _ 

13. §. A kábítós:<erüzemi engedélyt, il!etőleg esetenként kábí· 
tószer beszerzooi er:.gedélyt nyert személyek vagy vállalatok (ter· 
melők, gyá1'3.d;;;:, tlcereskedő1k, tudományos intézetek, laboratóriumok}, 
a jelen rcITTdeletben -szabályozott kábítószerekkel történt üzleti for-_ 
galmukról, illetőleg raktárkészletükről, (a termelt és gyártott meny-
111Jyisé,gről) minden naptári fél-év szerinti állag alapján j!>nuár és jú· 
lius hónap 15-éig, a tényleg megtörtént kábító-s'zer-gyártásról, be
szerzésről és eladásról, a behovatalról és kivitelré\l pedig minden 
naptári negyedév utolsó n:apjánaJk állaga alapján a naptári negyed
év végét kövdő hónap 10-i,g pontos és részletes kimutatást ikötek-: 
sek felterj,eszteni a Központi Szervhez. Ezekben a kimutfrtásokban 
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az egyes cégek, illetőleg gyógyszertárak "észére a megjelölt ·idő· 
szakban nap·onta kisz0ilgált1atott kábítószerek n1en,nyiségét és !ki
szolgáltatásánaJk időpontját cégenJkint, illetőleg ,gyógyszertáranként 
külön-külön fel kell tün,tetni 6s p,edig o-ly módon, ho:gy ru k<\s1zít· 
in.ények megnevezés.e meJ}ett iazolk: kábítószer anyagtartalmát tisz
ta (nettó) súlyban is fel kell tüntétni. A kimutatás anyagait külön· 
külön összegezni kell oly módon, hogy a legutóbbi jelentésben fd· 
tüntetett ra[.;:tári k:észletmaradvány, val·amint az 1időközben besze.r:
zett kábítószerek mennyiség,e a be'\'éteJezett és a kiadott mennyi· 
sé,gt!k közötti különbség egyenlege gyanánt, illetőleg mint a kimu· 
tatott időszak utolsó mrpján mutatkozó naptári készletmar-advár~y 
szerepeljen. 

14. §. A m. kir belügymd11iszter kábítószerré nyilváníthatja a 
111orphin, !lcok.aiiJ.1 vagy ezek: sóina1k ininden ·Olyan származékát, to
vábbá az ópiumnak minden más olyan alkaloidját, vagy a belőlük 
vagy más anyagból készült minden olyan siz-ert, amelynek hasz, 
nálatai tudományos megáHapítfüs: sz~rint .a kábítószereikhez hasonlQ. 
káros hatásokkal jár, illetőle,g kóros méregélvczetre alkalmas. A je
len rendelet hatálya alá es,ő -oly ikábítószereiket tartalm1azó bizo
nyos késizítményeket pedig, amelye1k kór.a-s méregélvczctre n.e-1n 
szolgálhatnak, a jelen rendelet hatá.Iy frlól mentesítheti. 

15. §. Mindazok, -akik a jelen ren.delet 1. §. (1) bekezdésében 
tnegjelölt kábítószerek termesztésével 1 ,gyártásáv.al és forgalomba
hozatalával foglallrnznak - amennyiben mííködésüiket folytatni 
óhajtják - a jelen rendelet életbelépésétől számított egy hónapon 
belül kötelesek új kábítószcrüzemi engedélyfrt folyamodni (láJsd 
4. §. (1) bekezdését). Ammnyiben a nevezettek új engedélyért 
folyamodtak és kérvényük beadását az illetéikes hatóság által ki
állított igazolvánnyal igazolni tudják, kérelmük elintézéséig mükö· 
désűket folytathatjók 

IX. Büntető rendelkezések. 

16. §. (1) Az 1930:XXXVII. tc. 3. §-a értelmében: 
Vétsége,! követ cl és hat hónapig terjedhető fogházzal bünte~ 

tendő: 

1. aild hatósági engedély nélkül gyárt, behoz, el•ad, terjeszt; 
vagy kivi9Z olyan kábítószert, amely a m. kir. belügyminiszternek 
kihirdetett rendeletei szerint 11.córos méregélvezetre alkaln1as; 

2. aki az 1. pont alá cső kábítószert engedély nélkül készle.t· 
bcn tart; 

3. aki az 1. pont alá eső [.;:ábító.sz.ert nem jogosult ,szc!l.nély réw 
szére ad cl, terjeszt, vagy kivisz, habár cgyébké11t hatósági enge
délye v.an; 

4. aki az 1. pont alá e1siő káhítósz,ert más helyen vagy n1ás 
helyiségben gyártja, mint ahová en,gcdélye szól; 

5. ·aki az 1. pont -alá es6 11.cábífósz,e.r mev.nyisé.gct, a gyártásra 
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engedélyez.ett helyiségbe bevitelét vagy oornim elszállftását vagy a 
terjesztés módját a megszabott módon könyveibe be nem jegyzi. 

(2) Az előbbi bekezdés 1., 2. vagy 3. pontja alá eső cselek
mény bűntett .és két évig :teirjedhető börtönTue;l büntetendő, ha a 
tettes az előbbi bekezdés l., 2. vagy 3. pontja ·•lapján már egyszer 
büntetve volt és büntetéséniek: 1kiállása óta tíz .év még neim telt el. 

(3) Az 1930:XXXVII. tc. 3. §-ának 1. pontja alá eső tárgyat 
még akkor is el kell kobozni, ha rrem az elítélt tulajdona. Az el
k:obzott !kábítószert elárve·rezés c.setében csalc 1az arra egyébként 
list Jogosult veheti meg. 

(4) Az l. pontban említett rendelkezés alá eső tárgyak beho
zatala, átvitele, vagy kivitele tekintetében a vámjog szabályozásá
ról szóló 1924:XIX tc. VI. Részének rendelkezései nem alkalmaz
hatók. 

17. §. (1) Amennyiben a cselekmény súlyosabb - különösen 
az 1930:XXXVII. tc. 3. §-állfrk, a jelen rendelet e.Jőbbi §-ában idé· 
zett rende~kczései .alá ~ ITT!em esik, kihágást követ e.1 ós1 tizenöt 
11apig terjedhető elzárással büntetendő: 

l. rnki az l. §. alá eső kábítósz.ert ható.sági .en,gedély 11élkül ter
meszt, vagy ily kábítószert v•agy ily szert tartalmazó készítményt 
hatósági .engedély nélkül átvesz v"gy c~ajándélrnz; 

2. aki a 2. §. (2) bekezdése ellenére felvilágosításadási köte
lezettségének illem tesz .eleget, vagy a hatósági közeget féJr.e.vezeti 
va,gy az üzleti feilje,gyz·éseilcbe vagy könyvekbe be:tekintést nem en~ 
ged, vagy .ily feljegyzést avagy kör"yvet elr.ejt; 

3. aki ru 4. §. (7) bekezdése ellenére be nem jelenti az üzem 
elhelye·zésében vagy dnev.ezésében törtoot változást, az üzem el
adását, áthelyezését v'1gy felszámolását, az engedélyes elhalálozií
sát vagy az üzletvezető személyében történt változást az elsőfokú 
közegészségügyi hatóságrrak az .erre me,gszabot:t határidő alatt; 

4. ·aZ' -a k,e.reskedő, aki [cábítószcrt tartalmazó gyógy1s1zert az 
5. §. ( 4) bekezdése ellenére átcsomagol; 

5. aki a !kábítószerek elkülör..ítésére, elzárásárn, e,lrwktározá
sára, valamint a kábítószerek tartály.airuak megjelölésfa.e, továbbá 
a gyártás, csomagolás, kezelés, 1sitb. foly·amán bármi okból előál
lott veszteség feljegyzésére, rnetőle,g bejelwtésére '>"agy a gyári
lag előállított gyár'tonányokrrak csomago\á,% .egységenkint megjelö
lésére nézve az 5. §. (1), (4) és (5) bekezdbsiében foglalt rendelkezé
seikne1k r..em tesz el'eget; 

6. aki a behozott kábítószert engedély nélkül a 9. §. (5) bekez
dése ellenére újból kiviszi va,gy .az igénybe nem vett és lejárt ér
vényű !kiviteli igazolványt a 9. §. (7) bekezdése ellenére nem ter
jeszti vissza; 

7. aki kábítószert nem a 11. §.-ban meghatározott vasuti vagy 
h:ajóállomills1or., hoz b.e, visz ki vagy vLsz lkercsztül; 

8. rnki kábítószert a 11. §. (2) bekezdésében foglalt re11delkezé
sek megszegésével küld; 
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9. aki a 13. §-ban megszabott bejelentési kötelezettségének 
nem tesz eleg.et vagy az ott meghatározott kimutatásba hiányos 
V'agy való1an .adatot vesz fel; 

10. aki bármilyen módon szándékosan közreműködik arra 
hogy miis jog.a1sulatlanul vwgy a fennálló szabályaik onegszegéséveÍ 
vagy 1kijátszásával kábító.szerhez juth,asson; 

11. aki mint ik<ibítószerüzemi engedBllyel eilátoH üzem. válla
loat, intézet vagy gyógyszertár felelős vezetője (tulajdonosa) a hi
vatásából folyó felügyeleti vagy ellenőrzési kötelezettség gyakorlá
sában akár szándéko1s1an, akár gondatlai:,ul -olv.an mulasztást követ 
el, amely a,rra nem jogosult'1'ak kábítószerhez jutását előmoz
dítja. 

(2) E kihág<isok ügyében első- és má,sodfokon a közigazgatási 
hatóság mint rendőri büntető bíróság jár el. Harmadfokor.; a m. 
kir. belügyminiszter bíráskodik. 

(3) Az elkobzá.s tekintetében .a Btk. 61 .. §-ának reinddkezései 
n;Yernek al!k,almazást. Az e11kobzott kábítószert .elárvere.zés. eseté
ben csak erre egyébként jogosult személy veheti meg. 

18. §. A m. kir. bíróságok és a rer.dőri büntető bíráJk a jelen 
rende1et hatály" alá tarto·zó ikábítós2'erekkel elkövetett v.isszaélé
seket megtorló jogerős ítéleteiket, val.amint az ily e1s1etbei!1 hozott 
~at~roza!o~at, a ny~m~,zó- és :end?rh~tóságok és a közeg:észség
ugy1 hatosa?o~, tovab?a a m. kir. vamh1vatalok pedig " megálJapí
tott csen1pesz.eseket, illetve a :tudomásuk·r.a jutott ily visszaélése,
ket haladéktalanul és közvetlenül közlik a Központi Szervvel A 
m. kir póst.a és a" árufuvarozással foglalkozó iközfor,galmú vA!la
latok (2. §. (5) bekezdés) a tudomásukra jutott vissizaélesektől 
szir,tén tartoznaik a legközelebbi rendőrhlttóságot értesíteni. 
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HARMADIK RÉSZ. 

Adatok a székesfővárosi gyógyszertárakhoz. 

A !kövdikezőkben gyüjteményoo összeállítást taJálunk a fővá
ros te,rüktén levő gyógyszertárak keletkezésére ,és az idők foly<>
anán beállott lényeges változásaira vonatkozó adatokról. 

Eddig ilyen természetű összeállítás, mely n főváros összes 
gyógyszertárait felöreli, r:.em volt. A gyako-rlati életben előforduló 
gyógyszertári kérdések elintézésénél úgy a köz.igazgatási ember, 
mint " gyógyszertár tulajdono1sa -érezte ennek hiányát, mert ta
pasztafüatta, hogy a mult ismerete nélikül eredményesen eljárni, 
ir,tézJkedni nem lehet. A régi patikák tulajdonosai alig rendelkez
nek okmányokkal, -ezért minden ügyben kénytdenek a hatósághoz 
fordulni felvilágooításért. Ha azután az e.redménytelen marad, ak
kor beadvár"yban kérik a hatóságtól ügyük rendezését, mely eset
ben a hatóság már a helyes intézkedé-s érdekében kénytelen tiszta 
.képet te•re.mteni, ami r-eridszerint hosszú keresést kíván és soiksznr 
nem hoz egészen !kielégítő eredmér:yt. Ezek ,a gyakorlatban felme
rülő· ,e,setek tették indokolttá, e· gyüjtemény ös1s1zeállítását. 
· A legrégibb budapesti gyógyszertárak a reáljogúatk, ezek az 
1686-tól 1850-ig terjedő időben keletkeztek. Ezekről a régi patikák
ról Schmall Lajos v. fővárosi levéltáros „Ada.léik Budapest székes
főváros törféne:téhez" című munikájába,n megemlékezik .és elég s-Ok 
rés„letet is közöl róluk. Az itt talált adatok alapján indult meg a 
kutatás a jelen gyüjtemér:y céljára. Schmall seholsem jelölte meg 
adatainak lelőhelyét, ·ami nagy hiánya köi!1yvének, mert külön ku
tatást 1kellett végezni minden egyes eseitben ,adatair„a}c ig,azolására~ 
sőt ha elírás fordult elő, még nagyobb körültekintéssel kellett el
járni. Schmall egyébként is mi>s os•zempontból, főképen a szereplő 
személyeken ke.resztül tárgyalja a patikákat és csak reáljogúakkal 
foglalkozik. Már pedig az 1850 után keJ,etkezett ,gyógys:uertárak 
személyesjogúak .és a személy.esjogú gyógyszertárak hamarosan. 
stzámbeli túlsúlyba kerülnek. A kisebbszámú rcáljogú gyógyszertár 
a maga különleges jogi helyzetével külön csoportot képez a szc
mélyesjogú gyógyszertárak közt és legújabb !korban e~vik-mási!k 
már hátrányos helyzetbe is jut. A nagyszámban cngedél),(„ett ,sze
mélyesj o-gú patikák a régiek területi elhelyezkedését mind szűk eh li 
körré '"zorítják. 0875-ben Buditpesten 31 patik.a volt, melyből 23 
reáljogú, 7 személyesjogú, 1 fiótkpatika.) Az annruk idején még vá
rosrészekre engedélyezett reáljogú gyógyszertárak tulajdonosainak 
ezután régi adatokkal, okmányokkal ikccll védeni patikájuk dhe• 
lyezkedési érdekeit. Az 1800-as évek e lej én a helytartótanács is 
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szüksé.gét látta a pa·tikák elhelyezésének rendezését é.s ilyen törek
vések· ismétlődtek meg az 1850-es években„ Ebből magyarázható, 
hogy dr. Tormay Károly tiszti főorvos 1857-ben kelt 94.171 számú 
előterjesztésében a pesti patikák számára ,efüelvezikedés1i területet 
(körzete!ket) hozott javaslatba, ezeket frzonban ~em Léptették élet· 
be. (!. Fővárosi levéltár pesti II.592/1856. ,számú iratokat). 

A személyesjogú patikáknál 1876. óta az enge-déJyokmányok 
e.lhelyezkedési területet jelöln;~k meg. Azonban az idők folyamán 
,ezek a !körzetek is megválto.ztak, egyrészt a később engedályezett 
körzetmódosításo!k, másrészt pedig az újabb patikák részére enge· 
-délyezett körzetek miatt. 

Ilyen körülmények között rendikívül fontos <>r.inak a megálla
pítása, hogy az egyes patikák a különböző időben kinek a tulaj
donában voltak, mert ez is alkalmas támpontot nyujt némely kér
.dés miegvilágítására. 

Az adatok összcgyüjtésénél felhasználtam még a hatósági 
nyilvá!tltartó könyvek feJjegyzéseit; eze!k azor:ban a multra nézve 
nagyon hézago1s1ak. A nyilvántartás mindig hatósági felad"! volt, 
ami természetesen köv.etkezik abból, hogy az évenkint kötelezőet: 
megtartott patikavizsgálatok eredményét a hatóság!tlak fd kellett 
jegyeznie. E vizsgálatok ,alapján vezetett nyilvántartást a városi 
hatóság Budán, Pester..i .és óbudán is, .eze1k az.onbian ma már n.em 
találhatók fel. Schmall Lajos is hivatkozik ilym nyilvántartásra, 
tehát nem kébséges, hogy ilyenek voltak. A három váras egyesíté
se idején a nyilvántartó könyveik elkallódtak és így ·az egyesített 
Budapest részére újat kellett berendezr.,i. Enne!k tudható be, hogy 
a mai nyilváiabrtás, mely 1873-tól kezdve a reáljoguakrn már pon
tos ad,atokat tartalmaz, hiányos az előbbi időre nézve, sőt több 
patika esetében egyáltf>lában nem nyujt semmiféle. adatot. Ezt a 
régi időre vissz.anyuló és asiak a reáljoguakra vocatkozó nyilván
tartást a székesfőváros levéltárába!tl találjuk meg. 

A személyesjogú gyógyszertároikról a tiszti föorvosi hivataJ 
vezet nyilvántartást és az egyes kerületetknM is találunk az oda 
tartozó gyógysztárakról feljegyzéseket. A személyesjog(mk nyil
vántartása is hiányos és csak ,a legújabb időkről tartalmaz pontos 
adatokat, ami abból magyarázható, hogy az 1890-es évek dőtt mű
ködő és kevés számú gyógyszertár még nem okozott olyaL bonyo
:dalmat, mint amilyen bonyodalmak ma előfordulnak mikor pl. az 
ellielyezkedés szempontjából egy-két házzal vrul'ó · eltolódás mar 
lényeges előnyt, de másra esetleg sokkal nagyobb há'trányt jelent· 
'het. 

. Az egyes gyógyszertárak ismertetésér::él az cng.edélyezés kö
rülménye,inek megemlítése mellett az engedéJyokmány számát, le-, 
lőhelyét, a reáljogúaknál a reáljogúsá,g eHsmerését kimondó ok
mány számát, " felállítálsli helyét ,és az időközbeir• előfordult helyi 
változtatásokat, végül pedig időrendben " tulajdonosok r:évsze.rinti 
felsorolását találjuk. A régebbi patikáknál (legtöbbnyire reáljogú· 
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aknál) az engedéJyokmány és a reáljogúságot eló~merő helyt·artó
tanácsi leírat közlése szószerint törté111t. Erre azért volt szükségr
mert az idők mulásáva! mind nagyobb és nagyobb lehetősége van 
"nnak, hogy a ma még f.eltalálható iratok valamiképen megsemmi
sülhetnek, ezért céls1zerűbb, ha azokat maradandóbb módOill·, ,lyen
képen őrizzük meg az utóikor számára. Természetesen nem jelen
téktelen az az indok sem, hogy az idegen nyelv.en megjdent ren
delkezések magyarázata mindenki számára egyenlő mértekben áll
jon rendelkezésre. 

A személyesjogú gyógyszertárak ismertetéséinél mindenütt il(,i
emelem az engedélyokmányban megállapított körzet, valamint az. 
időközben az elhelyezkedésre vonatkozó újabb rendelkez~sl alap·· 
ian beál.lott területi változást. 

A rövidítést szándékosan kerültem mindenütt, hogy ezáltal is 
megkönnyítsék a kutatást. Meg keU azm-,ban említenem, hogy a 
fővárosi levéltárra v1aló utalás „Főv. lev.", az Országos Levéltár 
„Orsz. lev." rövidítés;s1el szerepel. Fővárosii irattári jelzésetl..;;: is sze,
repelnek, melyekkel kapcsoiatboo meg kell jegyeznem, hogy az 
iratok, az irattárból a levéltárba kerülnek át, amint 15 évet meg
haladó időből származnak. 

Igen ,ió szolgálatot tettek a pesti és budai „Wegweiser"-ek, 
(útmutatok), melyek körülbelül 1835-tőJ jelentek meo és a főváro
si levéltárban található régi térképek. Ez.eke.t az útmutatókat és. 
térképeket a patik!Uk helyeinek me.gállapításáná! nagyon jól hasz
náfüattam fel. 

Természetc1sen nem lehet azt mondani, hogy az itt felsorolt 
adatokon kívül ce létemék még fel nem használt .ad<>!. Figyelembe 
véve, azt a körülményt, hogy e munka közel kétszáz (reáíjogú 
személye,s jo.gú, fiók- .és házi) gyógyszertár rövid ismertetését adja: 
felbukkanhatnak m<\g kiegészítésre alkalmas új.abb adutok. 

Az I. kerületi gyógyszertárak. 

A „Városi" elnevezésű reáljogú gyógyszertár. 

Buda visszafoglalása után a város romokban hevert; az épüle
tek nagyrészt haszin,avehetetlenek voltak, a lakosság elmenekült. 
A h~reok elmultával azonban .gyors ütemben indult meg a beván
dorlok letelepedése. Az új telepesek hozzáláttak a házak lakha· 
tóvá tételéhez és részt"eltek a romok eMak.arításáb.an. A hatóság: 
minden úton előmozdította a települést; telkeket, házakat adott 
ing~en, vagy előnyös áron, természetesen .építési kötelezettség ki
~ot?s.e .mel~ett;_ A települők szükségleteirő.J, ezek. között egészség- . 
ugy1 igenye>krol sem volt sz;abad megfeledkezni. Gondoskodni kel
lett orvosról, gyógyszerről, mert a háborus ldők a me.gszokottnál' · 
nagyobb veszedelmet jelentettek a r.endkívüli viszonyok által meg-
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viselt szervezetre. A hatóság egés~ségügyi téren iis igyekezett elő
mozdítani ai laikosság érdekeit, amint ezt a telepítést irányító báró 
W·eruein István kamar.ai igazgató .egy jelentésének itt közölt sorai 
is bizonyítjá!k. 

Werlein 1686 november 30-án többek között a köve!ilrnzőket 
írta a b.écsi udvari kamaránaik: .,Mindezekhez még azt i1s hozzá 
kell fűzni, hogy ,gyógyis~ertárral .és orvossággal igen rosszul va
gyunk ellátva és ha kapni is gyógyszert, a21t kétszeres áron kell 
me,gfizetni, úgyhogy ha valakit betegség vesz elő, amitől pedig a. 
legegészségesebb ember sincs megvédvre, akkor .annaik gyógyszer 
hiányában el bll pusztulnia". 

Amint e jelentésből kitűnik, a lakosság gyógyszerellátása nem 
volt kellőkép biztosítv.a. Közvetlen a visszafoglalás után a polgári 
lakosság e,gészségéről való gondorsiküdás is a [catonaorvosokra és· 
tábori gyógy.szertárakra hárult. Budán azonban az ott tartózkodó 
katonaság egészségügyi f.elszerelése nem volt elegendő arra, hogy 
a polgári lakosságot is ellás1sa. Eleinte a katonai gyógyszertárnak 
megfelelő helyisége &em volt, bár Ponz János Zsigmond katonai 
gyógyszerész igyekezett patika céljára .alkalmas házat szerezni. Az 
általa kiszemelt házra azonban a várparancsnok ;, igényt formált, 
ezfat az ügy megoldása elhúzódott. A Ponz kérelmére mc,gindult 
hatósági aktaváltás érdekes vílágo·t vet az akkori viszonyokra. 

Amint a lakosság mindjobb.an szaporodott. sor került polgári 
gyógyszertár felállításárn is. Az el1ső budai polgári ,gyógyszertár 
v,alószínűen még az o.str,om befejezésétől számított egy év lefo
lyása alatt megnyílt. A megnyitás pontos dátumát a szüksége& 
adatok hiányában nem állapíthattuk meg, következtetésünk he· 
lye1sségét azonban .eléggé alátámaszthatjuk. 1687. június 17.-én a 
budai kamarai igazgató a bécsi udvari kamarához intézett és a há
zak szétosztásárn vonatkozó jelentésében a Várbeli 336. számú 
házról azt mondja, ha.gy azt Bősinger ,gyógyszerész kapta és föl
építésével már meglehetősen előrehaladt. 

Az már a korábbi kutatásokból ;smert tény, hogy Bösinger 
volt az első budai polgári gyógyszerész és az említett jetlentés is 
gyógyszerésznek nevezi. Láttuk azt is, hogy mily nagy szükség volt 
Budán gyógyszertárra. Nem lehet tehát kétsége.s, hogy Bösinger 
letelepedésétől kezdve gyógyszerész-mesterséget űzött. Az 1686 év 
őszén, a katonai gyógyszertár elhelyezése körül folyt aktaváltás 
idején még nem esett szó polgári gyógyszerész ottlétéről,. vagy a 
letelepítendő gyógyszerész személyéről. A téli időszak nem kedvez 
az építési munkálatoknak, Bösing·er házának a kiépítése, legalább 
erősebb ütemben csak 1687 tavaszán indulhatott meg. Június kö
zepén, .amint láttuk, házánaik a kiépítésie meglehetősen előrehaladt 
és elősegítette az építési munkálatokat az is, hogy a neki jutta
tott ház aránylag jó állapotban volt. Ez·ek az adatok he1lyesnek 
mutatják azt a véleményünket, hogy Bösinger gyógyszertára 1687 
őszéig megkezdette műlködését. 
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Mivel a Bösinger által megnyitott gyógyszertár engedélyok· 
tnányM nem sikerült megtalálni sem a budapesti, s•em a bécsi le
véltárakban, úgy látszik, hogy ilye.t nem is adtak ki számára. Az 
rukkori egészségügyi állapotok !következtében bizonyos, hogy a ha· 
tóság nem nehezítette meg, hainem inkább e.lőmozdftotta közér· 
dekű célját. Bösinger a kamara előtt később is kedvelt egyéniség 
volt, év•eken át v;s•elte Buda főváros polgármesteri tisztét. Ez állá· 
sában mindvégig a !kamara érdekeit támogatta, ami.ért a polgár· 
ság !később ellene fordult. 

Bösinger gyógyszertára az 1696-os ingatlan összeírásokban Vár 
244. szám ;alatt szerepel (ma Dísz-tér 8. szám.) A m"gnyitáskor az 
„Am!Ily Eg)'>lzarvú" elnevezést viselte (Zum goldenen Einhorn.) 
1740 táján „Arany Sas"-ra változott a neve. Joga volt e gyógyszer· 
tárnak a ,,városi" jelző viselésér-e iS .és cégtábláján ott díszlett 
Buda város címere. Legújabban e•lmaradt az „Arany Sas" elneve· 
z·és és ma ai gyógyszertár as1ak a „Városi" nevet viseli. Az újabb' 
időkben a Tárnok-utca 8. szám alatt állott, onnét pedig 1922.-be!Il 
a Tárnok-utca 22-24. számú házba költözött. 

A patika reáljogúságát a budai helytartóság a 34.886/1859. 
számú rendeletével ismerte el. 

Tulajdonosai voltak Bösinger Ferenc Ignác 
1699-től Werner BáJint 
1715-től Seyler Ferenc 

Forrásközlés. 

1740-től HiITT,ger János 
1745-től Rettig József 
1754-től Schw.arcz János Adolf Mi1klós 
1772-től Schnirch Ar,tal 
1805-től Unger István 
18H-től Unger Ferenc 
1861-től Scheich Károly 
1884-től Radulescu György 
1922-től özv. Radulescu Györgyné sz. N edelki 

Helén és három gyermek,e, mint örökösök, 
1927-től Éllő István és fele·sége sz. Upos Mária 
1930-tól .a BaJ.assagyarmati T,afoarék- és Hitel· 

intézet. 

l. Werle[n 1686. évi november hó 30-án kelt jelentése a bécsi 
udv,ari ik:amarához: 

Yber wekhcs alles auch dieses gchorsrumst .a!l1zufüegen 
vorf.allet, dass man mit denen Apdteckhen und nothwendigen 
Medicin sehr schlecht versehen, ur_d '\Vfün auch etwas ge.raícht 
wirdt, alles umb doppeltes Geit bezahlt werden mues, also 
das wan eíne,m enige Krankhheít, deren auch der Gesundes:té 

J 
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nit befreyt ist, ansfosset, dernelbe aus Mar.gel der Hilf crcpi
rer..( mues. 

(Wien. Hofkammerachiv. I-foffi1umz. Hungam 1686. 
november 30. ~ dr. Knvács Lajos főv. a1levéltáros1 úr szíves 
közlése.) 

2. Weifoin kamarai i111spektor. 1686 december 8-án kelt jelen-
tése: 

Nun habe demselben auf dem erstern gnadigen Bcfelch 
alsobalden, wohin er begchrt, willfahret, allein es hat Herr 
Commendait>t alhier. vorhcro gedachtes Haus mit Nro. 314. für 
sich ausgcseheni, mich auch dieser Tagen: von neuem wider er
suechc:t, denselben darbcy zu 1nanute.niren. Gleichwie nun 
mein e-inzige l(lag ist, d1ass e.ín iedweder, 'vas Standts odcr 
Condition er <tuch seye, ur:d sogar auch Handwerchsleuth die 
b'emsite, grösste und gelegensambste Hiluser für sich aussuechen 
und begehren, da ich doch dieselbige i.ederzeit thrculich erin
dere, und wahrne, das•s .so.thane Hauser für kheiinc gemaine, 
sor.dem für künfftig mit eincir Königlichen Hofst"tt anhero 
ikhomm,ente Cavallieri und Ministri 'ver.cin, zum,ahlen wan die
ses gestattet einc schlechtc Ordnun.g, und mir llJit wo11 ausge
deuthet wurde, wan künfltig bey herabkhommei:for Regierung 
und Cammer die Burgcr die grosse und schöne Hauser bcsi
zent ansehen, dieselbige aber. die ikhlaine Hauser oder auch 
Stainhauff,en annehmer ... solten. Dann 'vic die jüngst yber
schikhte Sp.ecificatinn m·e.hrers .ausweiset, der Hiiuse:r nit zu· 
vill und unzweiflicli nechst eingehenten. Frühelin.g haldt wur
der. besotzt werden. Gestalten dan auch dero gnadige I< eso
Iution yber die durch den Cere1s'Ola yberschickhte Relation er· 
warte, n.ach welche michr mit Vergebung der Hiiuser ferne.rs 
reguliren und tr.achten werde, wie die mehriste Handt
werch'sle.uth ín die Waisserstatt verwisen werden :khönnen. 
Aliso er.gehct es auch vorgedachten Apotheakher, welcher 
unangese-hen denselb'en auch gewahrnet, das beste und eine1s 
under den vorneihmsten Hiiusem ·mit einem schönen Gartt1en 
auser!ösen liat, wdches vorgedachten Herrn Commendanten 
nit woll würdet vernagt werden khönnell', woryber doch dero 
gnadigen Befelch erwarte Ull'd anbey zu heharlichen Gnaden 
mich undertlienig empfehle. · · 

(Wien Hofkammemchiv. Hoffinanz. Hungarn 1686 decem
l:ier 18.-19. dr. Kovács Lajos szfőv, allevéltáros úr szíves köz
lése.) 

:3. A fodai helytartósá,g 34.886/1859. számú leirata a budai ta
nicsh'o:z: 

An den Magistrat. Ofen. 
ln Erledigung des Berichtes von 19-terc_ Noveml:ier laufen-
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den Jahres Zahl 12538 über das Gesuch des Frnnz Urnger um 
Anerkcnung dcr Reale.igensch.aft seines Apotheker Go\verbcs 
in ü!en fir,det dic k. k. Statthalterei Abtheilung bei dem vor
handensein der gesetzlichen Erfordernisse die Realeigenschaft 
des !raglichen Apotheker Gewcrbes anzuerkennen. Die Be
richtsbeilagen !olgen in der Nebcnlage zur entsprechenden 
.weiteren Veranlassung mit dem B-cdeuten zur.üctk, dass di.1.S. 
.erwahnte Realgewerbe im Sinne der bestehenden Vorschrif
;t,en gehöri,g in Vormerkun,g zu nehmen 1s1eiru wird. Ofen, dc11 
2-ten Dezember 1859. 

Aláírás. 
(Főv. Lev. budai tan. iratok 1937/1859. szám.) 

A „Segítő Szűz Mária" elnevezésű reáljogú gyógyszertár. 

E patikárcak jogelőnye volt, egy 1810 évben létesített, de 1814 
évben megszünt gyógyszetár. A városi tanács ugya•nis a városi 
kórház (régi Szent János kórház) gondnoka, Pöschl Ferenc patikus 
r·észére gyógysZ"eirtári }ogot e1s1zlközölt ki azzal az indokolással 1

, 

hogy ilyen módon a kórház .gyógyszerellátása tökéletesebb megol
dást nyer. A helytartótar.ács nyilvánossági joggal engedélyezte a 
patiká:t »z:ual, hogy köteles a kórházat 30 a város közönségét pe
d\g 5%-kal olcsóbb áron gyógys,zerrel ellátni, mint a többi nyilvá
nosjogú patikák. Megnyilt a Vizi-városban a Dr.ei Mohren Gasse 
588/590. szám alatt, mely ház a anai Batthyány-utcának a Kapás
és Fazekas-utcák közötti :területén állott. 

A kórház ,gyógyszerellátását a paüka úgylátszik r.em oldotta 
tneg tökél:eteisien, mert Pöschlnek a kórházi gondnokság,ról történt 
lem.ondása után ai tanács az új ·g.ondonok, KramoJiin Vince számára, 
aki szintén gyógyszerész volt, új putlka-engedélyt eszközölt ki a 
helytartótanácstól. Az 1814 évi május 22.-én kelt 7.697 számú helY.
tartótanácsi rendelet a Pöschl-féle patika bezárását rendelte el es 
helyén Kramolin Vincének új ,gyógyszertár Jétesítését engedélyezte 
az előbb említett feltételek mellett, szintén nyilvános joggal. Kra
molilll. gyógy,szertára 1814 május 25.-,én nyilt meg a Vizivárosban,. 
elődjének .a heiyén. 

A patikának a kórháztól való távolsága miatt a tanácsot to
vábbra ls fogLalkoz'tatta a kórházi ,gyógyszerellátás tökéletesebb 
megoldása, amit - látva az előbbi patika sorsát - Kramolin ve
szedehnesnek tartott 1e.zért gyógyszertárána1k a Krisztir~avárosha 
való áthelyezésére kért engedélyt a helytartútanácstó,J. Egyidejű
en a lakósok .is nagyszámú aláírásai ellátott kérvénybeill szorgal
mazták az áthelyezést, általános érdekekre hivatkozva. A helyta;
tótar:ács az 1815. évi április hó 18.-án kelt 11.578 számú rendclete
vel az áthelyezést megengedte. Igy ke.rült át a patika 1818-ban a· 
mai Szent János-térre. (Főv. Lev. budai 3897/1858. sz., budai 
7548/1858. sz.) 

1 

1 
0, 
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A gyógyszertár egész 1894-ig a Szent János-tér l. sz. ala.U 
volt, ekkm az 52291/1894. B. M. számú (19004/1894. Eln. B. sz. 
Főv. Lev. budapesti eln. 3215/1894. sz.) rendelet megengedte a 
Krisztin.a-térnek .a 1~abán felé eső részétJe. való áthelyezését. A ki
rlblyi palota építkezése miatt az Attila- és1 Logody-utcáJkbi>n számos 
házat lebontottak, to·vábbá az Attila-körút kibővítése szintér. több 
ház lebontását vont.a m1aga utár.·, ami természetesen a lakosság 
csökikenését és így a gyógyis1zertár forg1almának jelentés visszaesé
sét idézte elő. Ezek a körülmények indokolták a Szei:>l Já<11os-téc 
1. szám alatt lévő gyógy,szertár áthe~yezését. ]vl,a a· gyógysz·ertár 
Krisztina-tér 7. 1s1zám alatt va·n. A patika rcáljoguságát a budai hely
tartóság a 12.388-1858. számú rendeletével ismerte el. 

Tulajdonosok vofüik: Kramoliill Vince. 
1841-től özv. Kramolin Vincéné. 
1847-től Kramolin Alajos. 
1859-től Vlaseik Ede. 
1891-től a mi napi,g Radonovits Dánlel és Radonovits Kozma. 

Forrásközlés. 

1. A helytartótanáos 7697-1814. számú leirata a budai tanács
hoz: 

Prudent.es ac Circum1specti, nobis ho·noroodi! 
Relate ad Remonstrationem Civici hujus Magistratus in 

inerito erigendae per modernum localisi sui N osoco1nii 
Cur.atorem Vincentium Kriamo~in in ipso N osocomio Apo:the
c.ae sub 16-a .Nlartii anni curre:ntis isthuc fact.an1 eidem Ci
vico Magistratui hisce rescribitur; ex .adductis in pra.efatai f{c
monstr.atione per ,eundem motivis moderno Gremialis N oso 

· comii Curatori Vincentio Kramolin concedi, ut ín locum ces
santis Apothecae per pra.ecedaneum Curatorem Fra!flciscu1n 
Pöschl hactenus praehabitae sirnilem Apothecam iisdemgne 
sub conditionibus. sub qulbus Apofaeoae hujus erectio Francisco 
Pöschl concessa fuit, erigere possit. Datum ex Con,,iJio Re,gio 
Locumtenentiali Hungarico, Buda.e die vigeiSima .secundai 
Martii Anno Mil.e.simo Octingentesimo decimo quarto ce
lelirato. Fmundem Benevoli JMephus Comes Brunswlk. Gre
gorius Máthé. 

(Főv. Lev. Locurnt. 1814-16. 93. szám). 
2. A budai helytartóság 12.388-1858. számú leirata a budai 

tanácshoz: 
An den Mag,istrat in üfen. fo Erledigung des Bericl:tes 

vom H-ten April lau!enden Jahres Zahl 6658. über das rűck
folgende Gesuch des Alois Kramolin, um Anerkennung der 
Realeigemchaft seinm Apotheker-Gerech'tsame in der Chris
tinenstadt, wird dem Magistrate bedeutet: dass die k. k. Statt
haltenei Abtheilung be.i dem Vorhandensein der gese'tzlichen 
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Erlordernisse die Real.ei,genschaft dieser, seit dem fahre 1815 
bestehenden Apo.theke anzuerken<nen findet. Der Magistrat hat 
sowohl den Bittste.\ler, aJs auch das betneffcnde Gremium 
hievo11 in Kenntniss zu setzen, und dieser a:iun· als r,eales 
·anerkanten Apotheiker-G·ewerbe, in vorschriftsmüsige Vormer
kung zu nehmen. Ofen, den 30·ten April 1858. Augusz. 

(Főv. Lev. budai tan. iratok 3897-1858. ,s'z1'm.) 

* 
„Magyarország Védasszonya" elnevezésű gyógyszertár szemé

Jyes üzleti j.o·gát Szöllősy István gyó.gyszerészmester nyerte a 
65.790-1883. B. 111. számú rendelettel (56.116-1883. tan. szám.). 
Az engedélyező rende,let a gyógyszertár felállítására a Városmajor· 
utca területét jelölte meg. A megnyitás 1884. évi május hó 4·én a 
Városmajor-utca 2. 's'zám alatt történt. A 67.752-1887. B. M. számú 
(13.979-1887. eln.) rendelet " gyógyszertár elhelyezkedési terüle· 
téül a Városmajor-utca, Alkotás-utca, Enyedi-utca és a Krisztin.a
utcának (ma körút) legfoljebb a Karácsonyi-utca s•rkáig te.rjedő 
részét határozta meg, mely alapon még 1887. évben a ,gyógysze.r· 
tár a Krisztina-utcai és. Karácsonyi-utca sarkára Krisztina-utca 
14. szám alá helyeztetett át. A 37866-1907. B. M. számú rendelet 
(107.921-1907. X. tan. sz.) elhelyezkedési területét a Maros-utcáig,. 
és pedig mindkét sarokházat beleértve, klterjeszteUe. Ekkor ke· 
rült a gyógyszertár a Krisztina-körút 101. szám alá. Jelenleg Al· 
kotá:s,·utc• l·a szám a.J.att varn. Tulajdonosváltozás 1933. évben volt, 
amdko.r a jogot a jelenleg is tulajdonos, dr. Hérny Andor gyó~y· 
szerészmester sz·erezte meg. 

A gyógyszertár a XII. kerület terül.elém esik. 

„Mátyás Király" elnevezésű, .sz·em·élyesj ogú ,gyógyszertár ere~ 
de'tileg a „Jvlagyarország Védasszo1nya" gyógyszertárhoz tartozó, 
Szőllősy István oklevele& gyógysze.rés részére a 25.045-1884. B. M. 
számú rendelettel engedélyezett fiókgyógyszertár vo.Jt. A hivatko· 
zott rendelet a személyesjogú fiókgyógy.s•zertárat a Svábhegyen 
oly fel:tétel mellett engedélyezte, hogy jngosítványa elvesztésének 
terhe alatt köteles a tulajdonos fiókgyógyszertárát minden év má· 
jus !·tői kezdve S'Zeptember hó végéi,g a közforgalomnak nyitva 
tartani. Megnyílt 1885. évi május hó 26-án. 

Az 58.790-1893. B. M. számú (17.533-1893. eln. sz.) rendelet a 
Svábhegyen lévő fiókgyó.gyszertár helyett öná,l!ó személyesjogú 
gyógyszertár megnyitását engedélyezte és a jogot Szeflite Lajoo' ok· 
leveles gyógyszerészmesternek adományozta azzal, hogy annak 
megruyitásával a fiókgyógyszertárat megszűntnek mondja ki. Mint 
önál.Ió gyógyszertár 1894. év óta áll fenn .az lstenhe,gyen, Eötvös· 
út 4. szám alatt. Tulajdrnnrns1a.i voltak: 1903. évtől Stadler Mór, 1910. 
évtől Wiesner Lajos és 1934-től Schmiedl De,zsőné szül. Wiesner 
Márta okl. .gyógyszerészek. 

A gyógyszertár a XII. keriilet területére esik. 
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,,Alkotás" elnevezésű gyógyszertár személyes üzLeti jogának 
első tulajdonosa Gyöngyössy László okleveles gyógyszerészmester 
volt. Az en1ged6lyiező 53.368-1907. B. M .. számú (149.973-1907. X. 
tan. sz.) rendelet a gyógyisrzertár felállítására frZ I. ker. Alkotás-utca 
34-37. számú házak közötti területet jelölte meg. A gyógyszertár 
1907·ben nyílt meg Alkotás-utca 34. szám alatt. Tulajdonosai vol.· 
. tak: Gyöngyössy László, 1909-től Bozó Géza, 1934-'től pedig Illés 
Ede okle·ve1es gyógyszerészmesterek. 

A gyűgyis1zertár a XII. kerület ter.ületére esik. 

* 
„Remény'' e]nevezésü ,gyógysze.rtár személyes üzleti jogát a 

49.811-1917. B. M. számú (61.205-1917. X. tan. sz. Föv. Lev: bu· 
.dapesti X. 3313-1915. sz.) rendelettel Király Antal gyógyszerész 
·nyerte el. A gyógyszertár J(örzetéül ,a rendelet az I. k.erület Német
.völgy kör11)ekét jelölte meg. Ez a megjelölés sok vitára adntt 
alkalmat, míg végül a 26.544-1921. N. M. M. '8izámú (56.726-1922. 
X. tan. sz.) rendelet helybenhugytru a polgármester 1917 . .évi augusz· 
tus hó 27·én kelt 79.410-1917. Xi számú határozatáiban megá!Japí· 
tolt körzetét, amely a Győri-út, Budaörsi-út, Hamzsabég.i·út Atlós· 
út, Mogyoródi-utca, Villányi-út, Vincellér·utcru folytatását képező 
határvonal, .a Kelenhegyi·út, Szirtes-út, A1adár·utca, Győri·út és 
.az Avar-utca összesizögelése között fe1k.:vő terület. 

A gyógy,s;,e'ftár 1919. évi december hó 20·án I. ker. Győri-út 
8. szám aJatt nyílt meg, ahol ma is talál1juk. 1922-től Szücs Ervh:i 
oklev·eles gyógyszer.ész .a tu.lajdonosa. 

A gyógyszertár a XII. ke,rület területére e1s1ik. 

* 
„Szép Ilona" elnevezésű gyógyszertár személy.e.si üzleti jo,gát 

Dobó Kálmán oklevdes .gyógyszerész nyerte. A gyógyszertár fel· 
állítását a 43.982-1922. N. M. M. ,sz. rendelet (78.602-1922. X. tan. 
sz. Főv. Lev. budapesti X. 4909-1918. és irattár X. 1554-1922. sz.) 
az I. kerület, Hidegkúti-útra engedélyezte. A patika 1923 október 
27-én nyílt !fPeg Hidegkúti-út 2. szám abtt, ahol jelenleg is van. 
A gyógyszertár tulajdonosa 1924-'től Kalmár M. István. 1933-tól pe· 
dig V·eörös Gyula okleveles gyógy.szerészmesfor. 

A gyógyszertár az új XII. k1e~i1let területére esik 

„Szent Ilona" elnevezésű személyesjo,gú gyógyszeirtár üzleti 
jogát Domokos Tiborné szül. Ajtai Kovách Julia okleveles gyógy· 
,szerész kapta a 73.928-1926. N. M. M. számú (105.832-1926. X. 
tan. szám) rendele'ttel, mely a gyógyszertár körzetéül az Attila-kör
utat jelö,lte meg. A hivatko·zott rer.delet .a gyógyszertár Feállítási 
helyéül az L kerüld, Szebeny Antal teret áUapí'totta meg. A gyógy· 
szertár 1927. évi január hó 12·én nyílt meg Szebeny Antal·tér L 
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szám alatt, ahol jelenleg is van. 1933-tól P.aczek Jenő oidevdcs 
gyógyis1zerész a tulajdot1osa. 

• 
„Mária Magdolna" e.Lnevezésű gyógyszertár személye.s üzleti 

jo·gá:t Orosz Fcrer.<c ok1eveles ,gyógyszerész nyerte a 215.317-1933. 
XV. B. M. számú rendelettel (193.500-1933. X. poJgm. sz.), mely 
a gyógyszertár felállítási helyéül az I. ker. Mészáros-utcánruk aii 

56. háZ1Stzámtól "z utca végéig, a Csend-utcának 8-1-ig, a Hegyalja
utcának 20-1-ig, az Aladár-utcának 1-9-b-ig eső részét és a Zsolt
utca áltaJ határolt területet jelölte ki. A gyógyszertár a Mészáros
utca 68. szám alatt nyílt me1g 1933. ·évi november hó 29-én. 

* 
„Isten Szeme'" elnevezésű sz,emélyesjogú gyógysz,crtár .eJso 

6s jelenlegi tulajdonosa dr. Sperlágh Aladárné, szül. Ha.iniss Be·rta 
okleveles gyógyszerész. A gyógyszertár létesítését a népjóléti és 
munkaügyi miniszter a 60.416-1928. I. N. M. M. számú (182.185-
1928. X. tan. szám) r·endele-tévd engedélyezte ·&s körzetéül a Böször
ményi-út, Fery Oszkár-utca és Ugoc1s1a-utca által határolt te.rületet 
jelölte me.g. A rendeletben megj.elö.lt körneti határokat hatá
lyon kívül helyezte a 156.166-1928. N. M. M. számú (189.024~ 
1928. X. tan. szám) rendelet, mely a gyógyszertár .elhely.ezésére a 
Böszörményi-út, Csörsz-utca, Tatár-utca-, Fery Oszlkár-·utca és 
Gaál-utca által határolt területet állapította meg. A gyógyszertár 
1929. évi június 2-án nyílt meg jelenlegi heJyén, ·a Bösc,oörményi-út 
34. szám alatt. 

A gyógyszertár az új XII. kerület területére esik. 

* 
„Szent Ágnes" e1ncvezésű gyógysze.rtár személy1e1S üzleti jogát 

n 64.611-1928. I. N. M. M. számú (182.186-1928. X. polgm sz. 
Főv. irattár X. 131-1929. sz.) rendelettel németprónai Wolff Lajos 
okl. gyógyszerbs1z kapta. A gyógyszertár elhely,ezésére a rerJdelet 
az l. ker. N émetv.ö1gyi-útnak a Tamás-utcától kifolé eső részét je
lölte meg. A 36.208-1929. N. M. M. számú rendelet (25.927-1929. 
X. pol1gm. sz.) megengedte, hogy a gyógyswrtár ideiglenesen kör
zetén kívül, a Németvölgyí-útnak a Tamás-utcától, a Németvölgyi
úton épülő szé1kesfövárosi bérházak Fery Osvkár-utca sarkán ,Jévő 
!. ,számú .épületéig (8258. helyrajzi szám) bezárólag terjedő részén 
állitt"ssék fel. A patika ez alapon 1929. évi július. hó 6-án Né
metvölgyi-út 20-b. szám alatt nyílt meg, ahol jelenle.g is van. TuJaj
donosváltozás niem történt. 

A gyógyszertár az új XII. kerület terü1etére esik. 

* 
Uj személyesjogú gyógyszertár létesítésére kapott engedélyt 

L ing e r Józis'ef gyógyszerészmester a 250.915-1934. számú B. M. 
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xendelettel (195.939-1935. X. pm. sz.), mely a patika elhelyezésére 
az· I. ke1r. Csiabai-utcának a Városmajor-utca és ia Hieronymi:-ú't, 
llletve Ráth György-utca közötti részét jelölte meg. A gyógyszer· 
tár ,a XII. kerület területéré fog esni. 

Házi gyógyszertárak. 

A királyi várban még a közös udvartartás idejéből ma is 
:fennáJlló gyógyszertár helyzetét rendezte a 10.644-1922. N. 
M. M. számú (52.745-1922. X. tan. ·szám. Főv. irattár X. 991-1922. 
sz.) rende"et, mely " házi gyógyszertárillént való további működé
·sét ·engedélyezte. Hivatását olyképpen körvonal.azta, ho,gy a Fő
_méltóságú Kormányz,ó Ur, családja, környezete, valamint a kor
mányzóság alkalmawttai részére 'l'an hivatv,a a gyógyszerszi.ikség
letet kielégítcr;ii. A gyógyszertár a rendelet ér'telméhen a m. kir. 
népjóléti ·és munkaügyi, helyesebben eThnek jogutódja, ·a m. kir. 
be1ü,gymfa1'iszterium felügyelete alá tartozik 

* 
A Schwanlzer-féle szanatórium házi ,gyógyszertárát a 120.190--

1913. VII. B. M. számú (94.800-1913. X. tan. sz. Főv. Lev. buda
pesti 5353-1910. sz.) rendelet engedélyezte a szanató.riumban ápol
tak gyógyszerszilk.1S:ég.let.ének ellátására. 1913-ban nyílt meg !. iker. 
Kékgolyó.-utca 5. szám alatt. Tudajdonosa a szanatórium. 

A házi gyógysze.rtár az új XII. kerület területére esik. 

* 
Az Uj Szent János-közkórház házi gyógyszertára. Itt ki kell térni 

a sokbl előbb fenállott r.égi Szent János-kórház gyógyszerellátá· 
sára is. Ma a 1s1z6kesfőváros budai közkórházainak gyógyszerellá
tását •az Uj Szen~ János-közkórház gyógyszertára végzi. Ezt meg
előzően szükség volt nemcswk a kórház, harnem .a szegények gyógy
szerellátását is biz'losít<uni. Buda főváros az IrgaJmas1okka.l állott 
a .gyó,gyszerbeszerzésre nézve szer·'2 ödéses viszonyban és egészen 
az Uj Szent Jáno1s-, vagy ·amint .akkor nevezték „Kútvölgyi-úti kör
ház" megrnyitásáig e .szerződés fenn is állott. Azonban a kórház már 
modem gyógyszertár berendezésére ahlrn!mas hclyiség1ekkel ren
delkezett, ezért 6s főképpen, mert " rend a saját törvényeire hi
vatkozva ,a szerződéstől önként elállt, a házi gyógyszertár útján 
való gyógyszerellátás minden nehéZ1S6g nélkül me,gvalósulhatott. 
Bár a he1ügymiruiszter az 1035-1891. Kgy. sz. hatámzattal felter
jesztett kórházépítési tdrveket .az 1892. évi január hó 8-án kelt 
84-.733 . .számú leiratával jóváhagyta, mely alkalommal a házi gyógy
,,;ze.rtár kérdését is tárgya!táik, a házi gyó,gy.sz·ertár létesítése, illető
leg működése. a 32.446-1899. B. M. számú rendeleHel külön is jó
váhagyást nyert. (11.981-1899. eln. tan. szám,) 



160 Harmadik rész 

A II. kerületi gyógyszertárak. 

A vizvárosi, „Fekete Medvéhez" cimzett reáljogú gyógyszertár. 

Budán ez .a m<>sodik legré1gibb p.atika .és ezt is Bösinger 
F er,enc Ignác nyitottai meg. A törökök kiűze,tésc utá•n nemcsak 
a Vár, de a 1külvárosok is hamar felépültek és a ker.e.sk.edelmi 
blet megindulásával .a fejlődés is gyorsabban haladt. Bösin
ger ezt •a fejlődést látv.a, a vízivárosban lévő házában új gyógyszer
tár me1gnyitására kért .és 1k~apott engedélyt. Engedélyok:mánya nrem 
található fel. Ez a patika a várbeHnck 185Hg f,iókjakénl szere
pelt, ami kitűnik abból, hogy hosszú időn át, - bár tu1ajdonos
válto.zfös többször volt, - mindkettőnek ugy<1nazok voltak a tu
lajdonosai. Megmy1tása idejét sem lehet megá.llapítmü, azonban 
bizonyos, hogy nem .egyidőben kezdte meg működését .a várbeli· 
vel, hanem később, .az 1690-es évek elején. Első adat, amely 
a patika működését igazolja, a hudai t.anácsnak 1705. évi 
novemher hó 16-án kelt határozata, mely azt mondja, hogy a vízi
városbarn n1üködik a W·erner-féle patika és a mellett több nem .en· 
gedélyezhc'tő, azonban a vár·o-s fen.ntartja ·magának a ja.got, hogy 
kórházában pat>kát létesitsen. A Fővárosi Levéltárhan ·a budai In· 
ventaria antiqua 2. szám .alatt találh.a.tó iriatok szerint a gyógyszer
tár ai ·ház 111evéről, meJyber..1 elheliy.ez,ést nyert, vette fel az nArany 
S.as" eln·evezést. A hivatk:o·zott iratok szerint Seyler Ferenc József 
gyógyszerés:tJ, aki a várbeli "Arany Egyszarvu" és .a vízivárosi 
„ Arany Sa.s'' nevű p<>tikák tulajdonosa, 1715-be!ll a tanácshoz az
zal .a kéréssel fordult, ho:gy vízivárosi patikája részére a városi 
térségen iadJon alkalmais hely.et, mert a patika az árvíz miatt sok
sz.or 1k:árt sze1:1vedett, labori-atórium.a k:ics.i, a házbért felemelték, .a 
h"ly patika •e1lhelye2lésér-e nem .alkalmas, továbbá más kényelmet
lenségek és .káraik: miatt is elhütározta, 1hogy p.atikáját az „Arany 
Sas"-ból áthely.ezi. A kérelmet a budai tanács az 1715. év.i január 
18-án, t.o•váhbá ugyanez év február 8-án .és 18-án tartott üléseiben 
tárgy.alt.a. (Lásd budai tanácsülési jegyzőkönyvet 1715-ből Seyle·r 
r:ieve alatt a felsorolt ülési napokon.) SeyJer a víziváro1siban újonnan 
épült kenyeres boltot kérte és ha ezt nem kapja meg, akikor a Sau
te<rmeister boltj.a mellett kívánta elhelyezni " patikát. (A patika 
<!Z alsó vízivárosi „Unterer Marek" 26. ,számú házban volt, meay a 
mai Corvin-tér és Szilágyi Dezső-tér között állott a dunai o.\dalon. 
Egyedül álló, félig jól megépített háznak mondja az 1695. évi hely
zetet felitüntető birtokkönyv. „Zaig.er":) Bősinger után 1699-tiíl 
Werner Báldnt, 1715-től Seyler Ferenc, 1740-től Hing.er János vol
tak ru várheJivel közös tulajdonosai. Az 1749. évi július hó 28-án 
kelt budai tanácsi h!>tároz·at (lásd a tanáesülhsi jegyzőkönyv 128. o.} 
szierint Hittger eladósodott, Werner József Lőrinc pedig .a patiika 
eladáea ese'tén jogot formált megvételére. Igy ·az 1750. évi július 6-nn 
kelt tmnácsülési határozatban (113. oldalon) Werner már mint új tu· 
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l.ajdonos s,zercpel. Tulajdoruképpen már most válik külön a gyógy
szertár a várbelitől, .azonban úgy látszík, ·még so!k: .anya,gi vonatko
zás tartja összekapcsolva őket. Az önállósításhoz külön engedélyt 
nem szereztek, hanem egyszerüe111. a_ tanáccsal jóváha·gy.atták a tu
laj donátruházás1i szerződést .és ezzel a különválás megtörtént. Egyes 
adatok szerint az önállósítás, helyesebben különválás 1751-hen tör
tént meg, ainikor Prciteniacher János vette meg a patikát, Erde~ 
kes, hogy a Preiten·acher és1 Wenr~er közötti szerződést jóváhagyó 
1751. évi március hó 23-án t:>rtott tanácsülési határozat (Tan. ülési 
jegyzőkönyv. 56. oldal) a vízivárosi patikát „zum g.oldenen Eir.r 
horn '' név,en szerepeJteti. Ez is igazolj.a, hogy a szétválá,s1 utá11 
ai két patika neve felcserélődött és ho1s1szú időill. át egyik sem ál-
1.an.dósította elnevezését. Ez a p.ati1ka „Városi", „Alv:árosi" néven 
szerepeJt, míg később feívette a ma ismeretes rJevé't. 

Érdekeisen világítja 1ne,g a budai tanács 1740. ,évi június hó 
10-én kelt határozat.a ru tulajdonátruházá1s, jóváhagyását és egy
b.e:n igazolja a. várbeli és vízivárosi gyógyszertárak kapcsol1atát is. 
E határozat szerint Ringer János József hejelentette, ha.gy Seyler
től megvette a várbeli és vízivárosi gyógyszertárai!. Kérte ·ezzel 
kapcsolaitb.an a ,slzerződés hatósági jóváha,gyását, a polgárjog meg
<>dását és a korábhi tulajdor.ns álta1 élvezett gyógyszerészi jogo
sults&got. A tanács mindezelmt a kéréseket teljesitette. 

A patilm működési területe a mai Fő-utcában, a Fő-utca 27. 
számtól, viagyi.s a m.ai helyétől a Batthyány-'térig terjedő részen 
lehetett. Megáll<apítást nyert, hogy 1832-ben a mai Vigadó épület 
mellett vo1t, 1885-ig pedig " F0arekas-'t&r 6. szám alatt, ami meg
felel a mai Szilágyi Dezső-tér óbuda felőli részélll·ek. Innen, vagyis 
a Fazdrns'tér 6. szám alól a II. kerületi elöljáróság 1683-1885. sz. 
engedélye al,apjári a mai helyére helyezték át " patikát. (Főv. Lev. 
budape.sti dn. 1265-1885. sz.) 

A ,gyógyszertár reáljogúságát .a budai helytartóság az 18b6. 
évi április hó 12-én kelt és alább szószerint közölt 8901. számú ren· 
dcletéveJ isme.rte el. 

A patika tulajdonosai v.o.\tak: Bősinger Ferenc Ignác, 
1699-től Werner Bálint, 
1715-től Seyler Ferenc, 
l 740'től Hin1ger János, 
1749-től Werner Jóvsd Lőrinc, 
1751-től Prentenacher Xavér Ferenc, 
1760-tól Pöschl Ferenc, halála után 
1794-tőJ Pöschl özvegye és két fia, 
1804-től Pöschl Ferenc 
1809-től Schmidt János Antall, 
1849-től Hollmarnn József, aild 1828-tól vezette a patikát, 
1857-ben Schwfrrtzmayer Jánns, Hollmann özvegyétől vette, 
1882-tő1 Kapuváry László, 
1883-tól Moldoványi Sándor, 
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1895-től Szeikcrá>k Rezső, 
1897-től Mittler József, 
1907-től Jenes Vilmos, 
1914'től Petri Ottó, 
1917-től Jenes Vilmos, 
1933-tól Jenes örökösök, Jenes Kornélia, Magda és dr. Jenes 

Elemér. 

Forrásközlés. 

1. A budai tanács 1740. év>i június hó 10-én kelt határozata: 
Herr Ringer Johan Joseph bringet bey, wie d.ass Herr 

Franz Seiller se.ine beede allhier in der Vöstung, und vVasser
statt besifaende Apothecen ,smnht dem darzu gehörigcn Recht
und Gerechtigikeit kaü!flich überlasse (wie bcyliegender C~n
.ract), bitte.t dahero 1-.mo beyliegenden Kauffcontract obrig
ke.itlich zu rntifüciren 2-do d:>s Burg;ernecht ihme angedeyen zu 
Iassen, 3-tio dmique sich bey diesen beeden Ap~thecen priva
tiv.e zuestehenden Re·oht zu manuteniren. - Dehberotum: Ad 
1-mum dieser .m;t Herrn Joseph Seyller getroffen- und,ge,chlos
sene Kauffoontract beede.r Apothecikenrechten m der Vöstung 
und Wasser Statt wird obrigkeiten ratificirt. Ad 2-dum wird 
Herr Johan Joseph Hünger dermahli.ger Provisor in dcr Kaiser
lichen Feld Apotheken auf sein gezichemendes ansuch.~n ge
gen erla•ag der gewönliche.n Tax hiermit zum Burger wunkhch 
angenomben. Ad 3-tium wird .man Supplicante111 bcy dem ube.r
nombenen Recht, wie e;, Hcrr Verkauffer genossen, allenfahls 
ma111uteniren. 

(Főv. Lev. Tanácsülési je.gyzőkönyv 178-179. old.) 

2. A budai helytartóság 8901-1856. számú leirata a budai ta
nácshnz: 

An den Mag,istrat in Ofen. . . 
N achdem Iaut Erlasses des hohen ikk. Handels.m1111ste

riums de dato 1. ApriJ ll>ufor:iden Jahres Zahl 7657. de.r Apo
thekerswittwe Maria Hollmann d.ie Nachsicht der kurzen 
Uiberschneitung der mit hohen Handelsministe.riaJ Erlasse vom 
20. August 1853. Z.ahl 5490. zur Nachweisun,g dcr Re.aldgen
sch'.ruft der Gewerbe in Ungarn bis Ende oiktober 1855 anbe
,rauniten Praeclusivfrist gewifürt, und ihr di!l~sfülliger Rekurs 
hieDher zur weitern Amtshandlung geleitet worden ist, ín <len 
vor1ieg.ende111 Gesuchsbehdfen aher glauhwürdig nachge.wicsen 
erscheint, da•ss díese• Apotheke se hon vor dem N ormal.Jahre 
1799. privatrechtlich .erworben, und nach demselben auch stets 
in ununterbrochener Reihenfo1ge v,on einem Be1sJtzer auf <len 
Andem bis .auf d;s de·rmalige Jnhabe-rin unter privatrechtlichen 
Titeln übertragen wordcn ist, ~ so findet 1nan ke.inen An
stand die Realeigenschaft dieses Apotekcngewerbsrechtes 
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im Sinne dc.s hohen Handelsmíniste.rial EDlasses vom 20. Au
gust 1853. Zahl 5490. mit dem Be·isatz1e anzuerikennen, dass die 
F·estse:tzung des N ormal1preises dlieses Gewerbs1rech:tes iin Sinne 
<les letzcrwiihnten Ministerial . Erlasse.s nachtriiglich erfolgen 
werde. Der Magistmt hat dwher das fragliche, jezt als ein 
reales anevkannte R·echt .in vorsehriftsmii.ssige Vormemkung 
und Evidenzha!tung zu nehmen, und von obiger ErJtscheidung 
sowohl clie Bittstellerin Marla Hollmarnn, als wch das betref
fende Apoteiker Gremlum zu verstandigte,r.1. 
Die Beilagen des Beriehtes vom 11. Miirz laufenden Jahres 
Zahl 3008, we.Jcher hierübe.r erledigt wird, fo!gen imi Anschlus
se zurück. 

Ofen am 12. April 1856. Augusz. 
(Főv. Lev. budai tan. irataik 573--1856, sz.) 

„A Római Császár" elnevezésű reáljogú gyógyszertár. 

A helytartótanács az új gyógyszertár létesítését elvben már az 
'1784. évi június hó 14-én kdt 13.496 szitmú leiratában ·eitJJgedélyezte 
(Jásd: Főv. Lev. Locument. 155-1784. sz.) és a jog személy 
szerinti odaítélése érdekében a pályázók kérvényeinek folte.rjes.zté
sérn hívta fel a városi tanácsot. EnnBk megtörténte utá!ll .a helytar
tótanács még ez évben szeptember 13-án kelt és alább közölt 21.298 
s.zámú rendeletével a patika jogát Kolb Bernát Já111os ,gyógysze
részneik adományozta. A rendelet .a patika elhe1yezésére a Vízi
város területét jelölte meg, mely alapon az er:•gedélyes még 1784. 
évben a Három Nyúl ik"szárnya iközeJében azt meg is nyitotta. A 
kaszárnyaépület még ma is megv.an. (Fő-u'tca 68. ,s1z.) A patika min
den v·alószínűség szerint a Csalio·gány-utca és Batthyány-utca kö
zötti Fő~utcai rés.zen nyílt meg és azóta .azt u lerül1ert:et nem ís 
hagyta el. M.a a Fő-utca 54. szám alatt találh:>tó. Reáljogúságát 
a budai helyt.ar'tóság az 1856. évi május hó 16·án kelt 11.923. számú 
rendeletével ismerte e.\. 

A patika tulajdonosai vo.\Jtak: Kolb Bernát János. 
1793-tól Falkoner Xavér Ferenc, 
1805-től Hoffer Ferenc, 
1820-tól Wagne•r József, 
1844-től Gróhmann Zsigmond, 
1852-től Koléner Vilmos 
1858-tól Frum Jstváru, 
1890-'től Szabó A,lhert, 
1903-tól Szabó Albert örökösei, 
1905-től Víg Béla, 
1912-től A Mezőtúri Központi T.akarékpénztár és dr. Kertész 

Ernő. 
1919-től dr. Dávid Viktor .és felesége, Dredísler Anna, 
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1928-tól dr. Dávid Viktorné és Paczek Jenő, 
1933-tól dr. Dávid Viktorné és Bichler Pál. 

(Főv. Lev. budai 7548-1858. sz., bud„pesti VI. 3557.-1874. sz.) 

Forrásközlés. 

}. A helytartót„nács 21.298-1784. számú szeptember 13-án 
kelt leirata a budai tanácshoz (fogalmazvány): 

Litteris civici hujus Magistmtus de 12-a, Julii Anrni dela
bentis exairatis, pe·neis quas suppl•ices quorundam pro erigen<la 
illl gnemiali Civita:te Aqu<ttica lnstantium Libellos isthuc sub
misit, ·abhinc alttssin10 Loco demissc repr.aescntatis; Siquide111 
Sua Majestas Sacratissima Jo„nni K01lb Facultatem Aquatica in 
Civitate Buder.,si Apothecam erigendi ea Le:gc: ut idem con· 
ditionc.s,, quas ipsem.et in rSc assumpsit, accurate .adimpleat, at
que .super dcbitia adimplction.e h.arum per se ipsum oblatarum 
conditionum reversales .ab e.odem desummantur, ,concedere 
dignata sit. Hinc clementissin11am hancce Resolutionem Ce
sareo-Regiam antela:to Civico Magistratui de Benigno Jussu 
Regi,o pro diliectivo. Notitiae St.atu, ednce·ndoque idcirco p:rae
faito supplicae:llte, praese.ntibus penscribendam h·ahet Re.giu1n 
hoc Locumteillentiah, Consilimn. Datum ... 

(Or'S'Z. Lev. Helyt. Dcpart. San. 1784.: fons 61. p. 43.) 

2. A budai helyturtóság 11.923-1853. számú leirata a buda•i 
tanácshnz: 

An den Magistrat, Ofen. 
Nachdem Wilhelm Kolener in seinem Gesuche um Aner

ke1nnung der Rea1eig~01.schaft seiner Apotheke „zum römischen 
Kaiser" in der Wasserstadt glaubwürdi,g nachg.ewie1sen hat, 
das dicse Apotheike ,s1ahon vor dem Normaljahre 1799. von 
Frianz Falk.nner privatrechtlioh er\V·orben und seit jener Zeit 
itti unun'terbrochener Rcihe.nfolg1e von ,einem Besitzer auf dert 
an1deren bis zum gegenwa,rtigen Inhaber pnivatnechtlich über-· 
tragen worden sei, so findet man sich be.stimmt, dieiS·elbe im 
Sinn.eder mass1gebendcn hohen Handelsministeri1al ErJasses 
vom 20. August 1853. Zahl 5490. mit dem Beisatze als eine rerule 
an1zuerkennen, dais1s deren N nrmalpreis na-ch den weiteire!f1 Be
s1tim·mungen des erwiihnten festgesezt wird. Hievon wird der 
Magistrat in Erledigung des Berichtes vom 23. April laufen
den Jahres Zahl 8853. zur weiteren Ver,stiindigung des Bittstel
iers und des betreffenderu Apotheker Grerniums mit dem 
Auftrage in Kenntniss gesez't, die .ob.erwiihnte Apntheke I1un
n1ehr a1s cine. rea-le fo.1 vorschrifts1nitssige Vo1cmcrkung und Evi
denzhaltung zu nehmen. Die bezuglichen Berichtshellagen folc 
gen irn Anschlussc zurück, Ofen am Mai 1856. Augusz. 

(Főv Le,v. budai twn. irntok 7241-1856. ,siz.) 
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A „Szent István" elnevezésű reáljogú gyógyszertár. 

Létesítésére Tóth Ignác kapott cn,gedéJ,yt a . helytartótanács 
15.975-1795. szám rendeletével; mely ,a patika körnetéiil " Land: 
.strasse (Országút városrész, ·arfi.i a mai Margit·körúttól a Rózsa
domb leJé terjedő területnek felel meg) és a Neusti!t Ga mai Ujlak) 
vároSJ"észeket jelölte meg azzal a kikötésiS1el .azonban, hogy a gyógy
szertár a két várnsrész központjáb<m állítandó lel, hogy a lako-sság 
rézéről könnyen me,gközelíthető legyen. A pa·tika 1796. évben meg 
is nyilt volna . .az.onban .a teljes bere.ndezéshez és felsz.ereléis,h.eiz kö
zel á1lú ·gyógyszertár a városrészben pusztító tűzvész áldoz•ata lett. 
A. városrész elnéptelenedett és így az újabb beépítéis:tg p·ati1kára nem 
v-olt szükség. A tiiz okozta súlyos kár .a ,gyógyszer.észt ]81 töinkre
tette. (Orsz. Lcv. Helyt. Depart. San .. 1807. év. 5. lons. 35,, 38. 
pos. 20.198-1807. htt. sz.) A gyógyszertár létesítése csak 1807. év
ben jött újra •Srzóba, mikor •az Irgalmasok 1nár megkapták patikai 
létesítésére az engedélyt. 

Összekapcsolódik e két p,atlka ügye, mert az Irgalmasok kór
házának helye a I„andstrasse vúrosrészb1en (a m·ai Zsigmond-utcá
han) már meg volt határozv<t és így .a két gyógyszertár elhelyez
kedés,i terü1ete összeesett. Vitára azonb·an rJe.m .adott ·okot e kér
dés, mert <tz időközben meghalt Tóth Ig«iác özvegye nyilatkozat
ban lemondott a Landstr.as.se város·részről a re1nd j.avár·a. 

A gyógyszertárt özv. Tóth Ignácné 1810-ben ,a helyt<trtótanács 
c1:1gedélyc alapjá,n mégis a Larndstrasse városrészben nyitotta 1neg, 
azzal ~ kötelezeU,s,éggeJ avonban, hogy az Irg,almasok patikájának 
megnyitásával e,gyidőben Ujlak városrésizbe fogja áthelyezni. Tóth 
özvegye még e"évben eladta a patikát Hoffer Ferencnek, <iki azt 
1816. évben tényleg áthelyezte Ujlakm. (Főv. Lev. Locumten. 
1809-1813. 354. sz.) 

Ujlak lakossága igen sze.gény és kiss2'ámú volt, ezért a p-atika 
megélhetését biztosítani nem tudta. A tulajdonosok 1sorr.a mentek 
tönkre érs mindegyik a gyógyszertár áth1elyezésével a•kart a tl1.1ehéz 
helyzeten segíteni. Ez a törekvés azo.r:iban csak 1843-ban Adler 
M.anó tu11aj don·osn-ak hozott eredményt. Nevezett gyógyszerész ké
relmérie a budai tamács az 1843. évi június hó 12-én kelt 3506. szá
m1ú h,atároza.tával megenge-dte a ,gyógyszertárnak a Margit-körútra 
és pedig '" frnnciskánusok rendháza közelébe való áthelyezését. 
'A patika még ez esztendőben, valószínüleg az engedély kiadását 
követő hetekben átkerült új helyére. 

A tanács határozatai e]lein ~z Irga1m.rus.ok pa.na,ssz,aI éltek a 
helytartótm:,ácshrn1'.A hosszú ideíg tartó közigazgatási eljárás ered
ménye 1a:z volt, ho,gy a hdytartútanács 16.516-1846. számú rende
letével az áthelyezéshez hozzájárult. (Főv. Lev. budapesti e,Jin_ 
1364-1885. sz. és VI. 2716-1881. sz.) A gyógyszertár ez időtől he
lyét nem változtatta, ho1sszú időn át a Királyhegy-utca 11, ildetve 
Margit-körút 38. szám alatt voilt, ,ahonnan 1932. évben a 229.774~ 
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1932. B. M. szániú (216.927-1932. X. pm. sz.) engedély .~apján 
mai helyé•e, " Margit-körút 27 szám alá került. A budai helytar
t(>ság a 3160-1858. ·számú rendeletével ismert.e el a pi>tika reál
jogúságát. 

A patika tulajdonosai voltak: 
1795-tőJ Tóth Ignác, 
1810-től özv. Tóth Ignácné, 
1810-től Hoffer Ferenc, 
1813-tól Francz Vince, 
1818-tól Bom Sámuel, 
1819-től Jagschitz Ferenc, 
1834-től Ste,g1e,r Fere11C, 
1839-től Conta A!lltal, 
1840-től Saller Károly, 
1841-tőJ Adler Manó, 
1852-tő! Holly János, 
1853-tó] Schwarczhoffer Lajos, 
1855-től Tóth János, 

-,,·, 

1881-től Wimnierth Károliy, 
1895-től Tóth Jáwis és folesége, szül. Stadler Mária. 
1902-től Tóth József, 
1910-től Tóth József és Petri Ottó, 
1913-tól Petri Ottó, 
1917-től Tóth József, 
1928-tól Kerpel Pál és felesége. szül. Gciszt René, 

, . 1932-től pedig " mai napig Kerpel Pál és felesége, valamint 
Ba1kányi Kálmán. 

·Forrásközlés. 

· 1. A he1ytartótanács 15.975-1795. ,s,zámú július 31-é!ll kelt le
irata a budai tanácshoz (fogalmazvány): 

Advolutam isthic Ignrutii Tóth artis Pharmaceuticac Mac 
gistri lnistaDtia-m sibi jus et facultatem novac Ph.arrnace1ae in 
grcmio Suburbiorum Landstrass et Neustift i1n loco pro ratione: 
circu1nstantiarum con1modiJs,simo, et finem in· hunc a·ptissilno 
futuro ·ac per se deligendo, erigendae ,ge,nerice et absque uBa 
expre,ssiione e't defixione Laci concedi Supplicantis, Civico huic 
Magis•tratui eo cum mandato tran.smitti, ut cum erectio Apho
thecae Supplicanti in favorem praeatt.actorum Suburbiorum ad" 
mi.ss•a h.abeatur, eide.m Apotheca1n s-uam fo:1 tali Locn er.igcre 
·admittat, ex quo utriusqu.e Suburbii Incolae necessariis Mcdi-' 
camentis oSem.et quam commodissime providere va,l:eant. Da
tum .. ; 

(Orsz. Lev. Helyt. Depart. Sanitatis 1795. 5. fons, 89. pos.) 

2. A budai helytartóság 3160-1850 .. számü leirata a budai ta
nácshoz: 
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An den Magistrnt zu Ofen. Die k. k. Statthalterei Abthei
lung findet die Real-Eigenschaft der Apotheke <les Ludwig 
Schwarchoffer auf der Landstras'"' in Of.cn - anzuerkenruen. 
Wovon der Magistrat ín Erledigung des Berichtes '.'Offi 21-ten 
Janne·r 1858. Z.ahl 6337-1857. unten ·Kommunikaten-Rück
S1chluss, behufs der weitern v.eranlassung in Kenntniss ,gesetzt 

wird. Ofen .am 11., 2, 1858. Augusz. 
(Főv. Lev. budai tan. iratok 2269-1855. sz.) 

* 
Irgalmasok gyógyszertára a „Gránátahnához". 

A gyógyszertár az Irgalmasság testvércia>ck Istenes Szent Já
noS1ról nevezett sz.erz.ctesrend kórh.ázához tartozik és mint nyilvá
nos jogú kórházi gyógyszertár, a szerzetesrend tulajdona. 

A sz·crzetesrend Buda és Pest közegé.s.zségi Jiedlődésében nagy 
szerepet játsz.ott. Budán a város kórházáb1an, Pesten >az Invalidu
sok házában liévő katonai kórházb.a.n mfi1ködtek, mint o-rvosoik, ápo
lók, gy-ógyszerés.zek. Budán Marczibárnyi István és felesége alapít
ványa tette lehetővé a rend letelepedését. A Csás·zár-fürdőt kapta 
adományl<éppe•n ·a rend kórház létesítése cé.ljából. Az aföpítólevél 
egyik pontja azt a kívánságot fejezte ki, hogy a [<órház gyógyszer
tára nyilvánossági jelleggel ruháztas.sék fel. I. Ferenc király 1807. 
évben az alább közölt helytartótanácsi leirnt értelmébe1" az a~apít
ványt jóváhagyta .és a gyógyszertár nyilvánosságát engedélyezte. 
Ez a leirat· a gyógyszertár mgedély-okmánya. 

Az új kórház cs·ak 1815 október 4-én nyílt meg, illeo!őlcg a rend 
ezen a n"pon foglalta el ünnepélyes keretek között az üj épületet. 
(Lásd: „Emlé>kirat az Istenes Szent Jáno»ról neveziett Rend ma
gyar Tartomá!llya budape.sti (Budai) rend kórházának újjáépítése 
és 1903. szeptember 29-én történo! ünr:1epéJyes nelavatása allrnlmám" 
című mun!ka. (Budapest, 1903.) 26. oldal.) A kórház a város által 
adott telken a Zsigmond-utcában, pontosan a mai helyén épült fol 
és a gyógyszertár is a kórház épületében, egyidejűleg nyílt meg. 
Buda főváros a patilm létesítésé"ek költségéhez 3000 forinttal já„ 
rult hozzá. (Főv. Lev. budapesti eln. 1365-1885. sz.) 

A patikának körzete is van és p1e-dig a La:ndstrasse váro-sr62 .. z, 
mely a mai Mar,g.it-körút bs i;ttól a Rózsadomb felé terjedő terület
nek felel meg. Ez .a városrész tulaj dornképp•en " Szent István gyógy
szertár körzetébe tartozott, .uzorJban megnyitásának c,gészen 
1810-ig való eltolódi\Js,a folytán .ezt a városrészt a helytartótanács 
a rend részére kívánta biz'tosítaini annál inkább. is, mert ,az új kór
ház céljára ,sz·olgál·ó t1e.rü1'et e várnsrészre esett. Nehé~s6ge.t ne1n 
ok.ozott a kérdés, mert .a nevezett gyógyszertáir akkori tulajdonosa, 
özv. Tóth Ignác.né lemondott ·a Landstmsse területéről és· ennek 
el!enéhen a helytartótanács megengedte, hogy " rend patikájának 
megnyitásáig e városrészben maradhat, azután pedig köteles ·a 
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gyógyszertárát Ujlakra átheilyeczi. (Főv. Lev. Locumten. 1809-813. 
514. sz. 9682. sz. htth.), ami meg is történt. _ 

1861. évben a rend megvásárolta (Lásd: Eföbb idézett mun'lrn 
30 .. old.) a mai Margit-körút 5-a és 5-b számú, a Török- és Zsig
mond-utca közó eső primási házat, melybe,n ez időtől e1mcbetegeM 
ket gyó,gykezeltek 1900-ban .a régi és a modern igényeknek már 
meg nem felelő Zsigmon1d-ufoai ikórháwt lebontották .és helyén fel
építették a mai !kórházat. Az építkezés idejére -a régi kórházban 
lévő betegeket "'' 1900-ban megszüntetett .elmebetegek osztályán, 
a Margit-körút 5-a és 5-b szám alatt lévő primási házb<;n he,]yez
Wk cl és ugyancsllk egyidőben ide került a patika is. Az új kórház 
R903. évben felépült és a bcköltözködésse.I e,gyidőben helyezkedett 
el mo•st már vég.legesen a gyógyszertár is. (Főv. Lev. budape-sti 
X. 529-1903. sz.) 

1925. évben a1 rend kérte és meg is kapta az e1:1gedélyt ana, 
nagy gyúgys21e•rtárát a Margit-körút 5-a 5-b számú házba áthelyez
hesse. (133.281-1925. N. M. M. sz. Főv. ir-attár X. 2. 788-1920.) 
Ezzel .a joggal azonb"'n a rend nem élt és, a p•atika igy máig is 
" Zsigmond-utca 17. szám -ala'tt van. 

A -gyógyszertár jogi he1lyzete elég különlcg.es. A kórházi és 
nyilvános jelleg n1em mindennapi és ezért sokan helytelenül. reál
jogú gyógyszertárnak mondják. Ezt a tévedést a patika fcnnálláJsii
nak :1Jeikintélyes kor-a idézi elő. A reáljo,gúság eladhcüó-ságot, vagyis 
a jog feletti szabad rencle.lkc,zést jelenti, amire a rendnek nem volt, 
·de n1em is lehet szüksége. A patika reáljngúságának clism,erését az 
5490-1853. is.z. cs. és kir. kereskedelemügyi mini1Szter rendel1e1te ér
telmében ikülön kellett kérni, mely kérvényhez mcllél<c!Tui keJle!t 
azokat w bizonyítú okmányokat, melyek a patika tu!ajdcmjogának 
kezdettől fogva r.dás-véte:! útján történt Mruházását ig.azo.Iták. 
llyet a reTud igazo1lni nem tudott, tehát a reáljogúsúg elismerését 
nem is kérh,ette, minek folytán .a patik1a azzal mem is rendelkezi1k. 

Forrásközlés. 

A helytartótanácshoz 4429-1807. szám alatt érkezett le.irat: 
Sacrac etc. intimandum. Fundatione- per Intimun1 Status· 

Consiliarium Stephanum Ma•rcibányi de Puchu, et ejus C·on15or
tem Mariam nata,m Majthcnyi de Kcss1e:Jökő ad ratio·nem Fr.a
truitn Jvliscrico·rdia.c Ordinis Sancti Joanüis de D.en in Civitatc 
Buden.si constabilicndnrum in comn1odum miserorum infir.mo
rum, f.acta pro Dotcque hnc fin·e rcquisita T·he-rmis ejatibus sic 
dictts Ca,es·areis pr·o 72000 florenis recenter emptis, per eos
dcm Fu,ndatores dcstina'tis, quum Ins1titutum hoccc per Sua1n 
Majesta'tem Sacratissimam clementer ratihabitum, .ac n.O'vo isti 
Xcnodochio publicitias Apothecae b1enigne concessa sit, cnn~ 
svctaequc Litcrae Fundationales desuper .sub hodierno expc
die!ntur, .ac eatenus praeattactus Stephanus M·arcibányi una 1ab
hinc cdoccatur; idipsum C·nnsilrio huic Locumtcncntiali Rcgie> 
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pro requisito 1e~ usdem notitiac s tatu in nexu Decretii aulici sub 
14-.a Februarii 1806 et No. 859 ad idem dimissi penes commu
nicationem ipsarum Literarum Fun.dationalium in paribus ·an
nexarum hisce signific.ari. Datum V:iennae die 8-a Maii 1807. 
Comes Carolus Pálffy m. p. Baro Josephus Püchler m. P. ad 
benignum etc. M-andatum Comes Thfrdaeus Amade m. p. Az 
eredetivel összehasonlította, 1s; n1indenben megegyezőnek ta
lálta. Budán 1872-ik Május hó 2.-án Suhajdy Györ.gy s. k. bel
üg)"miniszteri s. h. t. egyszersmind levéltári a1igaz•gató. 

(Főv. Lev. tan. ir-atok 3723-1870. szám.) 

Magyar fordítá1sia a,z előbbinek: 
4429. ő sz.entsé,ges felsége elé terjesztendő. Puchói Morci

·bányi István belső titkos tanácsos úr és hitvese szüleúe·tt kes
s'dökői Majthényi Mária által azon. célból tett alapitvány, hogy 
az Istenes Szent Jánost·ól nevezett Irgalmas ba·rátok rendje 
Bud-a városába a szegény betegek javára bevezettessék -s ado
mányképpen ez alapítványozók által e célra 72.000 forinton 
megvásárolt császár fürdő szolgál-, miinthogy -e.zen intézkedést 
ő ,s.zentséges fc.]sége kegye.Imesen helybenha,gyta, s -ezen új 
kórháznak ·a gyógyszertár nyilvánosságát kegyesen engedé
lyezte, s minde-rről a szokásos al.apít601kJ1evél mai napon 1kí~ 
adiatott és e célból n.ev,ezett MarcibáITTyi István egyb1e111 innen 
tudúsíttatiik, ugyanaz ezen királyi helytartótani\csnak e tudo
másulvétel céljából 1806 február 14-ón 859. is!Zám alatt kiadott 
udvari rendelet kíséretében, magának az oklevélnek másoJ·atá
ban meU.ékelt közlésével ezennel értésére adat1k. Kelt Bécsben, 
1807 május 8-ám Aláírások. 

* 

„Szent János" elnevezésű gyógyszertár személyes üzleti jo
gát az 1085-1893. B. M. számú (16.290-1893. eln. sz„ Főv. Lev. 
budapesti cin. 807i -1891. sz.) rendelettel Jenes Vilmos okleveles 
gyógysze.rész nyerte. A rendelet a gyógyszertár felállításá:t a Szé
nR-térrc. illc~ve a Szie.nt János kórhiztól a Fo,g.ask,ereikű vai'8.útig ter
jedő területre 1engedélyezte. A gyógyszertár 1893 . .év október hó 
27-én nyílt meg II. ker. Széna-tér 1. szám alatt, ahol! ma is talál
ható. Tulajdonos•ai voltak: 1907-tő.l Kádár Gyula, 1911-től Lfüincze 
!Jenő, 1918-tól Riesz Armin, 1934. évtől pedig Janitsáry lvbn gyógy
szerész. 

* 
„Gróf Széchenyi István" .elnevezésű személyciSjogú gyógyszer

tár :el1ső tulajdonosa Darás József oklrcvelies gyó.gyszerész volt i-\ 
gyógyszertár felállítását " helügyminiszter a 127.346-1900. Vl-b. 
B. M, sz. (9378-1901. X. tan. sz.) rendeletével a Hidegkúti-útnak 
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a Fogaskerekű '.'asút áltomásatól a Lipótmezőig terjedő városré
szére engedélyezte. A gyógyszertár 1901. évi július hó 4-fo nyílt 
meg a II. ker. Budwkeszi-út 11. szám a,latt. A 92.738-1904. B. M. 
számú rendelet, mov1el a ,gyógysze.rtár helyisége< ellen kifogás me
rült fel és miután megállapítius,t nyert, hogy .a kijelölt körzetberu 
gyógysz·ertár részére 1al1kalm1as h.elyiség nem volt, megengedte, hogy 
a gyógyszertár a Retek-utca 53. számú házig található aJkalmas 
helyiségben helyezhető el. Igy került .a gyógyszertár az dőbbi he
lyéről 1904. évi november hó 26-án a Retek-utoa 53. szám alá. In
nen 1a 94203-1905. B. M. számú rendelet alapján " gyógyszel'tár 
a Retek-utca 50. szám al'á kmült, majd tekirntctte,J a gyógyis,zertár 
megélhetéséruek kielégítőbb biztosítására, az 1908. évi február. hó 
10-én kelt 153.483-1907. VII-b. B. M. számú rendelet megengcctte, 
hogy a gyógyszertár" Retek-utca 36. számú házba hdy,eztessék át. 
A gyógyszertár ma a II. ker. Széll Kálmán-tér 11. szám alatt van. 
Tulajdonosai voltak: 1905-től Czinge.Jly Arpád, 1906-tól dr. Bátori 
István és 1906-tól Macrton Manó okl. gyógy1&zerész. 

* 
„Pálffy" elnevezésű személyesjogú gyógyszertár üzleti ·jogát 

Naigy Ellemér okl. gyógyszerész kapta a 84.460-1911. B. M. számú 
(92.124-1911. X. tam sz., Főv. Lev. budapesti VI. 2716-1881, X. 
3936-1909. szám) rendelette~. mely a gyógyszertár elhelyezésére a 
II. ker. Főwutcának .a Kacsa- .és 1a Ganzwutcá1k közötti részét je
lölte meg. A gyógyszertár 1911 december 19-én nyilt meg Fő-utca-
80. szám alatt. A 61.720-1928. I. N. M. M. számú (71.894-1928. X. 
tan. sz.) rendelet a gyógyszertárnak a Zsigmond-utca 16. számú 
házba való áthelyezését megen,gedte. Ez időtől kezdve a ,gyógyszer
tár Zsigmond-utca 16. szám rulatt van. N&gy Elemér után'" gyógy
sllertár tulajdonosai: 1920-tól Paczek Jenő, 1924-töl Bajor József 
és 1924-től mindmáig Csányi Imre okl. gyógyszerészek. 

* 

,;Statisztika" elnevezésű személy.esjo·gú gyógy1s:z.ertár első tu
Laj donosa Széll Zoltán okl. gyógysz,erész volt, ,aki a felállításrru az 
eng,edélyt a 7233-1922. V. N. M. M. ,gzámú (79.177-1922. X. tan. 
szám) rendelettel ruyerte. A gyógys2ertár felállítási helyéül a ren
delet a Rózsadombnak ,az Aldás-. Eszter· és Szemlőhegy-utcák ál
tal határolt telektömbjét jelölúe1 ki. A gyógyszertár 1923 március 
29-én nyílt meg „Gül Baba" elnevezéssel a II. ker. Zárda-utca 34. 
szám alatt. A 40.504-1929. N. M. M. számú rmdeilet a ,gyógyszer
tárnak a II. ker. Keleti Károly-utca 11-17. számú, vagy ru Bimbó
utca 2. szám alatt 1évő házak egyikébe való áthe'lyezését megen
gedte, minthogy pedig hivatalosaru is megállapítást nyert, hogy a 
gyógysz,ertártulruj donos a rendeletnek ele,get nem tehet, mert a 
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gyógyszertár áthelye„ése "lkalm"s hely hiányában keresztülvihető 
nem volt, a 36.146-1930. !. N. M. M. számú (35.425-1930. X. pm. 
sz.) rendelet megengedte a gyógyszertárnak a Margit·körút 54„ 56„ 
58. és 60. számú házai egyikébe vaM áthelyezését. A gyógysze,r
tár még 1930. évben " II. ker. Margit·körút 54. s,zámú házba he· 
lyeztetett át és az áthelyezéssel egyidőbm nevét is me,gváltoztatta, 
mely néven ma 1s,zerepel. 1923-tól Széll Ilona okL gyógys'"erészmes· 
ter a gyógyszertár tulajdonosa'. (Főv. Lev. budapesti X. 634,1-1912. 
és X. 4909-1918. sz.) 

. ,,Rokk'lnt Sas" elnevezésíí gyógyszertár személyes üzleti jogát 
Prodam Guido okl. gyógyszerész ,a 39.631-1929. !. N. M. M. számú 
(99.065-1929. X. tan. sz.) rendelettel nyerte, mely a gyógys,zertár 
f,elállítási helyéül a Retek-utcának a 79. számú házától kezdve a 
Retek-utca, Pasaréti·út, JuHa-utca és ,a Budakeszi-ú:t által határolt 
területet jel:öltc meg. A gyógyszertár 1929. évi október 21-én nyílt 
meg a II. ker. Retek-utca 79. szám alatt. Utcanév-változás és új 
házszámozás miatt a gyógyszertár jelenleg II. ker. OJ,aszlais1or 43. 
szám alatt van nyilvánt.rtva. 1934·től Csntag Pál gyógyszerész a 
tulaj dono,sa. 

„Szent Alajos" elnevezésű személyesjogú gyógyszertár felál
lítá,s1át a belügyminiszter a II. ker. Rózsadombon és pedig a Zárda
utcán1alt a Zivatar-utca és a Szemlőhe,gy-utca lközötti részén a 
48.154-1931. XV. B. M. számú (133.473-1932. X1 polgm. sz.) ren
delettel erngedélyezte. Minthogy 'a gyógyszertár feláLlítását a fővá-
1:os1 mint község k:érte, ez.ért a belügygm,in,iszter a hiv,atkozott rcn
dele'tb1en a gyógyszertár üzleti jogának személyszeríntí odaítélését 
az 1876. évi XIV. tc. 134. §-ának utolsó bekezd<\s1ére li,gyelemmel 
a székesfőváros közigazgatási bizottsága közegészségügyi albizott
ságának engedte át. 

A !közegészségügyi albizottság az 1357-1933. K. B. G. számú 
határozatával a ,gyógyszertár üzleti jogát Ro,gáts~ Kálmán okl. 
gyógyszerésznek .adományozta, mely dö111tést a belügyminiszter a 
213.001-1932. számú (189.707-1933. X. polgm, sz.) leiratával vett 
tudomásul. A gyógyszertár 1933. évi szeptember 16·án nyílt meg 
á II. ker. Zárda-utca 34. szám alatt. Tulajdonosváltozás niem történt. 

Házi gyógyszertár. 

A Szent Erzsébet zárda-kórház házi gyógyszertárát még II . .Jó
zsef császár az 1785 szeptember 23·á)] kelt rendeletével (Orsz. Lev. 
Kanc. 1785:12027. szám) engedélyezte, a rend által fenntartott kór
ház gyógyszükségletének ellátására. 1898. évben a kórház vezető-
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sége felhívás folytán .a .gyógyszertár engedélyezbs:e iránt folyamo
dott és a belügyminiszter a 106.000-1898. VI. b. B. M. számú ren
delettel (39.860-1898. eln. 'tan. sz.) az Apácaz:í:rda-kórh~zh.·•n az 
alkalmazottak, ezek hozzát3'r'tozói, va!amilnt a kórházban levo b,etc
gek oyógyszerdlátásár.a a mindenkori orvostudor, vagy okl. ,gyogy
szer6sz vezetése al1att ifázigyógyis1zertár felállítását engedélyezte. 
Ezzel a ·már fennálló házi gyógyszertár működése megerősítést 
nyert. 

A III. kerületi gyógyszertárak. 

A III. kerületi „Magyar Korona" elnevezésű reáljogú gyógyszertár. 

óbuda különleges és közigazgatási szempontból is vához~
tos helyzete miatt ennek a gyógyszeTtámak keletkezésére, enge,de
lyezésérc vonatkozó adartokat nem .sikerült megtalálni. Le.galabb 
is az .cddioi kutatások eredménytelenek voltak. óbuda kb. 1767-ig ·• 
gróf Zich;-család birtokában volt, 1848-ig pedig a Koror.1a·u~a~~
lomhoz tartozott· 1850. év elejéig önálló mezőváros, 1860. év vege1g 
Budához tartozo·tt és 1873-ig, vagyis az egyesítésig újból önálló 
1nczőváros volt. Ez a körül1n1ény l1egj,obban bizonyítja, hogy 1neny
nyíre körülményes ia 1kuta:tás. A patikával k.apcs·olatb.an .~sak a ~:at
jngúságot kérő iratokat 1s1ikerült me,gtalálni, melyek .a kovetkczo11cre 
nyujt.anak felvllágositást: Az engedélyezés idejét nem jdfüik T?eg, 
Megállapítható, hogy 1771. évben Frick Józse.f, ~z add1g1 .tu,l.aido
nos patikus hitelezői a 1karn1ar-ai uraság ein.gcdelyevel a. pat1kat ,Le
ser Jánosillak eladták. Ebből tehá:t következtethető, hogy " gyogy
sze.rtár megnyitása 1771 előtt történt .és valószínű: hogy_ amn~t a~ 
1874. évi patikavizsgátati jegyzőkönyvben, "."'."'':unt mas f~lieg~~ 
zésekbcn is látható, az 1767. év lehet a me.gnyitas 1deJe. A realiogu. 
ságo't elismerő helyt.artótanácsi leirat elis~erte ,az, ezt szorgaim·:~o 
kérvbnvhe.z cs1atolt i!jazoló okmányok hitelessegct, ennek '.o'.ytan 
nem kÚelkcdhetünk a bennük található adatok helyesseg~ben. 
(SchmaJil L•ajos „Adalékok Budapest székesfőváros történetehe~" 
című munkájában azt mondja, hogy a patikát 1785. évben Beer fo
zsof Kajctán .gyógyszerész nyitntta meg, adatának a1látáma~ztásár·a 
azonban egylcorú iratra ne·m hivatkozilk:.) A jogot eze·k szerint v~gy 
a .dróf Zichy-család vagy a Kor.a·na-uradalom adhatta, ,ais1zern1t, 
hogy ikine_k ~a birtoil~áb.ai{ volt óbuda az .adományozás idején. A 
oróf Zichy-család levéltára, ahova a legtöbb reménnyel fordultam, 
kérésemre dca,pot't írásbeli válasz szerint zárva van és bizo·nytalan, 
hooy mikor lehet benne kutatni. A foamar.ai iratokban végzett. ln~
tatis eredménytelen volt, a patika egyik_ tulajd.ono~ához 1?-té
zett kérésem pedig nem talált me,gha!Jgatásra. A patika „tuJ.aid<;>· 
nosaiként Le.~er Jáo:i,o-s után .az iratok szerint 1821-tőü Muller J:~
zscf, 1828-tól Wieser Ferdinánd, 1850-tÖ'I Majláth Rudolf, 1859-tol 
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Bakáts Sándor, 1870-bcn Zbor.ay Bertalar.1 és Eisdorfel' · Gusztáv 
szerepe.!, majd 1871-től Zboray Be,rtabn, később örökösei, 1912-tól 
Zboray Gyula és felesége, Marton Mária, 1924-től pedig özvegy 
Zbor.ay Gyuláné, Zboray Kálmán .és dr. Zbor.ay Sándor. A hivat
kozott iratokat a lővárosi levéltárban a budai 1078-1855. és a hu· 
dai 8910-1858. számok alatt 'lehet megtalá!llli. 

A patika 1832-ben a főváros icvé.Jtárában található egykorú 
térképen -a ma·i Lajos-utca és a Nagyszombat-utca ikeresztiezésénél 
található. Az 1874. évi patfüavizsgálati iratok sze,rir;~ is ott van. Az 
1880-as .években került át a Polgár-térrel, ahol ma ls1 '"- 7. szám 
alaH találjuk. 

A patika reá.!joguságát 30.í66-1855, számú leiratával ismerte 
el a budai helytartóság. 

Forrásközlés. 

A budai helytartóság 30.766-1855. számú leirata a budai l&
nácshoz: 

An den Stadtmagistrat in Ofen. 
In Erlediguillg des Berichtes vom 10. Decembe•r 1855 Zah! 

5672 wird dem Magistrate becle.utet, dass m"n die Realelgen
,schaft der Apofüecke des Rudolf Majlá:th .ín Altofen zur „un
garischer~ Krone", we"lche erwiesenermasisen seit dem Jahre 
1771 ununte.rbrochen uo:;te,r privatrech:tlichen Titeln übertra
gen worden ist, im Sinne des hohen Handels Ministerial Er
la&ses vom 20. August 1853 Z3'bJ! 5490 m;,zuerkenrnen finde. Dcr 
Normalpreis di.eses Ge,w.eribes wird ii:m Sinne des vo-rerwiihill
ten hohen Handelsrninisterial Erlasses nachtraglich bestimmt 
werd·en. Der Magistrat wird angewiesen, diese Apothec1ke in 
das Vormerkbuch der Reolgewerhe einzutragen. W as die Filia! 
Apothecke de.sselben Rudo.Jf Majláth in Altofen anbdangt, s10 
kann die Anerkernnung der Real-Eigenschaft auf diese Hlial 
Apo•thecke, naehdem dieselhe erst im Jahrn 1833 errichtet wor' 
den ist, ohne dass hei der Bewilligung zur Errich:tung für selbe 
das priv.atrechtliche Verfügungsr.echt ausdrücklich zugestan' 
den worde!ll ware, nicht ausgedehnt weirden. Von dieser Er,;t~ 
scheidung ist sowohl da1s Apotheke-r Gremium, als auch der 
Bitt&teller, und zwar :Jetzterer mit dem Bdsatze in Kenntniss 
zu s.etz1eL1, dass demiselbe·n bezüglich des zweiten 'fheDles der 
Entscheidung der Rekurs a111 das hohe k. k. Handcl.sminis1te
rium offen stehe, w,elcher jedoch b"innen zwei Wochen anzu
-m.elden, un.cl binnen 'veiter vier W och.ein a.uch wirlklich einzu
bringen ware. Die Berich.ts-Beibgen folgen mit. Ofcn am 27. 
December 1855. Augusz. 

(Főv. Lev. budai tan. iratok 1078-1855. 1s1z.) 

* 
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Az „Arany Oroszlán" elnevezésű személyesjogú gyógyszertár 
a budai Szmt faitván reáljogú gyógyszertárnak 1849-től !iókgyógy
szertára volt. A Szer.rt István gyógyszertár 1816. évtal 1843-ig Buda· 
Ujlakon állott, áthelyezése után pedig Ujlak gyógyszertár nélkül 
maradt. Az rukkori tulajdonos, Adler Eménue.l 1849-ben fiók-gyógy
szertár létesítésére kért és kapott is cng·edélyt, m,ert a két város; 
Buda és Pest bombázása idején Buda-Ujlakon a menekültekkel erő
sen ·megnövekedett a lakosság és 1a kiütött k.olcrajárvány miatt is .a 
gyógyszerellátáSt biztosítani kdlett. A járvány és a zavaro" idők 
multával az érdekelt Irga.lmas-rend kérte a gyógyszertár bezátá
sát, azonban az uj'laki lakosság ez ellen tiltakozott ós így a hely
tartótanács 4306-1851. számú rende.Jetével a fiókgyógyszertár to
vábbi fennállását megengedte. (!gy mondja el a gyógy:stzertár tör· 
ténetét az egészségügyi bizottság 1870 április 12-ér; foelt jelenfose, 
mely az 5309-1870. budai tanácsi szám alatt található, lásd még 
Főv. Lev. budai II. 3740-1870 .. sz., 2826-1871. és budape.sti eln. 
1364~1885. számú iratokat.) Buda-Ujlak fejlődésével a gyógysze,rtár 
anyásítása mindink&bb előtérbe ke.rült és mind több kéreilmet nyuj
tottak be ilyen irányban. A Szent Isrtván, mint anyagyóg,yszertár és 
az ltt ·Szób"nlévő fiókgyógyszertár többízben cser.élt gazdát; a tulaj
donosváltozás minden esetben .az a·nya- és fiókgyógyszertárral együtt 
történt. Adler J\1arJó után 1852-től HoUy János, 1853-tól Schwarcz
hoffer Lajos és 1855·Wl Tóth János volt a tulajdonosa. Tóth János 
idejében történt " gyógyszertár anyásítása és hogy <a tulaj do nos 
káro1s1odást ne szenvedjen, a belügym\niszter a 8565-18"il. B. M. 
számú rendeletében oly módját írta elő a gyógyszertár önállósí· 
tásának, hogy Tóth János, a jöve!lldő tulajdonos okleveles gyógy
szerésszel •egyetemben folyamodj ék a fiókgyógyszertár átruházása 
iránt, melyet már mint önálló új s.zcmélyesjogú patikát fog átru· 
házni a folyamodó má1~ik gyógys-zerészre. A később kelt 51.081„
~872. B. M. számú vendelet .enrJek végrehajtására egy esztendő ha
ladékot adott; ernnek Tóth János és a vele együtt folyamodó Galló 
Samu gyógyszerész de.get is tett, minek folytán a belügyminiszter 
11874. évi február hó 24-én kelt 6286. számú (14.070-1874. tan. 
szám; Főv. Lev. budapesti VI. 807-1874·; dln. 1364-1885. számok) 
rendeletével a buda-ujlaki fiókgyógyszertárr.1ak önálló, 1sizemélyes 
jo,gú "nyagyógys7'ertárrá történt nyHvánítása mellen Galló Samu 
okl. gyógyszerészre való átruházását me,gengedte. 

Az 1897. évi december hó 27-én kelt 47.052 elnöki számú ha· 
tár-0zat arról ,számol be, ha.gy a gyógyszertár haszonélvezője: özv. 
Galló Samuné 1897. évi november hó 29-én meghalt és így " gyógy
szertár haszor.iélvezeti joga GaUó Paul" kiskorúra 1S1Zálfott. 1900. évi 
június hó 24·-én Galló Paula nagykorúsága beikövctkezett és ezzel 
a ,gyógys·zertár személyes iizleti joga is megüresedett, melyet pá
lyázat útján a közigazgatási bizottság az 1901. évi június hó 10-én 
kelt 2762-1901. k. b. g. 1számú hatámz·atával Gall!ó Soma okl. 
gyógyszerésznek adományozott. Ezt a határozatot a belügyminisz-
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ter a 88.666-1901. B. M. számú leiratával tudomásul vette. ~ 
gyógyszertár eredetileg a Bécsi-üton és pedig 1902 .. évj.g 'a Bécsi-út 
30, szám alatt volt, 1902-hen került át a III. 1kler. Lajos-utca 28, 
•szám alá, aho·l ma is tallálható. (204•.;177-1902. X. tan. szám). A 
gyógyszertár tulajdonjoga Galló Somáról 1902. évben Martha Ist
vrínrn, 1913-ban Káposztássy Géza -okle-veles gyógyszerészre szál: 
!ott át, aki jelen.leg is tulajdonosa. 

* 
„Szent Margit" a Szent Margit szigeti idény-liókgyó.gyszertár, 

mely a III. ker. óbudai „Magy.ar Koron"" gyógyszertár fiókja. A 
belügyminiszter 24495-1873. B. M. számú r<endeletével (1566-
1873. drJ. SIZ. Főv. Lev. óbudai 14.139-1873. sz.) a Margit-szig.eten 
egy fiókgyógyszertár felá!Htására Zboray Bertalan óbudai gyógy
szerésvnek adott eng.edélyt oly idötartamra, amíg ott egy önálló 
gyógyszertár létes-ítése indokoilttá nem válik, azzal a megjegyzés
Elel, hogy a .gyógyszertárat szakwvatott gyógyszerésszel köteles ke
OJeltetni. A 1gyógyszertár 1874. évi április 28-án r,~ílt meg. Zb6ray 
Bertafan ntán örökösei tulajdonába ment át a ·gyógyszertár, 1912-
től Zbnray Gyula és felesége, Marton Mária volt a tulajdono•.a, 
1924-től pedig özvegy Zborny Gyulá,né, Zboray Kálmán és dr. 
Zboray Sándor tulajdonában var,1 ·i; ,gyógyszertár. 

* 
„Angyal" sze-mélyesjog,ú ,gy6gysze·rtár. Ez a gyógyszertár az 

Óbudán lévő „Magyar Korona" reáljogú gyógyszertár fiokja volt, 
A gyógyszerellátást óbuda n:>gy kiterjedésére való tekintettel a 
lmklo.ssi<g érdekében tökél1e.tes1íteni kellett, mert egy patika nem 
tudta megfelelően kielégíter:d '" lakosságot. Mint a 4577-1830. szá
mú helytartótanácsi rendeletből kitünlk, egy új gyógy.szertár enge· 
délyezése érdekében indult meg a hiv·atalos eljárás, -azonban úgy 
látszik, a körülm.ényeik is az akkori gyógyiszertártulajdonos, 
\Nies.er F<e.rdinár,dnak kedveztek, mert legfelsőbb helyen ·az új 
gyógyszertár .engedélyezésének felvetett tervét elvctv•c, a fiókgyógy
sz~rtár létesítését hatámzták el. Ernneik következményeképpen 
hívta fel a helytartótanács, hivatkozott rendeletében Pest vár
megyét, ahova akkor Óbuda tartozott, hogy az óbudai patikust 
utasítsa patikájának áthelyezésére, vagy kellőe!ll felszer.elt fiók
gyógyszertár felá1lítására. A vármegye az 1218-1833. ,s!Zámú rer.
de-lkezésében a fiókpatika fe.Jállítási helyét Óbuda mezőváros kö· 
zepsn jelölte meg. Wieser fiókgyógyszertárát 1833 július hó 15-én 
nyitotta meg, mirőil az óbudai kisgyííl.és 1834. évi március, 12-én kelt 
Ul4-1834. számú határozat.a számol be. A fiókgyógyszertár kez
dettől fogva az .anya-gyógyszertárral együtt cserélt tulajdonost. 

Ez az cgyüt:tes eI.adi<s 1859-ig mindm .wkadály nélkül történt, 
azonban az említett esztendőben a bejelentett birtokosváltozást a 
liatóság nem .'l'ette tudomásul. Az ügy a király elé kerü:lt, aki a 
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régi gyakorlat alapján ,az 1860. évi március hó 8-án kelt legfelsőbb 
elhatározásával az e,gyü'ttes eladást megengedte, tlmiről a belügy
miniszter az 1319-1871. B. M. sz. rendellettel Pe1s1t vármegyét ér
tesítette. A 12.815-1871. B. M. ,s,zámú rendelet a gyógyszertár 
anyásítását, illetőleg önálllósítását mondta ki. Miután a i<ét gyógy• 
.szertárnak, vagyis ai „MagyHr Korona" és .az itt szóbanlevő fiók
gyógyszertárnwk ·két tulajdoni0sa volt, a tulajdünnstárisak úgy osz·~ 
tozkodtak, hogy az „Angyal" gyógy,51zertár Eisdorfer Gusztáv tu
lajdonába ment át, a "M.agy,ar ~orona" gyógyszertár Zboray Ber
talan tulajdonában maradt. Ezt a 'tulajdon-változást '"' 1872. évi 
szeptember 26-ádl{ kelt 30.676 számú B. M. leíratta! a belügyminisz
ter tudomásul is vette. 1850-től Majláth Rudo.Jf, 1859-től Bakáts 
Sándor, 1860-tól Nentwich Gyula, 1870-bcn Zboray Bertalan és Eis
dorfer Gusztáv, 1872-től füsdorfcr Gusztáv, majd Zboray Béb, 
1892-től Bleyer Károly, 1900-tól österrnicher Aunün, 1905,től Lu· 
kács Jenő -és 1920-tól Biró István a tulajdonos. A gyógyszertár je
lenleg a III. ker. Lajos-utca 117. szám alait van. 

Forrásközlés. 

1. Másol-a! a helytartótanács1rnk 4577-1830 szt>mú, Pe'5.t vár· 
megyéhez intézett leíratáról: 

„Copie. 4-577. Méltóság-a-s, főfozte!.endő, tekintetes é& 
Nagyságos, Nemzetes és Vitézlő R.endek! ő cSÚJSfzári és 1k:irályi 
felsége folyó évi Boldo,g asszony hó 14-.én kiadott legfentebbi 
határozatátllJál fogva m.éltóztatott kegyelm1esen parancsolni, hogy 
ó-Budán felállftt.atni szándékoilt második gyógy,szertárnak szük. 
1s1é,ges volta be nem .bizonyíttatván, az ottani gyógyszerész 
Wieser Ferdinánd oda ufasíttassék, hogy .a titulált rendek 
1830-ik esztendei végzéséhe•z képest, vagy -gyógyszertárát a 
mezővár0is k:öz·epére, o1ly táj1~a :tudr:1iirllik, meHy ·az ó Budai 
népség szükséges cillátásár·a a1k:almas 1.e,gyen, egy neki e végett 
kitüzendő czélirányos h.aitárnapig •helyezze által, vagy pedig 
segéd fiólé gyógyszertárt a legszükségesebb szerekkel felké
szítve az uradahni engedelem kiooztk:özlés,e után nyisson fel~ 
Melly -legfőbb kir:Hyi lrntároz-at -a fent titulált rendeknek szük• 
séges tudomány és arrrwk értelmében teendő re-ndeilés végett 
azzal az utasítással adatik .érté.sökre, hogy az ide mellékelt 
két rendbeli folyamodó Ieve-let, mellyek egyike hátíratt-al van 
jegyezve, érintett Wieser FerdinándPak kezéhez juttassák. 
Ke-lt Budán a királyi magyar Helytartót.anáosnak ezernyok 
.sziz l1armincz harmadi1k eszte111ldőben böjt elő hava tizenhar~ 
madik napján tartott tanács üléséből. A feljebb titulált rer.r 
deknek j-ó akarója minden kés1lsiéggel valói Végh István mk. 
Komáromy Péter mk. Jllo-svay Sámuel ank. 

(Főv. Lev. budai 8910-1858. szám.) 
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2. Pestvármegye közgyűlésének 1833. március 21.-én kelt 1218 

számú határozat.a: 
1218. Feloilvasta:tott az 1833-ik esztendei Mártius 21-én 

tartott közgyülésen. MeUynél fogva e jeleD való kegyes intéző 
levél provocatum.aival és Wieser Ferdinándnak ez al:kalmatos
ság_gal be1n-uta:tott folyamodó levelével együt azzal az utasí
tással adatik ki főszolgabíró Simontsits Jáno-s úrnak, hogy ő 
folségének bent tisztelt kegyelmes parancsolata következtében 
Wie,s:cr Ferdinándr:iak te,gye köteJességül, ho-gy vagy patikáját 
ó Buda mező városa közepére olly tájra, mely a helybelli né
pesség szükséges provlsiojára alkalmatos légyen, mentül előbb 
tegye ált·al, vag.y p.edig segéd fiók p.athkát a legszükségesebb 
s.zere1kkel felkész~tve állítson fel; mindenekelőtte azonb.an azt a 
közönség használatára felnyit,ná rendszerint v.aló nrvos Jorgo 
György urnak vizsgálása alá terjessze, melly végett ezen Pro·· 
tocoJum kivnná1s1a most e1nJített fő ·O·rvos -úlinaik i·s kiadatni 
rendeltetett, cgyis1zersmind oda utasíttatván főszolgabíró Si
montsüs Jár:os úr, hogy Wieser Ferdi>nándnak a legfe1lsőbh 
helyről foglalatban visszaküldött két rendbeli folyamodó leve
leit annak szolgáltas,sa kezébe. L. S. kiadta Gcrlotzy Imre mk. 
levéiltárnok. · 

(Főv. Lev. budai 8910-1858. sz?.m.) 

* 

„Sze11t Flórián" elnevezésű gyógyszertár személye:s, üzleti 
jogát Kepes Albert oidev-eies gyógyszerész nyerte az 50.038-
1895. B. M. számú rendelettel (23.190-1895. sz„ Főv. Le·v. buda
pBs1ti eln. 2762-1895. sz.), mc-ly a patika elhelyezésére a JII. 
kerület Flóriá•n"teret jelölte meg.! 1895. év,i október hó 30.-án 
nyilt meg a Flórián-tér 9. szám ala:tt, ahol ma is található. -
1902. óta Meisels Akos okleveles gyógyszerész tul,ajdonában 
van a gyógyszertár. 

* 

,,Szent Kereszt" szem-élye,sjngú gyó,gyszertár felállítását 
a b'etlügymini1s1zter a III. kerület Vörösvári-út :területére -a 
15.881-1909. B. M. rendeletével engedélyezte és annak üzleti 
jngát Stöcker Alajos gyógyszerészne!k adta. Az ad. 15.881. szá
mú 1909. évi március hó 9-én kelt b.elügymi1nisztcri rendelet 
a gyógyszertár elh'e1ye~ésér.c a Vörösvári-útnak azt ·a rész6t 
jelölte meg, amely -a So-lymári-utciítól a város fdé húzódik, 
mint ah·ogy azt .a jogot nyert f4yógy1szer,ész eredetileg :üs1 kért,e. 
A gyógyszertár 1909. évi október hó 30.-án nyílt meg a Hl. 
kerület Vörösvári-út 60. ,szám alatt, ahol jelenleg is áil. A 
gyógyszel'tár 1918. óta Láng Lajos gyógyszerész tulajdonália 

12 
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van. (E gyógyszertárra vonatkozó iratok a főváros levélt~r~
ban nem voltak fellelhetők. Az itt között adatok helyesseget 
a bdügymM:üs1zteriumbarJ' 1a hivatkozott szám alfrtt található 
iratok igazolják.) 

* 

Szent Endre" elnevezésű személyesjogú gyógyszertár üz
leti Jogát Szathmáry Sámuel! okleveles gyógyszerész nyerte> 
a 88.414-1911. B. M. számú (92.121-1911-X. tan. szám, Főv. 
Lev. budapesti X. 5289-1910. sz.) rendelettel, mely a patika 
elhelyezésére a III. ker., Szentendrei-utca 40., 50. szám közötti 
területet jelölte meg. A gyógyszertár 1911. évi december hó 
30.-án nyilt me,g a III. ker. Szentendrei-utc•a 42. 1s1Zám alatt, ahol 
ma is v.arn. - TU:lajdonos•ai voltak még: 1918.-tól Stern Miksa, 
1921.-től Rosenthal Géza és 1924-től Killer Zsigmond, Ernő 
gyógyszerészek. Jelenle·g özv. Killer Zsigmond Ernőné ha
szonélve1ze'téb.e11 van a gyógyszertár. 

* 

,,Aquincum" eJ.nevezésű gyógyszertár személyieis· üzleti jo,gát 
Kovács ödö•füé, született dr. Mészáros Melanie okle'Vdes 
,gyógy.szerész •a 32.983-1922. N. N. M. számú (98.36~- ~923.:-: 
X. t.an. szám„ Főv. Lev. budapesti X. 4909-1918. es irattari 
X. 1548-1922. 1s12.) rendelette.J nyerte, mely a gyógyszertár 
felállítására " Római fürdőtelepet jelölte meg. Ezt módos.ítot
ta a 125.615-1923. N. M. M. számú rendelet (58.964-1924-X. 
tan. szám), mely a gyógysz·ertár körzetének határnit a követ
kezőképen állapította meg: üröm község határa a Bécsi-úttól 
Békásmegye:r hatáiráig, innen .a Dunáig, ··a Du1na voln1a•, a Ho

. mokos dülőhen fekvő, a Szentendrei-úti vámháztól a Dunáig 
terjedő kocsiútig; a Filatori dülőben levő Zab·utcánaJk a Ka
szás-utcáig terjedő része, ai Kaszá1s1-utoa és Zab-utca sark.ától 
a Budap.est-Esztergomi vasú:t óbudai állomásáig terjedő lég
vonal, .az óbudai állomástól a Bécsi-úti útkacp.aró állomásig ter· 

· jedő vonal, végül a Bécsi·út a határig. A gyógyszertár 1923. 
évi június hó 4-én nyilt meg " III. ker. Gázgyárte•lepen~ Tulaj
donrnsrváltozás nem volt. 1934. június 18-án a patllm a Szent
endrd-út és a Vajda Já010.s·utca sarkára helyeztetett át. 

• 
Szent Luk:áCs" elnevezésű személyesjogú gy~gyszertár 

fe!áÚltását a belügyminiszter a Ill. ker. Kenyere1s-utca, Szőlő
utca, H"tár-utca .és a Bécsi-út által határolt területre a 39.630-
1929-L N. M. M. számú rendeldtel (99.063-1929--X. lan. 
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1sizám) erngedély.ezte és annak· üzleti jogM vitéz Kovács, Alac 
dár okleveles gyógyszerésznek adományozta. A 40.978·-1929. 
.-L N.i .M. M. sz. (109.074-1929-X. polgm. sz.) rendelet a 
gyógyszertár körzetét a Bécsi-út 77. sz4mú háztól a 72. számú 
házig bezáróan eltcrüLő ré·szre is lkiterjesztet1te. A gyógyszer
tár 1929. évi október hó 16.-án nyilt meg a Ill. ker. Bécsi-út 
113. 1s•zám alatt. 1934. júliusban a patika a Bécsi·út 89~9L 
számú házba helyeztetett át. Tullajdonosváltozás nem tör· 
tént. 

• 
,,Krisztus Király" elneivézésű .gyógysz,ertár szemiélyes üzl.eti 

jogát Dobos Gfrbnr okJe,veles gyógyszcréis1z nyerte a 216.966-
1933. B. M. számú (203.095-1933-X. polgm. szám, Főv. irattár 
X. 9176-1933. sz.) r.erudelettel, mely .a gyógyszertár felállítási 
helyét a Vörösvári-út és a Bécsi-út lcereszteződésénél jeJöl,te 
meg. A gyó,gyszertár 1934. július 28-án nyit meg ·• III. ker. 
Vörösvári-út 150. szám alatt. 

A IV. kerületi gyógyszertárak. 

„Városi gyógyszertár a Szentháromsághoz." 

Ez " reáljogú pfrtika Pesten a legrégibb gyógyszertár. Létesí· 
tésére Herold Henrik Siegfrid kapott engedélyt a bécsi udvari ka· 
marának 1688. é'Vi február hó 14-én kelt rendeletévcl. Herold a ka
marától gyógyszertárnyitási ,engedélyt és a patika elhelyezéisére 
Pesten házhelyet kért. Kérte anr.1aik " kimondását is, hogy ezután 
senki OJJem kaphat patika-Jogot. Az említett .és alább másolatban 

. közölt k·amarai rendelet a patikajogot engedélye7'le és .a budai ka
maralgazgatóságot házhely kije[ölésére utasította, azonban a He· 
rold áitwl kért kiváltságos jog tekintetében a kamara nem nyilat
kozott. Nem is mondta ki !később sem semmiféle felsőbb rer.<le!et, 
azt, hogy Pestre további jog !ki nem adható, amit bizonyít az a kö
rülmény, hogy 1701-bein Osterwald Zak.ariá·s új jogot nyert. 

Herold a házhelyet a régi Városház-téren, a mai Váci-utcánaik, 
a Kigyó-utca és a Párisi-utca közötti részén kapta és patikáját 1689. 
·közepén ott nyitotta meg, ia mai elnev'ezé1s:se[. A „Városi" mellék
név használatát újabban a 41.14-2~1928. N. N. M. sz,' rendelet 
eugedé.!yezte. 

A törökök kfüzetése után az elnéptelenedett Pes~en a teiepí
tést a budai i<oamaraigaz,gatóság irányított.a. Ingyen vagy méltányos 
áron osztogaíl:ott telkeket, hogy a város ujjáépítését elősegítse. Ez 
alapon jutott Herold is házhelyhez. A kis.számú és szegény 1a· 
kosság meillett a patika forgalma nagyon kiesi Iehe1tett, ami kiHön
ben kitűnik Herold h"gyatéki irataiból \s1 .. A ~ze.reket a budaii tá· 

12* 
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bori patikustól, P()Jl]ztól szerezte be. (Lásd Főv. !ev. Test. a. a. 
68. szám). Könnyen feltehető, hogy a kezdeti nehézségek kénysze
rítő he<lyzetében, de még falán az akkori gyakorJ.a'tnak megfelelően 
Hero-Ld még másfajta áruk,ere<skede!emmel együtt üzte " gyógyszer
árusítást 

Osterw<ild patikus neve összefüggésben van ·e gyógyszertárral, 
me.rt ő mint későbbi :tulajdonos az 1701. ·évben kapott engedélye 
alapján létesített gyógyszertárát megszüntette, helye1s1ebben össze· 
olvasztotta a jelenlegivel. 

Herold halála után (1705. év) ennek özvegye Pestről elköl tö· 
zött. Tőle Eyserich Samu vaskereskedő vette meg a pati1kát. Eyse
rich a vételnél csupán se,gíteni kívánt az özve:gy1en és ezért érthe
t.ő, hogy rövid idő multán ,1705-ben a patika már Osterw.ald Zaka
riásé, aki való1s,zinüleg egyidőben szüntette meg, illetv.e .olvasztotta. 
be patikáját. Ilyenképpen ·• legrégibb jog alapján maradt fenn a 
jellen patlka. 

1784.-ig ez a gyógyszertár egyedül szo!:gálta a pesti lakosság 
gyógyszereUátását, helyesebben mint polgári, nyilvánosjo.gú patlka 
első és egyetlen Pesten. 

A gyógyszertár reáljo.guságát a budai he<lytartóság a J4..692 .„ •. 
1855. számú reindeletével ismerte el. 

Helyét a patika e hosszú idő során nem változtatta, helye.seb· 
ben lényeges helyválto„tatásról bes.zélni Illem lehet, mert ma is, 
az eredeti helyének szomszédságában található a Váci-utca 34. 
szám a·la tt. 

Tula.idnnosai voltak: 
1689-ből Herold Hemik Sie,gfrid 
1705-től Herolld özvegye és Eyscrich Samu vaskere.skedő 
1705-től Osterwald Zakariás 
1733-tóJ Oste<rwald özvegye és örökösei 
1733-tól Merzinger Jáno1s1, aki Osterwald őz,vegy.ét vette el 
1744-től Mcrzinger özvegye 
1747-től Göttersdorfer Gottfried 
1776-tól Göttensdorfer özvegye Borbála 
1776'tól Mühler X:avér Ferenc 
1781-től Müller özvegye és örökösei 
1794-től MüJ.ler Ferenc 
1804-től Mül1er Károlv 
1814<-től ifj. Mül~er Ferenc 
1829-től Müller József 
1839-'től Würtzler Vilmos 
1855-től Seholz ·János 
1868-tól csődtömeg 
1879-től ifj. dr. Wagner Dániel 
1879-től w.agner József 
1882-tő! Altwirth József 
1886-lól Budai EmH dr. 
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1917-től Budai Emil dr. és Feller Győző 
1918-tól Budai Emil dr., Fel.Jer Győző és Kornis Manó 
1918-tól Vajna József és felesége 1s1z. ht1as Szerén 

(Főv. Lev. pesti 10.890-18.53. számú iratok.~ 

.Forrásközlés. 
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1. A bécsi udvari kamara 1688. február 14.-én ke1lt rende
lete: 

Unsern, Gruess und alles guets. Zuvor Edl Gestre1I1ger, 
auch v"~ter liebe.r Herr und Freundt aus hiebeygefuegten al
le<untertenigsten Memorial des Hainrich Si,gfridt Heroldts, 
Medicinae Pra„tiei alhier ir:1 Wienn i•st de,s mehreren l11>hi>lts 
zu vernehmben, wdcher gestalte1I1 er Supplicant umb Assignie
rung -eines zu Erbau· und Aulriehtung einer Apothekhen, be.· 
quehmben Plazes zu Pest u11>d Ertheilhmg einiges Privilegii, 
ve.rmög welchen die au!b.auende Apothetkhen Ihme Supplican
ten, seinen Kindern und nachfolgende1I1 Possessoribus sotha
ner Apothekhen, auf ewig verbleiben und niemandt ausser 
Sye zu besagten Pest eine Oflicinam Pharmaceoticam aufzu
richten oder Medioamenta sub Poena Confisoationis dahin 
einzu!üchren, befue.gt ,seyn soHe, gehorsamst gebeten hat. 

Und nun Wür von Seythen der Kayserlichen Hoffcamer 
(wo nicht etwa1I1 Sye1 Cameral Inspection etwi>s bedenckliches, 
<lessen Wür demnegsiten gewö.rtig seyn, in 1hoc passu zu erir.1-
dern hat) darwider khein B.edenckhen t.ra,gen; 

Als ergehet an Sye Cameval l<nspec"tion die: Verordtrnmg 
hiemit, das,s Sye obbenant<en Hainrich Siglridt Heroldten einen 
tauglichen Pla·z zu Pe,st zu .obgehörten Endet assignieren u1I1d 
uns wegen Ertheillu"'!l des begelúten Privilegii für Ihne und 
seine Erben, so lai11g die Stadt wohl versehens ur:ld khein meh· 
rere BesteHung zu thuen vonnöthen, Ihren !ürderlichen bericht 
erstatten solle, daran beschiht Ihrer Mayestiit alletrgnedigs1er 
Willen und Mainun,g. Gebein Wienn den 14.-ten Februarii Anno 
1688. 

N. Der Römischen Kayserlichen Mayestat Praesident, 
Vice Praesident und Vernrdnete Hoff Camer Rathe. 

(Orsz. Lev. Cametral Admini§tration Hofbefehl 1688. febr. 
14.; Pest városához ez a rend.eilet 1689. február 5.·én ment el). 
2. A budai helytartóság 14.692-1855. számú leirata a pe,sti 

tanácshoz: 
Ain den Stadtmagistrat in Pest. 
Uiber das erneuerte Einschreiten des Wilhelm Wür0ler 

und des Johann Sehol.~, um die Anerkennung der Reale[gen-
1s,chaft der Apotheke zur heiligen D reifaltigkeit in Pest, und 
um die Genehmigurng der Uibertragung dieses Apatheker Ge' 
werbes von Wilhelm Wüvstler (!) am Johann Scholtz wird dem 
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Maglstrate mit Beziehung auf den Bericht vom 27. Juni Jau
fenden Jahres Zahl 8118. folge1I1des erwidert: 

Da durch die beigebrachten U!1kunden nunmehr erwieslen 
wird, dass die fragliche Apo·theke ber·eits vor dem Jahre 1799 
und wuch seither fortwiihrend unter privatrcchtlichen T>tein 
erworben und übertragen wordel!l sei, findet die k. lk. Statt~ 
halterei AbtheilurJg deren Realeigens1chaft mit Vorbehalt der 
Bestimmung des Normalpreises im Sinne des hohen Erlasses 
des k. k. Hal!ldels Minisrteriums vom 20. August 1853. Zaht 
5490, .anzuerkennen. 

Die Uibeooahme und Ausübung dies1es Apothekergewer
bes durch JoharJn Scholz un:terliegt mit Rücksicht auf dessen 
persönliche Befiihigung koeinem Anstande. 

Hiewon sind die Gesuchste.Iler und das Apotheker Gre
mium in K·enrntnís.s zu setzen, die Apotheke aber ts1t in· d·as 
Vormerkbuch für Realgewerbe eimzutragen. 

Die Beilagen des hiemit erledigten Berichtes vom 27. vo
rigen Monats Zahl 8118. !olgen zurück. Ofen am 4. Juli 
1855. A1.1gusz. 

(Főv. Lev. pesti tan. iratok 2737-1855.) 

* 

A „Kigyó" elnevezésú reáljogú gyógyszertár. 

A gyógyszertár liétesítósét a helytartótanács .a 15.499-1784-
iszámú rendeletéyel engedely.e1zte és annak üzleti jogát Steh
Hn,g Károly gyógyszerészIT>ek adományozta. Érdekes megem
líteni az engedéJyezés körülményeit. Pe·sten akokor még csak 
a Városház-téren le-vő, „Szentháromságu eln.eve-zésű gyó,gyszer
tár működött, mint nyllvánosjogú polgári gyógyszertár. En
nek tulajdonosa ajánlatot! tett a városi · tanáasnak, hogy évi 
'100 forin'tot hajlandó fizetni a városnak az ide4g, míg Pesten új 
patika nem létesül. Igy kívánta a várost is a saját érdekeinek meg
nyerni, mert a nagyarányú fejlődés minditkább megénleJte, egy 
új gyógyszertár szükségességét. A helytartótanács átlátta a hely
zetet és úgy rendelkezett, hogy a befizetett 100 forintokat a város 
adja vissza, ,e.gyidejűen pedig Stehlingnek patikajogot adományo
zo,tt. 

A patika még 1784. évben nyilt meg ·a régi Ki.gyó-utcában., 
Az első helye kb. a mai Apponyi-tér közeépig benyuló Kigyó-' 
utca ;Iső házában volt. A megnyitás idején „CsilJ.ag" e1lnevezése 
volt es a r.endelkezésre álló adatok sZ>erint 1789-ig így .szerepelt. 
(Lásd az 1788. évi patikavizsgálati jelentést Orsz. Lev. Helyt. Dep. 
San. 1788. év. 8. fons 38. pos. „2. Stehlingische zum Stem \n der 
Schlangen Gasse.") Sokáig nem viselhtete e nevet, mert .a követ
kező ídőbe111 már az utcáról, melyb.en volt "Kigyó" néven isrriere-
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te.s. A mai Apponyi-tér be.épített terület volt, mely a belvárosnak 
1899-bm történt rendezése idején keletkezett. Ezzel a rendezes• 
se! egyidőben változtátta a pa:tika >s1 helyét és pedig ekkor kerütt 
a mai helyére, a Ferenciek-tere 9. szám alá .a Kígyó-tér 1. ·szám 
alól. A ház melyben a gyógyszertár volt, - mondja a 15.417-1899. 
eln. számú' tanácsi határa.zat, - városrendezés1i okokból Ieboutás
ra k1erül't, ,ezért az átheilyezésre az engedélyt .a ta-nács megadta, ami 
a 64.857-1899. B. M. számú leíratta! jóváhagyást is nyert (27.489--
1899. eln. tan. 1srz.). 

Tulajdonosai voltak: 
1784-től Stehling Károly 
1799-től Krausz Fülöp 
1802-től Offenbach Pál 
1833-tól Staf!enberger Atlajos 
1847-161 Elend György 
1854·-től csávási Kiss Károly 
1898-tól Finv Béla 
1902-től dr: Hummel Adolf Szaniszlóné szül. Schwigenschlige.l 

Vii1lm·a 
1910-től dr. Molnár Béla 
1912-től Molnár Lipót 
1918-tól Molnár Lipót é.s dr. Molnár Alfréd 
1926-tól dr. Molnár Alfréd, dr. Polaschek Elemérné, szül. Mol

t:iár Margit és dr. Molnár Bél-a 
1934-től dr. Molnár Alfréd 
1935-től pedig dr. Molnár Alfréd, Halápi Oszkár és folesége 

Steinitz Olga. 
Minthogy a gyógyszertárat egyes nyilvántartá;s1okba~, gyökö~

re·áljogunaik: szerepelteti1k, szükségesnek ~á:t;zik me.g1ndol:oln1, 
hogy ez a megjelölés nem ál1lhat fenn. A patikanak ~zt a tulaido~
ságát a reáljoguságot elismerő budai helytartó1ság1 1~.2.10-.185~. 
számú rendeletnek 1ki keH.ene fejeznie, pedig ez n·em tuník: lk:i. Et~ 
tői .eltekintve pedig a gyógyszertár 1899-ben helyét változt~tta, te
hát .ez alapon &em állhat lenn ez a jogi helyzete, m_ert az .. athelye
zéssel megszür:it az ingatlannal való kapesolatw, ami a gyokosreal
jogú tulajd01>ságnak !kizárólagos előfeltétele. 

Forrásközlés. 

1. A helytartótanács 15.499-1784. 1s,zámú leírata "' pesti ta-
nácshoz: 

Prudentes ac Circumspectil 
Erga Instantiam Caroli Sthiiling Artis Pharmaceuticae M~

gistri novam in Civíta:te hac Pesthiensi Pharrnac~O·p~e.a1111 er1-
ge-re votentis horsum exhíbítam, abhínc ver~ alt1.s,s,1m10 L?co 
demi81sie repraesentat.am; Quamvi.s quidem ahae IrJ med1u1n 
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adductae Rationes Petito Supplicantis obsh>re videantur, cum 
tameu Pharmacopaei Mililer oblatio illa, quod is tamdiu, donec 
Numerus ApothJecariorum ín Civitate hac Peisthicnsi non aouge
bitur, ad Cassam Dome1sticam titulo grntuiti annos 100 f. de
pendere velit, tanquam Mouopolium redolens Rationi Boni Pub
lici neutiquam cnnveniret, et non aHud, quam aliorun1 in Arte 
sua Versrutorum lmpopula:tionis lmpedimentum pro Objecto 
haberet, ac vel ex hac ipsa oblattorue conj.icere licE"ret, Pes
tini tertio etiam Apotheoario ·meren·di, e.t Subsisten-tiae suae. 
Occassione.m non si«le Incrcmento Fundi Publici haud defu
turrum. Hinc benigne reS'Ollvere dignata est Sua Majestas Sa
cratissima, u't Pharmacopaeo Miller datae 100 f.) a!llliuae ad Crus.
sa•m Domesticam dependendis Reversales re·stiituantur, Instaintí 
vero Carolo Sthalia1g, cacteroquin a peritia Artis su.ae comen
dato novae Apothecae~ erec'tio ·admittatur1 et si Pharmacopaeus 
MiHer obligationi nunc primo condi1tior~1at•ae assumptac Xeno~ 
dochium erga dimidium Taxae pr-ovidendi insistere noJiet, ob
!igatio haec praef.ato Sthiiling, quam is jam prius in se as
sumpsit, i:mponatur. N·overit proinde Civicus Magislratus ad 
effectum Benignae hujus Resolutionis Rcgiae agerJda agere. Da
tum ex Oon.silio Regj,o Locumtcnentia.li Hungarico Posonii 
Die 5.-a Julii Anno 1784. celebrato. 

Bcnevoli o 1 vas hatatlan aláírás, Josephus Klobu
siczky m. p. 

(Főv. Lev. Int. a. a. 6455. szám.) 

2. A budai helytartóság 11.210-1855. számú leíra:ta a pesti 
tanácsho-z: 

An den Magistrat in Pest. 

ln Erledigung des Berichtes vom 30-ten April Zahl 553\1 
über das Gesuch des Kim! Kiss um die Anerkooung der Realei• 
genschaft seiner Apotheke „zur Schlange" in Pe,st, wfrd dem 
Magistrate eröffnet; dass mart mit Rücksicht de,s Umstandes, 
dass dle Errichtung der Apotheke vor dem Jahre 1799 und die 
ununterbrochene Uebertra,gung derselben unt.er privatrechtli· 
chein Titeln durch die vorgelegten Vertriige und behördliche11 
Akten nachgewiesen lst, die Realeigcnschaft dieses Gewerbes 
urJter Vorbehalt der nachtriiglichen Bestimmung de-s Norma!-
1i.eises desselben anzueDkenen finde. Der Magistrat wird m1-
gewiesen, hle'l'on den Gesuchsteller und d"s Apotheker Gre
miúm 7.U versitiindigen, zugleich dieses Realgewerbe in g,ehö
rige V nrmerkur.ig zu nchrnen. 

Hiedurch er\.edigt sich auch der Bericht vom 30.-ten 
Maerz Zahl 4474 üher die Einverleibung des Karl Kiss in das 
Apotheker Gremium u.ad werden die Beifagen beider Berichte 
anmit rückgeschlo,.g1en ... Ofen den 24-ten Mai 1855. Für den 

1 
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Herrn Vize-Praesidell>ten der K. K. Hofrat: 0 1 vas hat a t -
l.an aláírás. 

(Főv. Lev. pesN tan. iratok 1323-1855. 1szám.) 

* 

A „Nagy Kristóf" elnevezésű reáljogú gyógyszertár. 

Schwachoffer Ignác patikus az ak!kor már működő VI., ker. 
Király-utcai „Szent Lélek" gyógyszertár tulajdonosa 1791-ben a 
mai Váci-utca 6. és Kristóf.'tér 2. számokkal jelzett ház helyén 
megépítette a Nagy Kristófról elne•v.ezett házát és engedélyt kért 
egyidejüleg a helytartótanácstól, hogy abban új gy6gy,szertárat 
nyithasson. Az engedélyt a 15 . .136-1791. számú rendelettá a hely
tartótanács megadta, ,azonban kikötötte, hogy az engedélyes köte
les az új fiókgyógyszertárból a szegénybetegeket gyógyszerrel el
látni, és pedig minden évben 150 fnrint erejéig ingyen, ez össze
gen túl pedig a hivatalos árje,gyzékben (taxa) me,gállapított eUen
érték feléért. Ennek biztosítása érdekében a helytartótanács !köte· 
lezvényt (reversalis) kért az engedélyestől, tulajdonosváltozás ese
tére pedig e kötelezettségnek szerződése1s áthárítását írta dő. So
káig maradhatott fenn ez a kötdezettség, mert még 1810 után is 
találni az elszámolásra adatokat. A helytartótanács ez alól később 
méltányo,sságból felmentette az e.gyik jogutódot. 

A gyógyszertár 1791-ben nyilt meg a már említett házban, 
melyről nevét is kapta. Az első hiva<talo1s1an megjelölt fiókgyógy· 
szertár ez v01lt P,esten, d·e ·helyzetét -természetes,en nem a inai érte~ 
lembm keH venni, mert Schwachoffe.r is már mint önáUó patikát 
ad'1:a el. A Nagy Kristóf (Kristóf-tér 2. számú) házat 1909-ber:. le
bontattáJk, ezért a patika ez ,évben a Kristóf-tér 7. szám alá ke
rült, innen pedig 1914-bcn helyezteteH á:t a mai he,\yére a Váci
utca 1-3. szám alá. (Főv. Le,v. budapesti X. 3148-1903. ,sz. és 
X. 4909--1918. sz.) 

A reáljogúságot -a budai helytartóság a 9881-1856. számú ren
deletével ismerte el. 

Tulaj dor.10s,ai vo.Jtak: 
1791-től Schw„choffer Ignác 
18lO·'től Bregard (esetleg Pr,egtlrd) Imre 
1841-től Jiittner Viktor 
1846-tól Schernhoffer Károly 
1870-től özv. Schernhoffer Károlyné szül. Koronghy Valéria 
1890-től Faykiss József 
1896-tól Koller Tivadar, I~oiller Norbertné szül. Rauiszek Ilona 

és Schwicker Alfrédné szül. Koller Selma 
1899·től dr. Augusz Zsigmmd 
1920-tól Ö•kény Hugó 



186 Harmadik rész 

1922-től dr.- N agd István 
1925-től dr. Nagel Istvánné ·szüil. Schüller Anna 
1934-től pedig dr. Nagel Istvánné szül. Schüller Anna és Riesz 

Ármin. 

Forrásközlés. 

1. A helytartótanáas 15.136~ 1791. számú leirata a pesti ta
rJácsho·z: 

P1rundentes .ac c.ircumspecti, nobis hon.nra11di! 
E motivis per_ Civicum hunc Magistratum in relatinne Su~ 

. die 23-a Julii anmi currentis No. 2364 adductis, recurrenti 
Pharmacopeo Schvachofer petitam Apothecae Erectionem ad 
S. Chr~tophorum pene.s portam V acziensem ea lege hic loc\ 
conced1, hlsce r.eintimatur, ut idem filia~em suam Pharmaco
p.aieam in Suburbio Theresiano ex1sltente-m retineri quidem pos
s1t, e-a tamen ratione, ut recurreoo hi.c Schv.achofer, cu-m is se
met obligaverit: Se ex fili"li hac Apotheca annue' Pauperibus 
medicamenta ad Vires 150 f. gratis, quod autem ultm deside
r.aretur, ·erga -dimidia:m T.axam pr.ae:biturum-super eo Reversales 
ab .eodem exigend"'s de se det, quod idem caswm quoque in 
eum, si unam vel .alteram Apothecam venditurus es,s\ct con
ditionem, sub qua e.idem Erectio secundae Apothecae co~cessa 
habetur, pol"ro quoque .adimpleturus; vel veiro in Einptorem 
alterius Pharrnacopolii Contractu medlante derivaturus sit. 
Ut autem omnibus conste<t, pDaementionatum Schvahofer de
.siderata ultra vir.es Sum,miae 150 f. pro paupe,ribus, medicamenta. 
erga d5midiam T.axam praebere velle, hinc Civicus hic Ma
,gistratus una disponet: ut in ejus1dem Apothecl>e in Suburbio 
Ther;esia1nJO .existen.te Tabula cum sequeinti lnscriptione appen~ 
datur: quod nimium pro pl>uperibus, qui Statum paupertatis. 
,su.a T.estimon,io Physici Comitatensis, vel Civitatensis, vel 
et1am ipsius Civici Ma1gistratus legitimaveri-nt, medicamenta 
erga dimidiam 11axam ín Apothecru .sua distrahantur. Datum 
ex Consi!i.o Regio Locumten.entiali Hungarico Budae die deci-
1m.a Nona Mensis Augusti, A!nno Domini MiHe1s1imo·, Sept:to~ 
gentesimo Nonageis1imo Primo Celebrato·. Emundem BenevoH 
Comes Carnlus Zichy, Franciscus Skerlecz, Johannes Mihalko
vics. 

(Főv. Lev. Int. a. m. 4554. is;zám.) 

2. A budai hel.ytai,tóság 9881-1856. számú leirata a pesti ta
nácshoz: 

An den Magistrat i1rn Pe,slt. 
Die kk. Statthauterey Abtheilung fi>ndet die Real-Eigen

schaft der Apoúheke de1s Carl Schernhoffer, zum grosen Chris
tof in Pest anzuerikennen, 1111achde,m im Sinne des hohen Han
de1smlnisterial Erlasses vom 20-ten August 1853 z„hil 5490 

A fővárosi piltikó.k- adatai 18'Z 
~~~~~~~~ 

. glaubwürdig nachgewiesen erscheint, dass die fragliche Apo" 
theke im Jahre 1791 unsprünglich dem Ignaz Schwachho!ler 
verliehen, scit d~~.scr Zeit ununterbrochen unter p1rivatrechtli..: 
chen rritcln von eincm B.e.sitzer an den andenn bis zum ge.genw 
werti,gen lnhaber übergi.ng, überdies auch · no.ch e1rwiesen i-st; 
das bereits bcy der urspr.ünglichen V crleihung dieser Apo
theke an Ignaz SchwachhoHe.r ím Jahre 1791 demselhen das 
freye Dispositions Recht zugestanden worden is.!. Der M-a
gistmt wird beauftragt, dieses Apothekergewerbe· ,als ein reales 
in vorschriftismassige Vo·rmerdmng ur..d Evidenzhaltung mít 
dem Beysatze zu nehmen, dass der Normalpreis dessdben im 
Sinne <les ,obbezogenen hohen Handelsministerial Erlasses 
111achtraglich fositg.esetzt werden wird. Hievrn• ist der Bittstel
ler Carl Schernhoffer, wie auch da.s Apotheker Gremíum zu 
verstandigen. Die Beiktgen de.s somit erledigten Berichtes vom 
10. April laufonden Jahres Zahl 7340 fol,gen im Anschlusse 
zurück. Ofen am 26.-ten April 1856. Augusz. 

(Főv. Lev, pesti tan. iratok; 1205-1856. szám.) 

• 

Az „Arany Oroszlán" elnevezésű reáljogú gyógyszertár. 

A gyógyszertár megnyitására Landerer József p.atikus kapott 
engedélyt a helytartútanácsnak 1794! .évi június hó 27.-én kelt 
14.405 számú r.ende!etével. 

Érdemes megemlíteni a jogelnyerés körülményeit. 1783-han II. 
József császár, november hó 28-áltll kibo·csáto.tt rendeletével a ma
gyar királyi udvari kamarának Pozsonyból Budára vi>ló áthelyezé
sét határozta d. A királyi re111delkezés Budára, de Pestre is nagy 
hatá1sisal volt. A hivatalnokok és ni>gyobb katonai alakulatok elhe
]y,ezésével a ikét város Lakossága tetemesen me,gnövekedett, mely 
kö,rülmény éppen köze.gésziségi vonatkozásoikban követelt lényege
sebb f.ejlődést. P.atikusunk, akinek Pozsonyban volt ·gyógyszertára, 
felismerte ru változá" elő111yeit, és a helytartótanácstól patikájának 
Pestre való áthelyezését kérte. A7! engedélyt meg is kapta, azon
ban ő pozsrnnyi patiikáját eladta és itt újnak a berendezéséhez és 
megnyitásához fogott. Termés2'etesen ezt a ha;mlsságot hiv.atailo.s 
helyen i1s megtudták és így me!)hiúsult terve. L>nderer kérése azon
ban 1794-ben mégis meghallgatásra talált, mert a Kecskeméti-kapu 
környékélfl (a mai Calvin-lér és Kecskeméti-utca találkozása) a la
kosság érdekében szükség volt e.gy új patika létesítésér.e és mivel 
Stehlinget, a Kigyó-patid<a tuilajdonosát hiába hívb fel a helytartó· 
tair,ám, bogy ·a gyógyszertárát záros határidő alatt helyezze át a 
Kecskeméti-kapuho.z, ,a határidő lejártru után Landerer megikapta 
a jogot új patika nyitására. · 

A gyógyszertár még az 1794. évben megnyílt a Kecskeméti-
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k.apuná,l, a mai elnevezéssel és 1810-ben került át a mai Prahászka 
Ottokár-utcába. Jelenleg Prohászka Ottokár-utca 2. szám alatt 
van. 

Reáljogúsá!ját a budai helytartóság " 28.553-1855. számú ren-
deletével ismerte e!. 

TulajdorJo&ai voltak: 
1794-től Landerer Jó„sref 
1796-tól Fuchs József 
1806-tól Petz Sámuel 
1836-tól Juranek József 
1845-től Jármay Gusztáv 
1886-tó'I dr. Jármay Gyula 
1915-től dr. J ármay Elemér 
1917-től a Bal!>ssagyarmati Takar~k és Hitelintézet 
1920-tól Bontha Je1r.1ő és Breuer Anna 
1922-től pedig Sztralm Ödön és felesége szül. Szőke Ilona. 

Forrásközlés. 

1. A helytartótanáas 14.405-1794. számú leirata " pesti ta-
nácshoz: 

. Prudentes ,ac Circumspecti, Nobis honorandi! Visum est 
Suae Ma1e.stati Sacr.atissim.ae benigno resolvere ut Josepho 
Landerer erectio 7-ae Apothecae in Civitate Pestiensi in illum 
salte.m casum ac:Ltnittatur, -s.i .altcr C~arolus Stehling ex modcrno 
Loco Apothecam suam ad po-rtam Ketskemethiensem intra 
T·erminum sex Mensium non transtulerit, cum autem 'mem(}
rntus Stehlin,g in alia sua Altissimo Loco exhibita Instantia eo 
s~n_ict d~c!Laraverit, q~o~ idem ex Meditullio Civitatis abis'.que 
s1b1met 1nferenda In1ur1.a re1ced.ere non possit, Erectio autem. 
alterius fiHalis Apotheoae r,etenta priori, eidem admitti 
neque.at. Hin_c altefata Sua Majestas Erectionem 7-.ae Apo
thec~e ex ra.t10ne etiam Boni publici Josepho Landerer benigne 
adm1ttere dignata est. Haec itaque Benigna Resolutio Regia 
Magistrntui Civico finem in eum intimatur, ut ad Effectum 
hujus _necessaria disponat, Supplicantibus caeteroquin pe,r In
dors.at1onem Altts1Stim,o Loco Jam ,edoc'tis ,existentibus. Datum· 
ex Consilio Regio Locumtenential,i Hungarico, Buooe die 2i. 
Junii, Anno milles;mo Se•ptingeo:rtesimo Nona,gesimo quarto ce
lebreto. Eorunclen Bene•voli Comes Carolus Zichy,' Antonius 
John m. p. 

(F6v. Lev. Int. a. m. 5373 sz.) 

2. A budai helytartóság 28.553-1855. számú leirata a pesti ta
r.iácsh.oz: 

An clen Magistrat in Pesth. 
Nachdem Gustav Jármay Inhaber der Apotheke zum go!-

A fővárosi patiikák adatai 189 
~~~~~~~~-

denen Löwen in Pe,sth durch die documentirte N achweisung 
jenes Umstandes, dass i&eine Apotheke bereits vm dem Jahre 
1799 errichtet und seither unter privatreohtlichen Titeln erwor
ben und übertragen worden ist, den Bestimungen des hohen 
Handdministerial Erlasscs vom 20-ten Augwslt 1853 Zahl 5490. 
Genüge geleistet hat, so wird die Real-Eigenschaft seiner 
Apotheke hiemit anerkannt. Der Normalpreis dieser Apotheke 
wird im Sinne des bezogenen hohcn Handels Ministerial Erla,s· 
ses dem Magistrate nachtriiglich bek,annt ,gegeben. Hievon 
wird der Magistrat unter Rücl<schluss der Heilagen des Be
ricMes vom 19-ten November laufonden Jahres Zahl 
19.728 zur Verstiindigung des Gustav Jármay und des 
Apotheker Gremiums mit dem Auftvage in díe Kenntniss ge
setzt, die.se Apotheke in das Re.al1g1e\verbe Vormerlkungsbuch 
eintragen zu lassen. Ofen am 30-ten N ovembe,r 1855. Augusz·. 

(Főv. Lev. pesti tan; iratok, 9782-1855. sz.) 

• 

„Fehér kereszt" elnevezésű személyesjogú gyó,gyszer'tár első 
tulajdonosa Plichta Lajos okllevdes gyógysze•rész volt. A gyógy
szertár feláUítá>SJát .a belügyminiszter a 42.811-1887. BM. számú 
rendelettel enegdély,ezte (8449-1887. eln. szám) ,a IV. kerület Sör
ház-utca S•arkától a Ferenc Józs,ef-rak·part .alsó végéig ·bezárólag ter· 
jedő terüJetre. Az engedélyes „Remény" elnevezéssel 1887. évi dc
ce.mber 14.-éin nyitotta meg gyógyszertárát a Ferencz József-rak
pa,rt 15. szám alatt. A 28.667-1893. B. M. számú (8326-1893. dn. 
tan. sz.) r·mdelet a gyógysz,ertárnak a Só-utca 5„ 10„ 12„ vagy a 
Lipót-utca (mai Váci-utca) 49„ 56. és 58. ,s,zámú házak ,egyikébe 
való áthelyezését megengedte, iUetőle,g forgalmi körzetét !kiterjesz
tette. !gy került előbbi helyéről a Lipót-utca 58. szám alá. (347-
1894 errn. szám; Főv. Lev. budapesti X. 542-1902. sz.) 1900.-ban a 
gyógyszertár a Fővám-tér 6. szám ,alatt volt és ez évben változtatta 
nevét (14.829-1900-IV. ker. szám) a jelenlegire. 

A 36.236-1905. B. M. számú (78.596-1905-X. tan. sz.) ren· 
delet megengedte a Vá>mház-ikörút 2„ 4., 6. és 8. 1s1z4mú házak 
egyikébe való áthelyezést, mely alapon a gyógyszertár a Vámház
körút 8. számú házba került. A 46.746-1915-VII. számú (92.077-
1915-X. taITT1. sz.) rendelettel a befögyminiszter arra az időtart.am
ra, amíg a gyógyszertár forgailmi körébe tartozó 2. és 6. számú há· 
zak újr.a fd nem épülnek, a Vámház-körút 10., 12„ 14. és 16. számú 
házai egyikébe való ,elhelyezést engedélyezte .azzal a• megje.,gyzés
sel azonban hogy a házaik felépítése után a gyógyszertárt a Vám
há;-körúl 2.'. 4., 6. és 8. számú házak e,gyiikébe kell áthelyezni. Ez 
alapon helyezte át a tulajdonos a Vámház·körút 14. szám ~1lá, ahol 
jelenleg is áll. (Főv. Lev. budapesti X. 2704-1914, szám.) 

A gyógyszertár tulajdonasai voltak: 1889.-től Metzger Ede, 
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~894-től Bogsch Lajos, 1894-'től dr. Hibay György, 1898-tól öster
teicher Armin, 1900-tó] Balás József 1902-töl Raditz Ignác és1 1925-
_től Német Ar,min. ' 

* 

_ „Mú~?umH •e1lnev1ezésű szemé1yesjogú .gyógyszertár üzleti j0g.át 
P~hl _Jeno okleveles gyó,gyszerész rnyerte el a 84.452-1910. B. M. 
szamu (69.ól6-1910-X-~an. szám Főv. Lev. bud»pesti X. 491-
~910. sz.~ rendele:tel. A gyngy~zertár elhelyezésére e rendelet a Ká
:oly-korut ~--3. es 2-10. számú házakat jdö!.te meg. Még ugyanez 
_ev~,en .a ~yogyszertár forg;a1lmi körét a belügyminiszter a Kossuth 
LaJos-utc~Thak a Magyar-utcáig és ·a Semmel\v.eis-utcáid terjedő ré~ 
-~~er~, n1Ja~.d ~edig más intézkedés1s1el a Múzeum-körút í'-21. számú 
hazaira kiterjesztette . 

.. _A gyóg_Yszertár 1911. évi május hó 20.-án nyilt meg Múz-eum
k?r:1t _3. szam alatt. A mai „Városháza" gyógyswrtár engedélye
ze~evel 19,2?-~ben ." p~t>kru az eredetileg megMlapíto-tt J<örze.téből .a 
K~roly-kor_uh teruletet elvesztette~ A körzetek rendezését azonban 
,s~uksegc1s1se ~ette az a köriii.~ény, hü,gy e gyógyszertár tulajdono·sH 
1~32.-hen ?ei.elentett~ ~ patikának •a Kossuth Lajos-utca 22 .. számú 
liazb~ v-alo. athelyeze.set. Az á'thelyezés ellen az érdekelt g óo -
szertar-tulaidonosok tilta!kozt-ak, amiből kifolyóan -a 38.460-1~32_:'_ 
I. N. M. M. s_zámú (62.927-1932.-X. sz.)„ valamint " 224.291--
193?· R _M. sza'.11ú rendeletek a gyógyszertár körzetét végileg meg· 
hat~r?ztak a_kkent, „h?gy '; Ko1s~uth Lajos-utcána•k -a Semmelweis„ 
utc;ito~ a J\:aroly-koruhg e.s a Magyar-utcától a Múzeum-körutig 
t~rJ~d? ter'.tletet, valamint a Mú„eum-körút 1-21. .számú házak 
k?zot!J t~rule:tet jelölték meg. A gyógyszertár áthelyezésének le
hat ~1'dalya ne'.111 ~olt, ,azonban a swmszédos gy6gyszertárak ér-
dekei S2'empontJáb<11 a hatóság kikötötte (184.572-1933-X J- „,. 
g „ t · · ) h . po 
- ~.r-;ne~ er~ ~Zal]l , ogy a gyógyszertár a Károly-körúti rés'Zen 

18
1em 

k_iJar_ah aitot, sem pedig reklám céljára -alkalmas kirak.afot nem 
letesithet. A gyógyszertár 1933. óta .a Kossuth Laj-os-utca 22 szám 
alatt van. 1911. ót-a Lederer Ervin·" gyógyszertár tulajdon~a. 

* 
„Aesculap" eilnev1ezésű személyesjogí1 gyógyszertár felállítáisá

ra Clark Simon ok[eveles ·gyógyszer.ész kapta az engedélyt a 
33.639-1910. B. M. számú (92.122-19ll~X. t<an. szám) rendel-et
te!. A ren~ele'. a gyógyszertár körzetéül a IV. foer. Fer.eir:cz József 
r-ak~art, _Irany1-utca, Hav-as-utca és a Mo.Jnár-utcák közötti terüle
tet allapito_tta meg. A gyógystzertár 1912. évi július hó 3.-án nyilt 
meg Moh:ar-utca 23. szám a1'att. (Főv. Lev. budapesti X. 4058-
1908. sz. es X. 3155-1918. sz.) 

A 20.821-1919. N. M. M. 1sr.<ámú rendelet a gyógyszertár kör-
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zcté.t kiterj,esztette a Váci-utcára, azonban csupán ai ·Sörház-utca 
és. Váci-utca !két sar.okházától, .a Váci-utcába,n, a Hav.as-utcán ín~ 
ne.n levő, Pi·arista-utca felé eső sarolk:házig terjedő terü[etre. E ren
delet -alapján került a gyógyszertár a Viici„utca 61. szám alá. A 
137.349-1927-1. N. N. M. számú 071.996-1927-X. tan. szám) 
r,endeleit a .gyógyszertárnak, .arva ~z időre, míg a fent megjelölt te
rületein megfelelően el nem helly,ezhető, ideiglenesen a Váci-utca 
53. számú házba való elhelyezését megengedte. Váci-utca 53. szám 
alól 1931. évi június hó L-én a jele1degi helyére, v-agyis a Váci-utca 
57 szám rulá került •• ,gyógys1zertár. A gyógyszertár tulajdonosai: 
Óark Simon, 1917-től Krause Károly, 1923-tól dr. Barta Endre és 
1927-től Söfle.r Imre gyógyszerészmcster. 

* 

„Városháza" elnevezésű gyógyszertár sz.emélyes üzleti jogát 
Réth .e 1 y i J ó zs .e f -gyógyszerészme1s·ter nyerte el az 51.059-
1922. N. M. M. számú rendelettel (91.166-1922-X. sz. Főv. Lcv. 
X. 4.909--1918 .. és Főv. imttár X, 1591-1922. sz.), melly -a patika 
elhelyezésére a IV. ker. Károly király-út 2. számtól a Kam.merma1-
yer Károly-utcáig terje-dő területet határD·zta meg. A gyo,gyszer
tár 1924. év -decemberében nyilt meg Kára-ly-körút 26 .. szám alatt 
Kettős Kereszt" elnevezéss1el. Ezt az elnevezését 1928.·ban vál'tuz-

tatta imcg, amiót-a a jellenlegi r.iéven szerepel. 1932-ben került ru 
gvógyszertár a jelenl-egi helyére Károly· körút 8. szám alá. A be-!
ügyminiszter a 231.366-1935-,---XIII. B. M. számú (185.085-_1925-· 
X. pm. sz.) rendeletével a .gyógy.szcrtárnak a IV. ker. Mu~eum
körút 1-13-ig texjedő házak egyikébe, vagy pedig a VIII. keruletb_e 
a régi Nemzeti színház telkén emelt ideiglenes házakha (azaz Ra
kóczi-út 1-3-ig terjedőleg) és végül esetleg a Múzeum-körút 2. 
számú házba vruló áthelyez-ését engedélyezte; -a 234.098-1935-
XIII. B. M. számú (189.101-1935-X. pm. sz.) rendeletével pedig 
megengedte, ha-gy a gyógyszertár az előbbi rendeletben felsorolt 
házakon kívül a régi- nemzeti színház épületéből ·még ,megilevő és a 
tell<en emelt ideiglenes háwkba, vagyis -a Rákóczi-út és Múzeum
körút sarkán levő épületek bármelyikébe áthelyezhető. Tull>j do
nosváltozás nem volt. 

* 

„Belvárosi gyógyszertár" oizemélyes üzleti jogát Ember ~le~ 
okleveles gyógyszerész nyerte a 45.949-,---1922. N. M. M. szamu 
(78.755-1922. X. tan. sz„ Főv. Lev. budapesti X._ 4909-1?18. sz. 
irattári X. 3193-1923. sz.) rendelettel, mely -a gyogyszertar elhe
lyezésére a IV. ker. Szervita0 tér és Koronaherceg-utca tájékát je
lölte meg. A .gyógyszertár 1923. évi .?ádóher ,h-avában n_Yílt_ ?'eg 
Szervita-tér 8. szám a.la:tt; áfüe,lyezés kovetkcztebe1r" 1933. evi iulms 

I; 
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hó 27-én a Szervita-tér 5. sz-ám alá került. 1930 óta dr. Nagy Béla 
gyógyszerész a tulajd-0inos..a. 

* 

„Pázmány Péter" elnevezésű gyó,gysz.ertár sz,cmély,es üzleti jo
gát a 41.293-1923. N. M. M. számaí rendelettel (139.416-1923. X. 
t&n. sz., Főv. Lev. budapesti X. 4909-1918. sz. és irattári X: 2219~-
1923. sz.) Muwa Gyula okl. gyógyszerész nyerte. A gyó,gyszertár 
felállítására a rendelet a IV. kerület Kaplony·utcánruk az Egyetem
térre való .beszögelése tájélkát jelölte .meg. A gyó,gyszertár Egye~ 
tem~tér 5. szám alatt 1928. évi április hó 16-án nyílt meg. Tul-aj
donosvált·ozá1s1 r.iem volt. 

Az V kerületi gyógyszertárak 

A „Lipó~városi gyógyszertár" elnevezésű reáljogú gyógyszertár. 

A patikát a helytartótanács -a 9197-1803. számaí rendeleté.vel a 
Lipótváros területére engedélyezte és annak üzleti jogát Meixner 
.Jánosn'1'k adományozta. A gyó.gyszertár 1803. évben nyllt me,g „Pe
likán" elnevezéssel, a Gizella-téren állott színházépületben. A szín
ház a mai Vörösmarty·térnetk a Vigadó-épület há'tsúvonalába eső 
részén volt, a gyógyisizertár pedi1g az épületnek a Deák Ferenc~utcára 
néző sarokrészén állott. A patitkánatk e·z a körz.etén kívüli elhelyez
kedése sok bonyodalmat idézett elő. Ez váltotta ki azt a gondolatot, 
liogy hatóságilag kell újból megáJ.Lapítani a pesti pat,lkák körzetét és 
kötelezni !kell a tulajdonosokat, hogy záros határidő -alatt helyez·· 
zétk át a gyógyszertárukat. Azonban ez a gyatkor1atban nem való
suilhatott meg. A gyógyszertár többször változtatta helyét, nevét 
pedlg 1820-ban, mely időtől „Szent István Király" ll'.-éven isme•re
tes. 1833-brun még a színház-épületben van, 1861-ben a patika a: 
József-téren, 1878-ban pedig már a Nádor-utcában volt.I Legutóbb 
a Nádor-utca 3. szám alatt volt, ahonnan a 40.377-1929. N. M. M. 
számú (81.841-1929. X. pm. sz.) rendeletben nyert mgedély a1lap
.ián a gróf Tisza István-utca 7. szám "lá került, ahol ma is talál
liató. (Főv. Lev. pesti II. 697-1861. sz., budapesti VI. 3479-1878. 
sz .. és ir-a~tári X. 2564-1921. •SIZ.) Az áthelyezéssel egyidőben 
vette fel ·mai elirneiVezését. 

A patika reáljogúságát a budai hedytartóság a 2348-1858. sz. 
rendeletével ismerte el. 

A gyó.gyszertár tulajdonosai voltak: 
1803-tól Meixner János, 
1808-tól Jagschitz Ferenc Xavér, 
1819-től Boór Sámuel, 
1850-től Matta László, majd halála után özvegye, 

i 
1 

1878-tÓIÍ ·Egrns1sy (Springfeld) Rezső, 
1888-t-ól Ibos Nándor és Ielesége, szül. Szilber Irma, 
1902-től Barabás Lajos és felesége, szül. Fried Ella, 
1917-től a N"gykőrösi Közgazdasági Bank Rt„ 
1919-től Bischitz Emő, 
1921-től Reichard Jenő, 
1921-től dr. Baruch Sándo-r, 
1934-től pedig Pártos László iis, felesége, ,szül. Schwartz Ann'1. 

Forrásközlés. 

!. A hely~-ar.tpt.anács 9197-1803. számú leirata a pesti la· 
nács.hoz: 

Prudentes ac Circumspe1cti, N obis hot1'{)randi! 
Rdate ad octavam Pharmaoopaeam Pe-stini ín Suburbio 

Leopoldino erig.endam Majestws Sua Sacrntissima, erga Recur
sum Jo.annis Meixt11er approbati Artis Pharmaceuticae M.a
gistri, -medio Beni1gni Decreti ... i\uHci sub 1-a deflucti mcnsis 
Aprilis emanati, erectionem nov.ae huju1s in superius nominato 
Suburbio Leopoldino Apothecae, et ipsius Meixner Magistra
tualiter ln Apothecanium, pro attacto Suburbio receptionem 
o1e:menter resolvere et cnnfirmare dign1at.a est. Quod ipsum 
Civi.co huic Magistratui pro sui direiCtione et dispo>l1cndo·rum 
dispositi·OIThe, .ac recurre-n.tis· Meixner edoctione. praesentíbus 
intimatur. Datum ex Consilio Re,gio Locumtenentiali Hung-a· 
.rico Budae die Decima Nana Aprilis, Anno Millesimo Oc
.ting~ntesimo tertio celebrato-. Emundern Benevoli. Josephu~ 
Comcs Brunsvick, Franciscus Darvas, Jo.annes Bereczky 

m. P· 
(Főv. Lev. Relationes .a. m. 5819\, sz.) 

2. A budai helytart-óis1ág 2348-1858. számú leirata a pesti ta
n.ác-shoz: 

An den MagistDUt zu Pesth. 
Wie dem Magistrate mit dem hierortigen Erlasse vom 9. 

Jane~ 1858 Zahl 607 bereits bedeutet wm1de, haben Seine k. k. 
Apostolisohe Maje1s1tat mlt allerhöohster En:-Schliessung vrnm 
19. December 1857. ,gJJergnadigst zu genehmtgen geruht, dass 
znr Anerl<ennnng der Realeig.enschaft cler Apotheker Gewerbe 
ín Ungarn, das Jahr 1851 a1s Norrnaljahr be.stimmt, und als f~r 
aHe jene Apothekergewerbe geltend genommen werde, . dte 
nicht ausdrücldich ruls persönliohe oder nicht ve11kaufliche it1 
der V-erlelhungs Urkunde beze.ichnet worden .s.nG1d; und nach
dem bezüglich de-r Apotheke des Ladislaus Matt.a und .Toscf 
Székely ín Pesth die ,gesetzlichen Erfordernisse vorhanden sind, 
und ir..sbesondere .aus dem, ursprün,glichen Verleiung.s-Dekrete 
hervorgeht dass se-Ibe nicht ruusdrüctklkh akPersonal Gewerbe 
verliehen ~urde, so findet die tk. k. Statthalterei Abthei[nng 
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•mit Rüdksicht -auf die .eiogangsbez·ogene ·allerhöchste. E1_it
IS1chliessung d~e Rcaleiig,ensch,aft ~ersclbe1r.J aus~usprechein. I-I1_e-

·rd der Magistrat ín Erled1gung d·es Be1r1chtes vom 2-ten von w1 .. K 
Mi:irz 1856 Zahl 4669 und 4670 unter Ruckschluss der ommu-
n;Jmte zur Verstiind\gung des Betreffenden mit dem Auftrage 
in Kenntniss g,esetzt, dieses 1nun als reale1s ancrka11ffi1te AJ?othc
k.er-Gewerbe jin vo-r.schriftsmitssig,e Vormerik:ung und Ew1denz
haltung zu nehmen. Ofen ·am 18-ten Februar 185~. Augus.z. 

(Főv. Lev. P"'H :tan. iratok U, 258-1858. szam.) 

* 

A „Magyar Király" elnevezésű reáljogú gyógyszertár. 

A helytartó tanács az 1804. é".i április. hó, 10-~1; ~elt 7676. sz: 
rendeletével Spetz Józsefoeik új gyog)Oszertar let~s1~eserc wd;>tt. en 
gedély't és ennek a !kilencedik patikánllk elhelyezese1:e a Lt~otva~os 
területét jelölte meg, .azzal a kiköt~ssel, hogy .a pahk~ ·e. varosresz 
középpontjában állítandó fell. A pesti tanácsni>l: 1805. ev1 m7g~~~tus 
hó 5-én kelt engedélye <>lapján Spetz még ez .evben a pahkaiat a 
Marokkóiho-z címzett házzal szemben a I-Iár.a-m ~or~na-~tca (a n;a1 
,We!ket1le Sándo-r-utca) és a Marolokói-utca (a ma~ g;of .T1s~.a .Istva1;
utcá!llak a Wekerle Sándor-utca és a vVilmos csaszar-ut kozot!t :e
sze) 1siarkán állította f.el, ahol ma is található, a gróf Tisza_ Istvan
utca 24. számú házban. (Főv. Le.v. l>rk .a. n. 7446. sz.) A, gy'.'gyszer
tár reáljogúságát a budai helytartóság " 2348-1858. szamu rende
letével ismerte· el. 

Tulajdonosai voJtak: 
1804-től Spetz József, 
1813-tól Sz~kely Károly, 
1840-től Székely József, .. . , 
1857-től Jezovits Mihály és felesége, •S•zul. Schre1er Erzsebet, 
1868-tól Jezovits Mihály és kiskorú gyermekei, Géza, Irma és 

Kornélia, 
1878-tóll Pil\.ich Ferenc és felesége, szül. Betzhold Anna, 
1880-tól Barna Zsigmond, 
1897-től dr. Moli11ár Nándor és Finy Béla, 
1899-től dr. Mobrnár Nándor és Finy Béláné, szül. Halog1lí Juliru, 
1899-től Léde.rer I,gnáené és dr. Kcovács Ernőné, 
1912-től az Orosházi Néphank Rt., , 
1917-től Kormos Aladár és f.ellesége, szül. Tsuk Erzsebet. 

Forrásközlés. 

l. A he·lytartótanács 7676-1804. számú leirata a pes1ti ta-
nácshoz: . . d·t 

Prudent"' ac Circumspec'ti, Nob1s Honoran L 

A fővárosi paHkák adatai 195 

Quum parte ab una Joannes M8.iixner cum Pr,aescttu, et 
Aa-:.nutu _Magistratus hujus civici, Apothe~cam suam in veteri 
civitate magno cum Sumptuum dispendio erigere .ac instruere · 
coepiss.et, referatur, siquidem Apotheeam hanc •ad Suburbium 
Leopoldinum, vel post biennium prout comissum .abhinc fue· 
rait, transferre cogere-tur, notabilem omnino jacturaan faceret, 
parte vero ab alter.a neces1srl.tati, ac C0immoditati l:r:ico,larum in 
pr·aefato Suburbio co-nstitutoru,m, ac de die in dicm majoriem 
numerum efficientium, .consulendum sit; I-Iinc Consilium hoc 
Regium Locu:mt·mentiale de benigna Sm<e Majestatis Sacra
tissímae Resolutioir.,e Civico huic Magistratui .hi,sce intimat: 
Facultate 1eidem Meixner cum Apotheca sua in Lüco, ubí .nunc 
c-0,11sti.tuitur, perm•an.endi, tributa, una Recurrenti · Josepho 
Spe-cz .erection.e·m 9-aie Pharmacopeae iin sa-cpius dicto Suburbio 
Lcopolldi110 ea Le,ge admitti, ut haec ín quar.tum fieri potest, 
in meditullio ejusdem Suburbii oonstituatur. Nove:ri[ pminde 
Civícus hic Magistratus ad effectum benignae hujus Rcsolutio· 
nis agend•a ageTe, et rccensitas Pa·rtes ,e.atenus .cdocere. Da
tum ex Consilio Re.gio Locumenetiali Hur;garico, Budae die 
Decim,a MenisJ.s Aprilis, Anno ,milles-i'm'o octing.entesin10- quarto 
cele1brato. Eorundom Bencvoli Jo.siephus palatfo.1us, Franciscus 
Darvas, Josephus Kántz. 

(Főv. Lev. Int. a) m. 7496 sz.) 

2. A budai helytartóság 2348-1858. számú leirata a pesti ta
r~·ácshoz: 

An den Magistrat zu Pesrth. 
Wie dem Magistr.ate mit dem hierort\gen Erlasse vom 9. 

Janner 1858 Za.JJJl 607 be.reits bedeutet wurde, habe!l1 Seine 
k. !k. Apo.stolische Majestat mit aJlerhöchste-r Entschliessung 
vom 19. December 1857 .allergnadigst zu genehmigen geruht, 
dass1 zur AnerkeO'>nung der Re1aleigenschaft der Apotheker 
Gewerne in Ungarn, das J.ahr 1851 als Norma.ljahr bestimmt, 
und als für .al!e jene Apotheker,gewerbe gcltend .genommen 
we~de, die nácht '1t>sdrücklich als persönliche oder nicht ver· 
kaufliche in der Verleihungs Uvkunde bezeiehnet worden sind; 
und nachdem bezüglich der Apotheke des Ladis.J.aus Matta 
und Josef Székely in Pc1sith die gesetzJ.ichen Erfordernisse vor
handen sind, und ioobcsondere1 aus dem m•sprünglkher.i Ver
.Jeiungs-Dekrete hervorgeht, dass selbe nioht ausdrücklich als 
Persona! Gewerbe verliehen wurde, so findet die k. ik. Statt· 
nrulte~ei Abtheilung mit Rüeilrnicht auf die EirJg1mgsbezogenc 
allerhöchste Entschliessung die Realeigenschaft derselben aus· 
zusprechen. Hievon wird der Magistrat in Erledigung des Be
ríchtes von 2-ten Marz 1856 Zahl 4669 und 4670 unter Rück
schluss der Kommunilkate zur VersUindigung des Be'treffen
-den mit d'em Auftrage i1n Kenntniss gesetzt, diieses nun ais 
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reales anetlrnnnte Apotheker-Gewerbe in vorschriltsmassig·e 
Vormerkung und EwiderJzhaltung zu nchmen. Ofen am 18-ten 
Februar 1858. Augusz. 

(Főv. Lev. pesti tan, iratok 258-1858. ,stzám.) 

* 

A „Siüz Mária Isten Anyja" elnevezésü reáljogú gyógyszertár. 

A pe•sti tanács, '1mint a"' kifejezésre jut az 1848. évi február hó 
19-én kelt 2855. számú határo2'atában, szükségesnek tartotta a la
kossiág érdekében a Lipótváros területére egy új gyógys2'ertár léte

sítését. Nézete szerint a megvalósításnak nem lehetett akadá;lya, mert 
a helytartótanács e kérdésben már 1847-ben ugyanilyen értelem
ben T.(Yilatko·zott. Ez alapon Pes't városható&ági közgyűlése a Lipót 
külváros Széchenyi-JJiget körüli részében nyita<ldó gyógyszertárra 
1848. évi júHus hó 6-án kelt 9701. számú határozatával pályá2'atot 
hirdetett. Ebben kímondo:tta a ·gyógyszertár s2'emélyes jo,gát, mely 
a•z engedélyes halálávwl az özve,gyrn és •a kiskorú gyermekekre 
száll, az özvegy halálw, vagy férjhezme'1etele, valamint a gyer
mekek nagykorús1ága után p.edig a jog megszűrik. Kimondotta to
vábbá azt is, hogy a jognyertes jo.gvesztés terhe meülett köteles a 
pat.ikát egy fél év alatt a közönség szükségletének me,gfelelően fel
szerelni .és •me.gnyitni. 

A városható.sági közgyűlés az 1848. évi december hó 3-án kelt 
16.600. 1stzámú határo„atával ru gyógyszertár jogát Holly Jánosr.<ak 
adta. 

A városnak ez a döntése egyedüláliló és minde-n biwnnyal a 
zavaros időknek tudható be, hngy önállóan engedélyezte a jogot. 
A 48-as idők elmúltával a városnak ezt az intézloedését par.<asz tár
gyává is tették, úgy a gyógyszerésztestület, mint az érdekelt gyógy
sz.erészek. A helytartótanáeis nem ,is késett a városillak ·ezt az in
tézkedését felfüggeszteni, amely aztán okot .adott újabb kérvénye
zések és p.an-asz.ok megindítására. 

A jogot Holly János csak az 1850. évi október hó 29-éfJ kelt 
miníszterbiztos-hclyettesi 15.850. 15,zámú, illetőleg a cs. kir. magyar
országi teljhatalmú biztosnak 1850. évi október hő 26-án kelt .és 
alább másolatban közőlt 19i928. számú rendeletével kapta meg, 
aimely rer.1delet a patika s.zemély1es jogát hangsúlyozva, kimondta:,_ 
hogy .azt sem -eladni, .sem másra átruház11i, vagy bérbeadni nem· 
lehet. (Főv. Lev. Eng. 13. cs. 661-1848-49. sz„ va1J.amint az 1850. 
XI. 6-án kelt pesti tanác•ülés 22.077. sz. hatáwzata.) A reáljogúság 
kérdésének rendezése folytán ru teljhatalmú biztosi rendeletnek a 
jogra vonatkozó szigorú megkötöttségei nem .érvénycsü1hettek. A 
pati1loa reáljogúságát a budai he1ly'tartóság az 1370-1860. számú ren
deletével eHsmerte és ez:lJel a szabad rendelkezési j o,g megnyílt. A 
gyógyszertár 1849. év cle,jén nyílt meg, azonban ru jogadomáinyozás 
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telfüggesztése foJ.ytán a patika működését cs.ak 1850 november ha
vától lehet számítani. M.egnyítt a Széchenyi-téren és pedig annak 
a Háromkorona-utcávail való t<llálko.zási po<ltján, amely megfelel 
mai helyének, vagyis a Wekerue Sánd9r-utca és B.ank-ütca sar
kán lévő há·znak. Ma a gyógyszertár Vv' ekerle Sándor-utca 21. szám 
alatt vran. 

Tulajdonosok voltak: Holly János, 1852-től Adler Emánuel 
~cseréltek a Buda OrszágútivaJ., a Szent Istvánnal), 1862-től Formá
gyi Vince, 1880-tól Schwachoffer Lajos, 1895-től Duha Bálint, '1898-
tól dr. Zolltán Béla, 1933-tól dr. Zoltán Béla örökösei. 

Forrásközlés. 

1. A cs. és kir. magyarországi teljhatalmú biztos 19.928-1850. 
.számú r.endeh~te · 

Hochwohlgeborner J-len! ln Erlcdigung de.s Berichtes vorn 
17. Oktober laufonclcn Jahreis. Zahl 14669. gci:ehmige ich in Bc
rücksichtigung der ange!ührten Gründe unter Rückschluss der 
Bcilag.en den von Euer Hochwohlgcboren gestellten Antrag we
gen Ertheilung des Apothckerrechtes in Pest an Johann Hollly 
mit dem BemerJ;:en, d1a.ss dic·ses ein dem .Ben.annten persönli·. 
ches, keiner Vererbung, oder Verkaufe.s, oder Verpachtung, 
odcr ariderer übertrngnng fühiges Gewerbe ist, welches daher 
auch kein Gegenstand ·de.s Grundbuches sein kann. Wonach 
Euer Hochwohlgeboren das Erforderliche veranlassen wollen, 
Empfan.gen Euer Hochwohlgeboren, die Versicherung meiner 
vollkommene'1 Hochachtung, Ofen den 26-ten Oiktober 1850. 
Für Seine Excellenz den Herrn bevollmiichtigten kaiserlichen 
Civil Comm\ssiir, der k. k. Sektionsrat, de la Motte. 

(Orsz. Lev. budai helytartóság 15.850-1850. sz. IX. R 
8947-1860. sz.) 

2. A budai helytartóság 1370-1860. szá!mú •leirata a pesti t·a· 
nácshoz: 

An den Magistrat in Pcsth. 
Seine k. k.iapostolis•che Majestiit haben> mit der alJe.rhöclí

st.en Ent~chliessung vom 4-ten Jiinner 1860. allergnadigst zu 
bewilligen ge·ruht, dass die Apothekc des Emanuel Adler zur 
heiligen Mutter Gottes in Pesth in der Folge als verkiiufüch 
bchandelt werdcn dlirfe. Hievon wird der Magistrat zulolge 
Erlasse.s des hohen k. k. 1Vlinisterium1s1 de.s lnnerri1 vnm 8·ten 
Jiir.ncr luu!enden Jahres Zahl 534 und in Erlcdigung des Be
richte.s vom 9-ten September 1859 Zahl 38.888 dessen Beilagen 
im Anschlusse mit Arnstnwhmc dcs Majestiits.gesuchs zurück
folgen, zur Verstandigung des Gnadenwcrbers und des Apa· 
thcker Gren1iums Intt de1n Auftrage in Ker.111tniss gese'tit, 
das.s die1S1e nunmehr .als ein verkauf.liches Ge,werbe zu behan-
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delnde Apotheker Gerechtsame im Sinne der bestehenden Vm-' 
schriften gehörig in Vormerkur ... g zu nehmen sein wird. Ofcn: 
am 17 .. Janner 1860. Aláirás. 

(Főv. Le.v. pesti tan. irntok II. 608-1856. sz.) 

„}"lolild föhercegnő" dnevezésű személyjogú ,gy6gyszertár fel
állítására a 47.852-1877. B. M. s:vj (16.420-1878. VI. tan. sz„ Főv. 
Lev. budapes'!i VI. 5347-877, sz.) rendelettel a Mar,githíd és .az 
Osztráik: vaspálya közötti tNületre idősb Handtel Károly gyógysze
részme,s1ter kapta az engedélyt azml, hogy a felállítási helyét a fővá· 
roo fogja meghatárnzni, Ez alapon a 121-1878. Kgy. sz. határozat 
(3611-1878. VI. tan. sz.) a kért területet jelölte ki. Az engedélyes 
a Kálmán-utcában, majd pedig a Váci-út 34·. szám alatt kívánta 
megnyitni gyógysz-ertárát, azonban a vár,os e.hhe~ nre,m járult hozzá,. 
hanem ehelyett a Fegyvergyár-utcában (a mai Lipót-körút) és az 
attó! kifelé eső területen engedte meg az elhelyezkcdésrt. Az ügyet 
végül is a belügyminiszter döntötte . .el .a 12.001-1878. B. M. sz. 
(14.238-1878. VI. tan. sz.) leiratával, melyben kimondta, ho·gy 
az eredetileg meghatározo.tt terület alatt nemcsak a megjelölt két 
vé.gpont között hosszában elnyúló térséget keli! tekinteni, hanem 
szülrnég.es, hogy annak mindkét oldalirányban elterülő térsége is' 
legyen; mintho.gy pedig a Váci-út 34. szám ilye1~képpen e te1·ü
letbe belees,i1k, ennélfogva " miniszter az e helyen v.aló el!heiyezke
dés elé akadályokat nem gördített. A gyógyszertár tehát ezen a 
helyen, vagyis a Markó-utca sa11kán 1878. évi június hó 19-én nyílt 
meg, majd a Váci-körút 76. szám alá kevült, ahonnan ,a 129-1886. 
Kbg. számú határozat alapján .a Váci-ikörút 66. szám .alá költözött, 
ahol jelenleg is van, as1akhogy utcanév változás o.nlatt Vilmo.s esá· 
szár-út 66. szám alatti nyilvántartással szerepel. (Főv. Lev. buda· 
pesti eln. 1265-1885. sz.) Tulajdonosai voltruk: · 1883-tól Net
zasek Adolf és 1919-től a mai napig dr. Gabos Lajos gyógyszerész
mesterek. 

* 

,,Szent Lajos" eln.evez.ésíí gyógyszertár sze.mél·yes i.izleti jngát 
az 1885. évi március hó 28-án !kelt 16.050-1885. B. M. számú ren
delettel (21.371-1885. VI. tan. szám) dr. Mol'1ár Jó„s1ef okleveles 
gyógy.szerész nyerte. A gyógyszertár felábJ.ítására a rendelet a fő
város V. és VI. keriille'téneik kültelkén, .a külső Váci-úton, és pe
dig az V. kerületi Vámtúl kitelé, " Rózsa-féle gyárig terejedő 
tet'ületet állapította meg. A gyógyszertár (950-1886. dn. tan. szám) 
az V. ker. >külső Váci-út 78. szám alatt 1886. évi jar.iuár hó 25-én 
nyílt meg. A 9300-1898. B. M. 1s1zámú rendelet jóváhagyta a ta
nácsa>ak 1897. évi október hó 21-én hozott 35.856-1897. eln. számú 
határowtát, melyben a gyógyszertárnak a Váci-utca 74. számú ház-
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ba vailó áthelyezésé,t megengedte. A gyógyszertár jelenle.g a Váci-út 
70. szám alatt van. 1904-től dr. Héderváry Hugó volt .a tulajdonosa, 
aki 1930. évben elhaláiozott éSI azóta özvegye a haszonélvezeti örö-
l<:ös. 

* 

„Szerecsen" elnevezésií személyesjogú gyógyszertár felállítását 
a beilügyminiszter a 66. 766-1884. B. M. sz. rmdeletévd (63.681-
1884. tan. szám) az V. kerület Dorottya-utca területére engedéc 
lyezte és annak üzleti jogát PilJich Ferenc oikleveles .gyógyszerésv 
ne1k adományozta. A gyógyszertár 1885. évi szeptember hó 17-én 
Dyílt meg " Dorottya-ntca 9. szám alatt. 1899. évben került a 
gyógyis1zertár a jelenlegi heily.ére, vagy.is 'a Dorottya-utca 13. s.zám 
alá, ,azonban csak a 21.350-1903. V. ker. ,sz. véghatározat enge·dte 
meg az utcaszö.gleten lévő ház sarkán a bejárat elhelyezését. A 
gyógycszertár tulajdonosai: 1894-.től (Pollacsek) Pal1lai Bertalan, 
1922-től Steiner János Vilmo·s, 1923-tól Grünwald Imre és 1928-tól 
Flamm I~tván oklevclles gyógyszerbslz. (Főv. Lev. budapesti eln. 
1262-1885. sz„ elr.1. 3639-1899. sz„ X. 2306-1900. sz. és irattári 
3044-1919. sz.) 

„Arany Kereszt" el111evezésíí .sz,emélyesjogú gyógyszertár fel
állítására a 11.772-1887. B. M. számú rendelettel (az eredeti okfra
tok.at rsiem a minisztériumban, helyesebben .az Országos Levéltárban, 
sem pedig a főváros levéltárában nem sH<eriilt me,gtalálni), miként 
az ru 1Sizékesfővárosi törvérJyhatósági közgyűlésnek 479-1887. számú 
határozatából kitűnik, Megyery Géza .oklleveles gyógyszerész kap· 
tru az engedélyt, A .gyógyszertár felállítási helyéül a rendelet az V. 
kc.rület Nádor- és Báthory-utcák t.alálkozását jelölte meg. A gyógy
szertár 1888. évi január hó 10-én nyílt meg. Jelenlegi helye Nádor
utca 24. szám. Tulajdonosai: 1893-tóll Schwarczmayer János, 1898-
töl Schwarczm„yer Lajos, aki ikés1őbb Zebegényire változtatta ne· 
vét, 1920-tól Pokorny Géza, 1921-től Erdélyi Dezső, 1928-tól Schu· 
hert Arnoild és 1934-től Fekete Zoltán gyógyszerész. 

„Fehél' Sas" eJne.vezésíí gyógyszertáir 1sizem.élyes üzleti jogát 
a belügyminiszter az 1890. évi július hó 19-én kelt 30.016-Vl. sz. 
rendeletével (13.694-1890. eln. tan. '"z.) nemeskéri Kis.s József ok
leveles gyógyszerésznek adományozta és felállitási helyéül a. L.i· 
pó't-körút külső,· azaz északi oldalát jelölte meg. A gyógyszertar 
1891'. évi február hó 22-én nyílt meg, a jel.cnlcgi helyén, Lipót-körút 
28. szám alatt. (Főv. Lev. budapesti eln. 4565-1890 .. sz.) Tulajdo· 
rJo.sai: 1893-tól Finy Béla, 1895-től mindmáig Kerpel Vilmos. 

* 
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,,Nap" .elll1!evezé1srű gyógyszertár személyes üileti jogát Pintér 
Pál okl. gyógyszeré<;z nyerte a 47.643-1905. B. M. sz. rendelettel 
(134.886-1905. X. tan. sz. iratokat sem a fővárosnál, sem a bel
ügyminisztériumban nem sikerült me.gtailálni; az itt közölt adato
kat' a jelenlegi tulajdonos szívességéból sd!került megtudni), mely 
a patika elhelyezésér.e az V. kerület Vise.grádi-utca és a Sziget-utca 
találkozási pontját jelölte meg. A gyógyszertár 1905. évi szep
tember hó 12-én 1t1y>lt meg az engedélyezett helyen, a Visegrádi
u tca 19. szám alatt, ahol ma is található. (Főv. Lev. budapes1ti dn. 
2652-1905. sz.) Tulajdonos·ai: Pintér Pál és 1905-től a mai napig 
Horváth Antal gyógyszerész. 

* 
„Uránia" elnevezésű gyógyszertár szem.élyes üzleti jogát Harcz 

Já1w.s okl. gyógyszerbs•z nyerte az 58.176-1907. B. M. számú 
(149.975-1907. X. lai:>. sz.)rcndelette[, mely a patika elhelyezésére 
az V. kerület, .Lipót-körút 1-5., i1letőleg 2-6. számú házaik közötti 
területet állapitotta meg. A gyógyszedár 1908. évi március 21-én 
nyílt m·e.g Lipót-J.;..örút .J. szá1n alatt „Justitia" elnevezéssel. _!\._ je
lenlegi, y,agyis a Lipót-körút 7. szá1n .a]attl di_elyére 1912. évi június 
hó 14-én került a 35.980-1911. X. tanácsi h!>tározat alapján. A 
gyógysze!ftár nev.ct 1919-ben vált-0ztatta meg a mostadra, amely 
névváltozást a 126.231-1919. X. ,számú t<mácsi határomttal -a ható
ság tudomásul vett. Harcz János 1913-ban meghalt és1 ez időtől öz
vegye, 1nint h·asz·onélvezc'ti örökös .szerepeit a hatósági nyilván
tartásban, 1919-től mindmáig Gruher Arpád gyógyszerész a tutaj· 
donosa. Mint érdekességet kell me,gemlíteni azt a bonyo,\nlt jogi 
helyzetet, mely HRrcz János halála u!á1t1 a gyógyistzertárr-al kapcso
kllhan f.ennállloít. Nevezetesen Harez még életében átruházási nyi
latkozatot adott .egy gyógyszcrászncik, illetőle,g ve1e szerződése.s 
megállapodást létesített. I-Iarcz J áno9 halála• után a gyógyszerész 
érvény·csítend [<:ívánta jogait. Visr.lont .a gyógyszerész özvegye ha
szonélvezeti jng.áról nem mondott le. A hosszú, esztendőkig tartó 
zavaros helyzetet a bírós:ig ítéilete szüntette meg, amely kimondot
ta ,az elhúnyt részéről kötött megállapodás jogszerűségét és a pe
res elj.árá1si azzal szüntette me1g, hogy özvegy Harcz Jánosné ha· 
szonéLvezeti jogát nem ismerte el, mert férje halála idején a gyógy
szertárnak 1nár nem volt birto1kában, enn-élfogva az özvegy sen1 
lehetett annak haszo11éllvezeti örököse. 

* 

„Ferdinánd" <Jlnev.ezésű személyesjogú gyógyszertár felállí
tását a belügymir:ilszte1· a VI. ker. Ferdinánd-térr,e és ,e teret kö
rlil vevő Váci-út 30 .. s1zámú és a Lehel-utca 1. számú háztól kez
dődő területre a 26.614-1912. B. M. számú rende.Letévd (39.674-
1912. X. tan. sz., Főv. Lev. budapesti X. 6541-1911. sz.) engedé-
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lyezte és annak üzleti jogát a jelenleg is tulajdonos Róth ManG 
okleveles ,gyógyszerésznek adományozta. A gyógyszertár 1912. év
ben szeptember hó 9-bn nyílt meg az V. ker. Váci-út 34. szám 
alatt, ahol ma is taláfüató. 

• 
„BáthoryH elne1vczésű sz-en1élycsjogú gyógy,sizertár felállitá· 

sára Glósz Aladár okl. gyógyszerész R 24.998-1912. B. M. 1s.zámú 
rendelettel nyert engedélyt (39.673-1912. X. tan. sz., Főv. Le<v. bu
·dapesti X. 1804-1912. sz.). A gyógyszertár elhelyezesérc a rende
let az V. ker. Báthory-utca területét jelölte meg. A gyógyszertár 
1912. évi december hó 2-án nyílt meg a Báthory-utca 18. szám 
alatt. A jelenlegi helyére, Báthnry-utea 15. szám alá 1920 . .évben 
került (38.311-1921. X. tan. sz.). Tulajdon01S1ai: 1915-től Szold 
László, 1934 áprilistól Vámos Gyula gyógyszerész. 

• 

„Zita" elnevezésű gyógyszertár istzemélyes üzleti jo,gát Keserű 
Milkllós gyógyszáész kapta a 194.022-1912. B. M. 1s1zámú rendelet
td (74.496-1913. X. tan sz., Főv. Lev. budapesti X. 6243-1912. sz.). 
1\ bcli.i1gyminisztcr a patikát a Pozso\Tlyi-út és környékére 
engedélyezte, fe'lállítási helyéül pedig a Pozsonyi-útnak a Csanády. 
utcától a Bessenyey-utcáig terjedő területét jelölte meg. A gy6gy
stzertár 1913. évi augusztus hó 16-án nyílt me,g .a Pozsonyi-út 27. 
szám aJ\att. Az 1920. évi július hó 16-án kelt 23.935. N. M. M. számú 
t'ter~del.et ideiglenesen, .addig, míg a megállapított körzethez 'ta·rtozó 
utcarész 1k.iépül és a még ,elzárt utcáJk megnyílnak, a -gyógyszertár
nak a Pozsonyi-út 2-a., 3-.a, és a 4-.a, b', e; szá1nrú házak egy,ikibe 
való áthelyezését megengedte. Ennek alapján került 1920-ban a je
lenlegi helyére, vagyis a Pozsonyi-út 2-a. szám a1lá. - Tukij do no· 
sai: Keserű Miklós, utána 1917-től máig Maxberge,r Gyula gyógy-
1sizerész1nester. 

• 
A „Bazilika" elnevezésű sz·e11.nélyesjogú gyó,gyszertár létesíté

sére Salomváry Jenő -okilevdes gyógyszeré1s1z kapta az engedélyt a 
48.837-1923. N. M. M. számú rendelettel (138.534--1923. X. :tan. 
sz., Főv. Le.v. budapesti X. 4909-1918. sz. és irattári X. 1402---1924. 
szám), mely f.elállítási helyéül az Ar-any János-utca, Sas-utca, 
Zrinyi-utca és Nádor-utoa áltrul határolt területet jelöJte meg. A 
gyógyszertár 1925. évi január hó 17-én nyílt meg a Balvány·ute& 9. 
száffi .alatt, ahcl jelenleg is var:i. Tulajdonosai: 1931-töl Kátai Sanlll, 
1932-től Salornváry Jenő fa 1933·tól máig Ambrus Sándor gyógy
:szerészmes'ter. 

• 

- ,\ 

1 
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A „Glóbus" elnevezésű gyógyszertár szen1élyes üzleti jogát 
Szigethy Imre gyógyszerészmester nlyerte a lOci.035 -1926. I. N, 
M. M. számú (106.459-1926. X. tan. ISCi<., Főv. Lev. budapesti X. 
2023-1919. sz.) rendelettel, mely ru ·gyógyszertár elhelyezésére a 
Zápo.Jya-utcának .a Vise·grádi-utca és az Ujpesti rakpart közé esö 
részét jelölte meg. Az 1926. október 12-én kelt 111.063-1926. N. 
M. M. számú deirat (127.945-1926. X. tan. sz.) a gyógyszertár fel
állítási helyét •a Zápolya-utcának a Vise!)rádi-utca és a Vád·út kö
zötti mindkét részre is loiterjesztetett azzal a kikötéssel, hogy a. 
Zápolya-utca és a Váci-út .sarokházaibar; esetleg felállíta<r1dó gyógr 
szertár ajt•aja a Váci-útr·a nem nyílhat. A gyógyszertár \T. ker. Zá~ 
polya-utcru 40. szám alatt 1927. évi március hó 7-én nyílt meg. 1929-
től dr. Fülöp Ago1ston gyógyszerészmester a tulajdonosa. 

* 

„Országház" elne<vezésű gyógyszertár fe.Jállítását a népjóléti 
és mun1kaügyi mir.nszter a 40.498-1929. I. N. M. M. számú rende
let.évei! az Alkotmány-utca, Szemere-utcru, Balaton-utca .és a Duna
part által határolt területre (115.847-1929. X. tan. sz., Főv. ir.attái: 
X. 1188-1929. sz.) .engedélyezte és annak üzleti jogát Kocsi1s: Imre 
gyógyszerészmestcrnck adomány.c}zta. A .gyógyszertár .a jelenlegi -
he.Jyén, vagyis V. ker. Falk Miksru-utca 16. szám alatt 1929. ·évi 
december hó 12-én ·r.~ílt meg. TulajdonosváHozás nem történt. 

* 

„Pallas Athene" dnevezésű .gyógyistzcrtár személyes üzleti jogát 
Lk Nagy Béla gyógyszerészmester nyerte a 39.628-1929. I. N. 
M. M. számú rendelettel, (99.064-1929. X. tan. szám) és elhelye
zésére a rendelet a Pannonia-utcá1r1ak a Szig,et-utc:l és a Csanárly~
utca közötti területét jelölte meg. A 41.947-1929. I. N. M. M. sz. 
rendelet (129.061-1929. X. tan. 1stz.) előbb említett eng•edélyező rea
deletben megállapított körzetet, helyesebben elhelyeztkedés1i terüle
tet a P.annónia-utca 6-c szfümú házig bezárólag kiterjesztette az
za1l, hogy ezen a teriileten belül a gyógyszertár bárhol elhelyezhető. 
A gyógyszertár 1930. évi február hó 7-én nyílt meg a Pannónia-utca 
7. szám alatt. Jcledegi helye Pannonia-utca 20. szám. 1930-tól Kende 
Ervin ,a tulajdon.asa. 

„Herce~ Batthyány" elnevezésű ,gyógyszertár feláblítását a bel
ügymini1s1zter az V. 1kerület Kárpát-utcának a Wa1hrmann-utca és .a 
Zápolya-utca közötti területére engedélyezte a 216 . .970-1933. XV. 
B. M. számú rendelett.el (201.669-1933. X. polgm. sz.) és annak üz
leti jügát dr. B.aradlai János .nkl1. gyógysze:r;észm.estc1·neik: adomá
nyozta. A 220.193-1933. XV. ·számú belügyminiszteri rende[et a 
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gyógyszertár körzetét a Hollán-utcának a WahronanrJ-utca és a· 
Csanády-utca közötti r·észérn· is. kiterjesztette (202.051-1933 .. X; 
polgm. istz.). Ez a r.endelet me.gengedte még, hooy 1936. évi novem· 
ber hó l-ig bezárólag. a gyógy.szertár, á körzeté;;, kívül lévő Hollán· 
utca ~4·. számú_ (Kor.all-utca sarkán) házban helyezhető el. A gyógy. 
szertar a Ho1llan-utca 26. szám alatt 1934. évi ja·r.ouár hó 24-én nyilt 
1neg. Tula1donosváltoz·ás nem történt. 

Házi gyógyszert.ár. 

Az Országos Hadigondozó Hivatal központi házi gyógyszer
tárM ~ 39.827-1918. B. M. számú re111delet (54.020-1918. X. tan. sz.) 
cng.edely,ezte, .az.o.nb.an a házi gyógyszertár, mint az a tiszti főorvosi 
hivatal r;yilvántartásából kitűnik, beszüntette működését. 

A VI.· kerületi gyógyszertárak. 

A „Szent Lélek" elnevezésű reáljogú gyógyszertár. 

Pe-sten ez a harmadik p.a'tika, melyet 1786. évben Schwachhoffct 
Ignác nyitott meg. A már teljesen beépített belváros mellett a kül. 
városD·k fejlődése j.elentő.Elen 1megindult és a 1számban folyton növe· 
kedő lakosság e•gészségügyi szüikségle'tei mindinkább előtérbe kerül· 
tek, ·•mint ezt a helyfartó tanácsnak 1786. évben tk<Jlt 1536 sz. ]eira· 
tábó'. látjuk (Főv. Lev. Intimata ao. a. 304-1876. 1s1zám), ~dyben a 
k.ulvaro.so[~ lak~·sságának gyógyszerellátása érdekében egy új pa
tika szuk.seg.essegét indokolta és ellvben :ar.nak létesítését is 1<imon„ 
dot,ta. Igy tör~é','h,etett, hogy a pe1s!ti tanács az 1786. évi május hó 
27-en tartott ulcseben hozott 216. számú határo·zatában az új pa
tika ~élesítésére„ a jo!)ot Schwachho.ffer Ignácnak adta. A gyógy
szertar elhelyeze.sére nézve 1kimondta a hivatkozott t.anácsülési ha·· 
t~rozat, ho,gy miután a belváros el van látva patikával'. ennek foly
tan a belvárost kivéve, a gyógyszertár bármely külvárosban meg
nyitható. A patika a Király-utcában a Kis Kere1s1zt-utca (a mai Ka
zinczy-utoa) sarkán lévő Phaller-féle .sarokházban 1786 április 10-én 
nyílt 1meg. Az elnevezése .,zum 'goldencn Lö,ve-n" volit, amít igazol~ 
111a~ az. 1788. éovi patil<avizsgál.atról szóló fe.ljegyzések, melyekből 
sz•?szeri~t ez oh·as?ató: „3. die Schwachhofferische zum goldenen 
Lowen m der Komg ga•s1e dcr Theresienstadt." (Orsz. Lcv. Helyt. 
Dep.art. San. 1788. év. 8. fons. 38. po,s.) A 111évváltozás időpontját 
nen1 lehetett megálliapí'ta·ni, de rövid ideig ha:szrnálhatta ezt a ne
vét. A gy.ógyszertár többször változtatta helyét, azonban csak a 
Király-utcának a Károlly-körút és a Kazinczy-utca közötti területén 
beilül. 1793-ban az „Angol Királyhoz" címzett (Főv. Lcv. Int. •a. m. 
5373'., szám„ Int. a. m. 304. Miss a. m. 5986. sz. és p.e,sti 14.794-
1855. sz.) szállóban az állami sóhivatal mellett volt, ahol ma az 

----J 
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Ankoer-palota álJ. 1832-tőd már a mai helyérJ 'található, ami .a nyi!~ 
vántarb1sok szerint Király-utca 12. számnak felel meg. 

Reáljo-gúságát a bud.ai helytartóság a 30.021-1855. számú ren
deletév"'1 ismerte el. 

Tulajdonosai voltak: Schwachhoffer Ignác, 
1791-töl Kuntzi János, 
1796-tól Aichmüller (esetleg Eichmülller) Fer·enc, 
1800-tól Jvlül!er Fcr-enc Adolf, 
1804,-töl JvlülJer elváJ!t felesége, Jvlayer Terézia, 
1804ctöl Gömöry Károly, 
1845-től özv. Gömöry Károlyné, sz. Bogsch Julia és Leyritz 

Károly, 
1853-tól Török József, 
1897-től özv. Török Józsefné és Török Sándor, 
1914-től Török József Rt., 
1925-tőll Szent Lélek .gyógyszertár Rt., 
(Főv. Lev. pesti 13.352--1853. szám.) 

Forrásközlés. 

1. A pmti tanács 1786. évi május 27-fo kelt 216. számú ha
t.ároziata: 

C o p i e. Extractus Prothocolli Sess-ionis Jvl&gistra tualis dc 
dato Pesthio:;i die 27. Jvl.aii 1786 celebratae. 216. lgnacz Schwach
hoffer beantwortet die var. Seiten deren hiesigen Apothekern, 
wíeder sein Einkornmen cjngereichte Anstiinde, und bittel sich 
zum Apotheker hier anzunehn1en. 

Da Subblicant s:ich seiner, Fiichig1ki„it, Sitten, und rümlicb 
ausgc.sitandener Prülung ho-bber binliinglich -ausgcwiesen hat, 
al1s10 wfrd Ihme der -allerhöchsten Normai V erordnung gemiiss 
eine Aporthek.c-n in ein oder anderer der hiesig.en Vorstadten, 
wenn Er die- guten Medicamenteni unter der vorge.schr.iebenen 
Tax Ordnung verabreichen sich förmlich anheiscbig machet, 
zu errichten zugestanden. ln dcr innern Strudt aber is! das 
Publicum obnebin scbon hinliinglicb mit Apotbeiken versehen. 
Decretum ut supra. Franz Egri m. p. No-tair (L. S.) Zahl. 25. 
Dic Taxe mit 24 coll'ventional münze entricbtet Goezlefü 
m. p. (L. S.) 

CoUationirt, und mit dem, durch Herrn Adam Illés 
vorgewíesencn 30 ikr. gestampelten Origirnde .gleich lautend be
funden. Pest den 24-ten November 1854. Vom Expedit des 
k. dc. Stadtischcn delegirte.n Gcrichte für die innere Stadt 
Pest. Abraham Zsarnay Kan:dciolficiaL 

(Föv. Lev. pesti tan. irntok 13.352-1853. sz.) 

2. A budai helytartósúg 30.021-1855. számú lcirnta a pesti ta
nácshoz: 
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An <len Jvlagistrat ín Pestb . 
. ln Erledigung de$ Berichtes vom 6. December 1855. Zahl 

22.131. wird dem Jvlagistrate eröffnet, dass man die Real Eigen· 
schaft der Apotheke des Josef von Török in der Pester The· 
resia:stadt „zum heil1gen Geist" anzuerkennen finde. Der Nor
analpreis dieses Gewe-rbcs wird im Sinne de.s bohen kk. Han
dels-Jvliniste-rial Erlasses vom 20. August 1853 Zahl 5490 nach· 
traglich bestimmt werden. Dicse Apotheike ist sonaob in das 
Vormerkbuch der Real Gewerbe einzutragen. Von dies,er Ent
'scbeidung ist sowobi der Bit'tsteller als das Apotbeker Gr.emi
um in Kentnlss zu se-tz.en. Die Bericht.s-Bcilagen folgen ím An
schiusse 1nit. 

Ofon, am 27. December 1855. Augusz. 
(Főv. Lev. pesti tan. iratok 129-1856.) 

'" 
Az „Oktogon" elnevezésű reáljogú gyógyszer1lár. 

A helytartótanács .az 1786. évi június hó 6-án ikelt 23.766. sz. 
rendeletében -azzal indokolta (Főv. Lcv. Loct; 102-1786. sz.) a 
krisztinavárosi új gyógyszertár létesítését, hogy .a Rácvárosból, a 
'fabánon .és a KrisztiITTJa városon át egé.sz·en a Larudstr·alSISe városM 
részig, m.ely ai mai M·ar.git-körútnak felel meg, patika. n,en1 volt. 
A városi :tanácsot ilyen elvi elhatáro.zás 1nellett hívta fel véle
ménynyilvánításra. Az iratokból kitűnik, hogy ,a belytartótalllács 
a már többízben patikajo-got nyert Beer Kajetán gyógyszerésznek 
kívánta a•d11i ·az új jogot ~s1, e.zért a tanács; valamint ,a folyamodó 
gyógyszerészek egyöntetűen Beer ellen foglalta!k álJást és részle
tesen indoikolták, hogy mennyire méltánytalan voilna a Beemek 
való jogadományo-zás. A hellytartótanáe:s1 ennek eUenére- a jogot az 
1786. évi július hó 5-én kelt 37.675. számú, alább közölt r-endeleté
vel mégis Be.ennek adta és a gyógysz.ertár el·hely,ezéslére a Kriszti~ 
navároS teirületét határozta .meg. 1786. -érvben Beer „Szentháromság" 
elnevezéssel meg is nyitott.a a gyógyszertárát. A pat]ka 1789-ben 
'l'abánba került és a rendelkezésekre álló adatok szerint az 1890-es 
években a Palota-utca 9. sz. -alatt, majd pedig 1924-ig az Attila
körút 51. szám .aiatt vo-lt. Ez évben a 24.127-1923. N. Jvl. Jvl. 1sz. 
rendeletben (35.407-1923. X. tan. sz.) nyert engedély alapján a 
gyó,gy.s„ertár az Oktogon-tér 12. szám alá ikerült, ahol ma is talál
ható. Az említett rendelet ugyanis a gyógyszertárnak a VI. Teréz· 
körút 3„ 5., 7„ illetve 6., 8„ 10. és 12 . .számú házak egyikébe va,ló 
áthelyezését eng.edte meg. A gyógyszertárnak ezt .a körzetét a 
33.730-1923. N. Jvl. Jvl. számú (48.692-1923. X. tan. sz.) rendelet 
az Andrássy-út 4-7. és 49. számú házaira, a 134.437--1926. N. Jvl. Jvl. 
számú (151.607-1926. X. t-an. sz.) rendelet pedig az Andrássy-út 
48. számú házra is kitcrje1s>ztctte. A gyógyszertár áthelyezésével 
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egyidöben me,gváltozott ·az elnevez-ésc is és ezidőtöl viseili mari 11e
vét. A budai helytartóság a patik·a rcáljogúságát az 1856, évi ápri· 
lis 5-én kelt 7914. számú re111dcletével ismerte el. A tulajdonosok 
.voltak: 

1786-tól Beer József Kajetán, 
1791-tőú F arkais Istváru, 
1806-tól Höppflcr János, utána anyja, Höppfler Anna tulajdo

nába ment át a patika. Höppfler özvegyét elvette Ráth József és 
egyúttal a gyógyszertár is a tulajdonába ment át. 

1835·be111 Ráth Peter örökölte, 
1872-től Eisdorfer Gusztáv és felesége, .sz. Mayer Emilia, 
1897-től Petri Ottó, 
1907-től Tóth Kálmán és felesége, sz. Fischer Teréz, 
1911-től a Nagyatádi T·akarékpénztár, 
1913-tól Krebsz Géza, Novomeszky Imre és fcl,cs.ége, sz. Fruda 

Gizella és 
1920-tól dr. Gaál Erudrc a tulajdonosa. 

(Főv. Lev. Locumten. 1786. év 290. sz„ budai 798-1872. 6Z„ 

513-1873, és budapesti X. 4909-1918. sz.) 

Forrásközlés. 

1. A helytartótanács 37.675-1786. számú szeptember 15·é11 
kelt leirata a budai tanácshoz (fogadmazv:>ny): 

Dem Magistrate der Stadt Ofeo:;. Auf <lessen Bericht vom 
24. Juli die1ses Jahreis wegien des Kajetan Beer -e,r.widert man 
diesem Stadt Magistrate: dass ob schon der die Beerische Apo
füeke noch im Jali're 1781 um 13.715 f. an skh kauffendc 
Apo.thekcr Franz Götz fa1 seinem dissfiilligen theuer genug, wie 
er vorgiebt, erkaufter.' Rech:te in dem benantlich gekónket zu 
sein vorschützct, weill d<erselben das Recht des Ve·rschleisses 
seiner M.edicinen nicht nur auf die ein.g.eschrenikt.e Fes'cung 
Ofen sondern ·auch auf die Ei:n"rohner de1: Raitzen- und Chri:s
tina-Stadt, welche zu der geweS'enen Beer,ischen, nunmehro 
.aber zu seiner Apotheke der Lage die Nüchsten sind, .;Jn sich 
gekaufct hat, der.111och di.e ün11nittelbahre Noth"11·.enJl~keit eine 
Apo:thcikc in der Cb!ris1tina Stadt zu ernichten, da in der ,ga!ll· 
zen daigen Streke der Raitzenstadt-Taban, und Christin"' Stadt 
bis Alt-Ofcn hiruaus keine Apotheke vorha111den isi, besonders 
bey itzi,ger Zeit dem vcrmehrten Publicum von sdbsten schon 
in die Augen leuchtet, und da ~.uch dte allerhöchs1te Gesinun
gen dahin ,abzielen, dass denjenigen, die nach ordnuin.g1smiissig 
.aus.gestandener Prüfung ihre Fahigkcit bes:tii.ttiget haben, bey 
'derley Gesucher: in Anbetracht des Puhlici imcrhin (1) aller 
möglicher Vorschub ,gegeben werde, und der Bittsteller Beer 
bey Gelegenheit seines dies.sfalls. mit dem Apothciker Götz im 
'fahre 1781. geschlossencn Kontraktcs in dem :mf Veranlassung 
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dcs. Stadt„J'vl,agistrats ausiges'tcJten Reverse das Rccht dcr Prio
ritaet lm Errichtungs Falle cine r:euc!ll (!) Apotheke für sich 
und se,ine Erben au1s1drük1ich ·vorbehalten hat, annebst_ auch 
dessic:n Rcverrs Lan,g.e -noch vor der, _derley Gesuche erleuchte
"enden Normai Resolution ded.ato 14. Novembris 1783.' und 23. 
.Jii,nncr 1786 ausg.e,stellct worden ist, so wird dem Bitts'tel!cr 
Beer •51ein Gesuch in der Ch6stina Stadt eine Apotheke er
richten zu dörfen hicmit erlauhet, und hat er Stadt Magistrat 
soJches ihm ung·ehinder:t zu g,cstattea1. Qf,e1n· D.atum . .. 
(O'rnz. Lev. Helyt.1 Dcpart. Sanitatis 1786. év 40 fons. 18. pos.) 

. 2. A budai helytartóság 7914-1850. számú leirata a budai ta-
náosihoz: 

An den Stadtmagistrat •Ín Ofen. 
Nach-~em Pcter R~th in scinem Gesuc~e um Anerik:er,,_nung dcr 
Real.mgenschaft semcr Apotheke arn Taban glaubwürdig nachc 
gewiesen hat, dass diese Apot•heike schon vor dem Normal
jahre 1799 von Stefon Farkas priv,atDcchtlich erwo1,ben und seit, 
je11er Zeit in ununterbrochener Rcihenfolg,e von e,fa1em Besit
~er a:.if <len andern bis zu1n geigenwa'rtig.en Inhabcr privatrecht
l1ch ub.er•trage:n worden sei, so finde.t -m,an. sich 1bes'thnn1t, die 
Realeigcnschaft dieser Apotheke im Sinne de,s rna,ssgebendcn 
Handels Ministerialerla,s~es vom 20. Au,gust 1853 Zahl 5490 mit 
dem Beisatze anzuerl.;:,ennen, d·aislS die Festis,etzung de.s Norm,al
preises del\Selben nach dci:n weitern ,B.estimmungen des ebe.n er
wahn:tcn hohen Ministerial Erhs1ses nachtrii!jlich zu erfolgen 
haben werde. Hievon wird der Magistrat in Erledigung des 
Berichtes vom 20. Mar.z foufenden fahres Zahl 9709, des· 
-sien Beilagen hn Anschlusse zurüdkfolgen, zur weitern 'lcr· 
standigung des Bittstel1ens und des betrc!fenden Gremiums 
1nit ·dem Auftrage in Kenntniss g,esetz't, dieses 1i.llln als ein 
reales an·erk•annte Apot!he[.;:ergew·erbe · in vor:s1chriftsmassige 
Vormerkung und Evidenzhaltur;,g zu nehmen. Ofen am 5. Ap
ril 1865. Augusz. 

(Főv. Lev. budai tan. imtok 1484-1855. sz.) 

A „N ádor" elnevezésű reál jogú gyógyszertár. 

Dr. Wagner Dániel gyógyszerész 1833-b'an gyógy.slzerészeti és 
chém.iai aab,oratórium, valamint ez"Zel szorosan .összetartozó gyógy
szertár megnyitására kért erng.edélyt. A tiszti !őorv,os megállapítása 
szerint w.agner úgy a szükséges a·nyagi feltételekkel, mint kellő tu
'dományo.s fcl1khszültséggel rendelkezett, tehát .a városi tanács a ké
relmet kedvező java•sl.attal terjes.ztette fel. A helytaDtótanács a ki· 
Yá!llt engedélyeket a 7405-1834.sz. rendeletével megadfaazzal, hngy 
a patika mellett mííködő labnratóriumban kószített pMeparatumoik 
csak szakmabelieknek, gy.ógyszeré~zeiknek szolgáltathatók ki. Ez az 
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első gyógyszerészeti laboratórium hazánkb&~'.. n_>,cly?ek a nagy ki
terjedésű, ellátatlan keleti piac folytán _nag~ J~vot J_osoHak: , . 

A rendelet a patika helyéül " Terez kulvaros esza.k1. reszel J_e
lölte meg azwl a céllal, hogy a !ipótvárosiak .érdek~ü is szolgal
hassa. A gyógyszertár 1834. évben nyHt meg a Baz1.hkaval sz~mben 
a Váci-körúton, .a mai Lázár-utca és Révai-utca kozott1 teruleten„ 
1912-ig a Váci-körút 17. 1srzám al"tt volt. A 150.226-1912. ~.NL. s~. 
(129.286-1912. tan. sz.) renddet a gyógy.s1zertárnak a Vac~-kor~t · 
(a mai Vilmos császár-út) 17. s~ám alól ~ yi. ker. Andrassy-u~ 
1-16. számú házak egyikébe v"lo elhclyezeset megen~edte. A P~ 
tika a·kkori tuLajdo·no1s1a azonban ön1kényes-en az engedelyezett ter~
leten kívihl eső Andrássy-út 19. szám alatti házba helyez'.e at 
gyógyszertárát minek az vo.\t a következmény.e, ho-gy a tanacs " 
patika bezárásá.ra tett intézkedést~- h3: záros h,~tárid·ő ~l~~t ,az ~n= 
gedélyezett körzetbe nem helyeznek at. 191 '.. ev februarJ_abar', ke 
rült át a gyógys~ertár vég·lege1s1en mai h·elyer.e, az ;An1drassy-ut 1„ 
szám alá. A patil.<a reáljogúságát a budai helyt"ttoság a 35.483-
1859 számú renddel-évei ismerte d. 

;fulajdonosai voltak: id. dr. w,ag.ner Dániel, 
1889-től Petri Ottó és feiesége, sz. Tóth Honi>, 
1895-től Egger Izidm, 
1897-től Egger Lrn ·és Egger Izidor, 
1904--től Egger Leo, özv. Egger Izidorné, sz. Strasismann 

Auguszta, Egger János és Margit, 
1912-től a Nyitroi Hite1lbank, 
1921-től Németh Gyula, 
1922-től Németh Gyula és özv. Alföldi Istvánné, 
1923-tól Németh Gyula és dr. Fülep Agost, 
1927-től Néme1th Gyu1a és dr. Teutsch József, 
1928-tól Braun Miklós éis 
1929-től dr. Schlichter Frigyes. 

Forrásközlés, 

1. A helytart-ótanács 7405-1834. számú leirata .a pesti ta-

núos1hoz: . . .1 Prudent,eis ac Circum1sipectt! Nob1s hono-randi. 
. Postquam Civicus hic Magistratus caus'.a inc.olarum. Civi
tatis Leopoldinae et Theresimrrne, a prosfanhbns m grem1.a Ci
vit-atis hujus pharmacopoliis remotius habitanUum, nc:vi phar-. 
macopolii necessitatem de dato 13-ae Angush 1832 Nro-. 63~1 
horsum remonstr,asset, et .erigendi novi in dict1Sl Suburbus 
pharmacopolii n,e.oe,ssitas ialtissi1mo quoque Lo·co ultr.o r~co
gnit·a fuisset: .aatera vero parte Institutu1:11 seu ~,aborator1um 
pharmaceutico-Chemicum, quale Pharmacrne Mag1ster et ~he: 
mica,e Doctor Daniel Wagner 1su1s .gumtibus in U:be Pest1e~s1 
erigere inte111dit, ductu opinionis f.acultatis Me.d1cae Reg1ae 

A fővárosi patikák adatai 209 
-~~~~~~~~~-

Scientiarum Universftatis pluribus e respectibüs, ex ,obtutu 'im
printis comn1erci_i publici Regni totius ·et Co-mmerci1alis hujus 
civitatis perquar1n utile .sit futury:m, :taLismo-di .autem Institutun1 
ad no-rmam similium, quae in plu·ribus exteris P'rovinciis flo
rent, instauratum, inito ad minus, sine publici pha·rm.acopolií 
adjutorio subsister.e, ac prov.ehi minus pois:sit; 1nemoliatn Pl1ar
m.acia0 Magistro et Cheimiae Doctnri Danieli W.agner, qui re
quiiS~tas theoretic.as et practioas cognitiones, ac cornlparata1n 
sibi in exter:is eti.am Provinciis n1ajorem eo in obj,ecto experi
e11tiam co•mpr.abavit, admitti, ut in loco ad id idone.o, 
chcmioo-pha1imaceuticum J.nstitutum, in qu{) praeparata 
quaevis Chemia majoribus in Ma.ssis pro quibus;vis tech
nicis, et pharrnaccuticLs usibus iparen1tur 1ac un.a in sub
sidiu1n hujus Instituti Ph,armacopo1ium in parte Septemtrio1naii 
Suburbii Thcre:siani erigere possit, et quidcm ea sub coli1-
ditíone, ut comrprobato necess.ario eum ín scopum fun<lo 
phar1nacopo1lium, tanquam sub1s[di.arium subin •solita visitatio-ne 
.approb.andtHn, suapte cesset .si aliud ilLud Instítutu1n, it11 

cujus gratiam, apothecac ·erectio illi concessa est, cnnstabi
liri per .illum ncgligeretur, et 11uJlum cet,croquin vcn.ale· Jus te
laite .ad sub,sidiarium id pharn1acopolium cum dicto Che1níco
pharmaceutioo I1nstituto conjunctum ei<lc-in impetranti cnin
petat. Civico -proin huic Ma,gistratui committitur; ut saepius 
me1m-0rato D o e t o r i D a n i ·e 1 i W .a g ne r talcm quoprius 
.adsi,gnet p1»0 erigcndo pharrnacopolio in pra.ewttacta Suburbii 
ThcreSliani parte Septemtrionali locum, quo inc·o-lis Civitatis 
Leopoldínae quoque a ca.e.teris j.a;n1 erectis publicis ph.arm.aco„ 
poliis magis remotis, quam optimc sít prospectu.m eo· cacte1r-n
quin subint·ellecto quod 1sfr Laboriatoriun1 chcmico-pharmaceuti
cum in .eodem cum apotheca loc.o junctim crigi non posset, 
.Hlud ín .alia oipportuna localit.atc in·st,aur.are l:mpetr.anti liberum 
sít. Circa factas autem suas c1atenus dispositiones prout ct cl.e. 
eo: quando ct iin quo loco lnstitutun1 seu labor.atoríum che
mioo-ph,ar1n.aceuticum erectum íri speisi adfulg.e,at, iden1 hic M.a„ 
1gistratus isthuc relaturus est. Prout in reliquo ideni In1stitutu1n 
publioa sub vigilantiai tenendu1n .erít, ita praepmrata ch-emico-· 
ph,arimiaceutíca, quae inibi in usum pharm.acopolio-rum par.abun· 
tur antequaim venum exponantur, per facultatem medic.am, .sua 
vi.a e.atenus invi.atam, iinNestig.anda et pro compe.rto proband-a 
veníent, eiatenus impetrante per Cívicum hunc J\1a,gistratu1n 
i'n ,antecessum edocendo. Datuim ex Consilio Re,gio Locum"te
neinti.ali Hungarico. Buda-e die undecima M.artii Anno Millc
.simo Octing.entcsim,o trigesín10 quarto celebrato. E·o-rundem 
Benevo.Lí Al1exander Mérey. Petrus K·omáro1my, Ludovicus 
John. 

(Főv. Lev. Int. a. n. 4356. szám.) 

14 
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2. A budai helytartóság 35.484-1859. számú leirata ·• pe~rti 
tanácshoz: 

An den Magistrat in Pest. 
ln Erledigu.ng des Berichtes vom 16. Februar laufendcn Jah

res Zahl 6064 wird dem Maglstrate zufolge ErLasses des ho
hen k. k Ministerium des fonern vom 23-ten November Lau
fenden Jahrns Zahl 27725 bedeutet, dass Seine k. k. apostoli-· 
sche MajesUit, mit Allenhöchsten Entschie0ssung vom 13. No· 
vember laufenden J ahres aus a1lerhöchsten Gnade zu ge1sfatten 
geruht haben, d«ss dle Apotheke-r Ge•rccllts_ame des Dokto:s 
der Chem.ie D.aniel Wagner zu1n. Rcichspal.a tin rn Pest, als e1n 
Rrnlgcwerbe behande1t werden dürfe. Die Bieilagen des obhe
zogenen Berichtcs mit Ausn:xhme dcs Majesfüts-Gesuches de-s 
Daniel Waginel* folgen zur Verstiindigung dcs Gnadenwerbers 
und des Apotheker Gremium mit dem wcitercn Auftr,age zu
rück, dass diese nunimel1r als ein verkiiuflicihes G-ewerbe zu 
behandelnde Apotheker Gcrechtsame im Sinne der bestehen
den VoDs:chriften gehörig ín Vor:n1eriku11g zu n.c.hmen -seh1 wird. 
Ofen 4. Dez.ember 1859. Aláír:ícs. 

(Főv. Lev. pesti tan.- iratok II. 1266-1858.) 

* 

„Segítő Mária" elnevezésű személyjogú gyógyszertár felállítá· 
sát a 27.355--1868. B. M. számú rendelet (12.481-1868. 'tan. sz.; 
F őv. Lev. pesti tfrn. iratok II. 365-1866. 0szitm) a T'e~éz külváros felső 
részére engedélyezte. A gyógyszertár üzleti jogát Pest város köz· 
gyűlése az 1868. évi április 8-án ho.zott 12.481. 1srz. határozatával Dítt
rich Károly gyógyszer.és:mnesternek adományo.zta. A belügyminisz· 
ter a közgyűlésnek ezt .a döQüését .a 10.136-1868. sz. (16.829-1868. 
pesti tan. sz.) leiratáv.al tudomásul vette. A gyógyszertár felállítási 
helye felett vita volt, melybe belcka:pcsolódott a gyó,gyszcrészles
tület és a terézvárosi Lako,sság i!s. Ennc!k eredménye az volt, hogy 
az 1868. évi november hó 24-én kelt 18270. számú belügym;niszteri 
rendelet a felállítási helyet .a pesti közgyűlés 14072-1868. számú 
határozatának megfelelően a Gyá,r-utca azon részén jelölte meg, 
ahol .az az Aradi-utcába nyfük. A gyógysze.rtár 1869. évi január 
hó 16-án nyílt me,g VI. ker. Jókai-tér 8. szám abatt. A 145.582-1917. 
B. M. számú rendelet, a gyúgy,szertárnak a Teréz-körút 20, v.agy 
:22. s~fümú házai egyikébe való áthelyezését megengedte, azonban 
az 53.496-1927. N. M. M. számú rendelet (181.990-1927. X. tan. 
GZ.) ezt ru rendelkezést hatályt.alanította. Az újabb kérelemre a bel
ügyminiszter .a 257.964-1934. XV. B. M. (168.169-1934. X. pm:l 
számú r.ende[etével megengedte a T·eréz-ikörút 22. számú ház Arad1-
utca oldalára, vagy a Teréz-körút és az Ar.adi-utca 1s1a.rkán 1évfi 
üzlethelyiségbe való áthelyezését, ami 1935. jfrnuárjáhan a Teréz
körút és Aradi-utca sarkán lévő üzlethelyiségbe meg is történt. 
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TuLajdo111osai voltak: Dittrich Károly, 1892-től Tárczay István 
,1894;till dr. Kovács Ernő és 1919-től máig Fenyves Miks.a gyógy'. 
is•ze1«eszek. 

* 

„Isteni Gondviselés" elnevezésű személyjogú gyógyszertár fel
-állítását a belügyminiszter a T,erézvárosnak a Rózsa-utc.a és Város
ligeti-fasor közötti területére engedélyezte .a 27.083-1875. B M 
számú rendelettel (7165-1876. eln. tan. szám; Főv. Le•v. cin, IJ64__: 
1885. sz.) A gyógyszertár üzleti jogát Urbán József gyógyszerész: 
m~~t.cr nyerte el az 1875. évi dec. hó 15-én 'tartott városhatsági köz
gyules 901. sz. hatámzatáwl, mely döntést a m1niszter 63 790-1875 
sz. leiratáb.an vett tudomásul. A gy6gy·s~ertár 1876. évi ~árcius hÓ 
27-én nyílt meg a Király-utca 98. szám .alatt. A 21.529-1888 VI. 
kerületi sz. határozat megengedte 11 gyógyszertárnak a Király~utca 
vonalán befelé a Csengeri-utcáig terjedő terézvár.a-si terül1e!tre v·aló 
áthelyezését. lg:;: került -a Király-utca 102. sz:ícmú házba; majd pe
.d,1g 1892-~en (Fov. Lev.,budapesti eln. 661-1887. ,sz) a gyógyszer· 
tarat, KH~ly-utca ,86. „ szam alá helyezték át, .ahol jelenle,g is van. 
Ebbol az athelyeze.sbol sok vita szármfrzott, végül .a belügyminiszter 
a 13587-1894. B. M. számú leiratában ;izt tudomásul vette. A 
·gyógyszertár ·tulajdmo·sai: Urbán J.ózsef 1891-től Tóth János 1901-
januártól Wimmer Károly, 1901 júliustÓl Lehmann Viktor' 1913-
tól Gyurovics Gyula, 1916-tól dr. Légrády Erzsébet é.s Í928-tól 
a mai napig Majos Pál Lás;,ló. 

* 

,,Vörös Kereszt" elnevezésű személye.sjngű gyógyszertár fel~ 
állítását a VI. ker. Sugár-útnak (a mai Andrássy-út) a Szív-utcatól 
kifelé 'c1ső :területére a 4870-1881. B. M. számú (6402-1881. tan. 
sz.) rendelet ·engedélyezte. A rendelet a gyógys»ertár ü~leti jo.gá
~1a1k adományozását a fővárosnak -engedte át, mely .alapon •a köz-· 
1g_azg:~t,ás~ bizottság .az 1881. évi szeptember hó 21-lk napján tar· 
tott uleseben kelt 1462-Kbg. sz. határozatával a jogot Schw.arcz
n1.ay·er János ülk:lcvc-Les gyógyszerésznek adományozta. A <Jyógy
s~ertá·1; 1882. é~i július hó 8-án nyíl't meg " jelenlegi helyén~ And
.r~ssy.ut 84. ~zwm .alatt Tulajdrnnosai: 1886-tó! ifj. Schwarczmayer 
Ganos, 1888-tol Bayer A111tal és 1921-től a mai napig ifj. dr. Bav.er 
Antal gyógyszerészmes.ter. · 

„Szent György" elnevezésű személyesjogú gyógyszertár fel
áfüt&s-at .a belügyminiszter " VI. be·r. Szondy-, Jz.abella- és Vörös· 
marty-utcák tájára a 42.054-1886. B. M. sz. (9.645-1886. eln. 

14' 
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tan, sz.; Főv. Lev. budapesti ein. 1265-1885. sz.) rendelettel enge
délyezte és uzleti jogát T&uffor Károly ,gyógyszerószmesternek 
adomimyozta. A gyógyszertár 1887 január 2-án nyílt me,g a Szondy
és Izabella-utca sarkán, az faabelLa-utca 81. szám alatt. 1893-biln 
helyezték át a Szondy-utca 26, szám alá. A 100.855-1894. B. 1\1. 
számú rendele1t (3138-1894·. dn. sz.) a gyógyszertárnak a Szo'1dy
utca és a Teréz-körút 1s1ankára való áthelyezését megengedte. E 
rendelet alapján került a gyógyszertár a jelenlegi helyére, Teréz
korút 37. szám alá. Tulajdonosai: Tauff.er Károly, után" 1910 ó'ta 
dr. Tauffer Gábor ,gyógyszerészmeskr. 

„Opera" -elnevezésű személyesjogú gyógyszertár felállítását a 
belügyminiszter a VI. Iker. Andrássy-úton, wrnnak a Laudon- es a 
N<igymező-utcák közötti rész;ére " 36.830-1887. B. Jvl. számú 
(6935-1887. eln. tan. sz.) rendelettel engedélyezte és1 üzleti jogát 
Török Sándor gyó.gyszerészmesternek adományozta. A gyógyszer
tár 1888. évi január hó 25-én nyílt meg Affldrássy-út 29. szám 
alatt. Jelenleg ·a gyógys20ertár Andrássy-út 26. •9Zám rulatt van. 193l 
óta Lám Elemér a gyó.gyszertár tulajdono,sa. 

* 

„Had:tyú" elnevezésű személyesjo.gú gyó1g.yszertár üzleti jo" 
gát Rózsavölgyi Imre gyógyszerészmester 01yerte a 87.372-1890. 
B. Jvl. 1S!zámú renddettel (1103-1891. dn. tan. sz.), mely a pahk& 
elhelyezésére a VI. ker. Szabolcs-utcának -az Aréna-út és a Lőpor· 
tár-utca lközöti részét jelölte meg. A gyógyszertár 1891. évi január 
hó 15-én nyílt meg S7'abolcs-utca 32. ,sJzám alatt és 1900-ban került 
az Aréna-út 124. szám alá, ahol ma van. Az 52.134-1900. B. J\1. 
számú rendelet .megengedte a gyógysz,ertárnak :az Ar-éna-úton az: 
Államvfüsutak vágányától a Lehel-utcáig terjedő részén v-aló elhe• 
lyezését. 1927 óta Rózsavölgyi Le1~kc Jvliargit oyógvszerészmeslel' 
.a tulaj do·nosa. e- . 

i,Szent Be1·talan" elneve.zésű gyógysz·ertár szeirilélyes üzleti jo-. 
,gát Eihach Ödön gyógyszerészmester nyerte a 70.328-1898. B. Jvl. 
sz .. re"'.d~Lettel (37.689-1898. eln. tan. sz.), mely a gyó,gy.szertár cl· 
helyezes-ere a VI. ker. Andrássy-útnfrk a Vörösmarty- és Eötvös
utcák közötti részét jelölte meg, A gyógyszertár 1899 január hó· 
27-én nyílt meg az Andrássy-út 55. ,szám alatt. Tul1ajdonosai: 
Eibach Ödön után 1905-től Ladányi Zoltán és 1929-től a mai na· 
pig Ladányi A111dor gyógyszerészmester. 
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A „Fehér Galamb" elnevezésű .személyesjo1gú gyógyszertár léc 
tesítésére Nyiri Bertalan kapta az engedél.yt a 116.523-1901. R Jvl .• 
számú (75.088-1901. X. tan. ,51z.; Főv. Lev. budape1sti X. 3847-1901. 
szám) rendelettel, mely felállítási helyül a VI. ker. Hungária-útnak 
a Csata-utca és a külső Váci-út közötti részét jelölte meg. A 
gyógyszertár 1902. évi március hó 1-.én nyílt meg a HU!tlgária-út 93. 
szám aLatt. Jelenleg Hungária-körút 60. szám alatt van. Tulajdo· 
nosai voltrnk: 1908-tól Glück Rezső, 1909-től dr. Lázár Béla, 1920· 
.tói a mai napig Strauss Ármin gyógyszerészmester. · 

A ,gyógyszertár az új XIII. kerület területére esik . 

• 
,,Turul madár" elnevezésű gyógyszertár sz,em,ély,es üzJeti jogát 

Takácsy !g1I1ác gyógyszerészmester nyerte a 115.1'19-1901. B. Jvl. 
.számú rendeletttel (75.419-1901. X. tan. sz.), mely a gyógyszertár 
-elhelyezésére a Szondy-utcának a F elsőerdősor-utcától az Aréna
útig teirjedő részét jelölte meg. A gyógysz·ertár 1902. évben nyílt 
n1-eg a mai helyén, Szondy-utca 52„ illetve Szinnyei Merse-utca 19 . 
. szám alatt. 1907-től Káwly ADmin gyógyszerész " tulajdonosa. 

„Deák Ferenc" elnevezésű gyógyszertár felállítását a belügy
füiniszter az 55.595-1904. B. Jvl. számú nendelettel (35.736-1905. 
X. tan. sz. Főv. Lev. budapesti X. 3199-1903. sz.) a IV. ker. Sütő
utcánalk .a Deák Ferenc-térre .nyíló részére engedélyezte és1 annak 
üzleti jogát Lukács Gyula gyó,gyszerésznek adományozta. A 
·gyógyszertár 1909. évben nyílt me·g Deák Ferenc-tér 4. szám alatt. 
A 21.734-1907. B. Jvl. számú rendelet a gyógyts•zertárnak a Deák 
Ferenc-tér bármelyik házába, az úgynevezett Anker-udvar teljes 
-kizárásával és .a Váci-körút 1. számú házha vruló áthelyezését m~g
engedte. Az 51.515-1907. B. Jvl. számú rendelet pedig a Váci
körút 1. számú ház újraépftésélig a Váci-körút 1-3„ illetve a 
2-4. számú házai egyikébe való áthelyezését megeng.elte. Hogy " 
gyógyszertár tulajdono1s'a áthelyezte,e a patikát és hova, nem si
került megállapítani, azonban ezen gyógyszertár már 1917-ben a 
mai helyén, Deák Fe-renc-tér 6. szám alatt volt, az Anker épület
ben. Tulajdonosai: Lukács Gyula, utána Cserv,eil1yák György és 
1917-től a mai napig Szücs Pál gyógyszerészek. 

• 
„Szabadság" elnevezéisiű gyógyszertár személyes üzleti jogát 

·a belügyminiszter -az 52.472-1907. B. Jvl. számú (a fővárosnál az 
iratok nem találhatók) rendeletével Esztegár Béla gyógyszerész
füesternek engedélyezte .és a gyógyszertár elhelyezésére a VI. ker. 
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Sze.nt László·útnak a Sze:gedi·utca és " Ráküls·tér !közötti részét 
jelölte meg. Mi<t1lthogy ez a terület a való helyzetnek nem felelt 
meg, m.ert .a Szent László-útnak: ilyen sziakasza nincs, a 101.212~ 
;1907. B. M. számú rendelet a fdállítás helyéül a Szent Liszló·útnak 
a Hungárla·körúttól kifelé a Szent László-úti iskoláig te,rjedő terü. 
letM _határozta meg, A gyógyszertár 1907 december hó 10·-én nyílt 
meg Jelenlegi helyén, Szent László·út 2. \s•zám alatt. Tulajdonosai: 
Esztegár Béla, utána 1929·től Bulcsu Harrn;, majd ugyanez évtől 
a mai napig Lamberg Károly gyógyszerész. (Főv. Lev. budapesti 
X. 481-1?02. sz„ X. 780-1907. sz. és X. 6071-1912. sz.) 

A gyogyszertár az új XIII. kerület területére e!SHc 

* 
„Gróf Andrássy Gyula" elnevezésű személyjogú ,gyógyszcriáJ' 

felállítását a belügyminiszter a VL ker. Dalnok.utca Podma
niczky-utca, Aréna-út és az A·ndrássy-út közötti terÜletre e11-

gedéilyezte a 66.380-1908. B. M. számú (174.812-1908. X tan. sz„ 
Főv. Lev. budape1s1ti VL 496-1909. sz.) renddctével és a:rmak üz
leti jogát dr. Gaál Endre gyógyszerészmesternek adományozta. 
A 99.557-1908. B. M. számú rendelet .az előbbi rendeletben meg
állapított kör„etet ·a Bajza·utca mindikét oldala, Podmaniczky· Bu
lyovszky-utcák és az A1t1drássy·út mindkét o.Jda.\a :íJltaJ határo.Jt 
területére korlátozta. A gyógyszertár 1909 március hó 24-én nyílt 
meg Andrássy·út 99. szám alatt. 1914·től a mai napig dr. Witt· 
11!1mnn El•emér gyógyszer-ész a tul.aj donosa. 

* 

„Erzsébet királyné" eln.e.vezés,ű személyjngú ,gyógyszertár fel7 
áJ!lítását a belügyminiszter a 70.899-1908. B, M. számú rendeletével 
(53.6,25-:908. V!. tan. sz.) a VI. kerület Hajós- és Gróf Zichy 
Jen~-utcaik sarkara eng;edélyezte és a jogot Szántó József gyógy
Biz·eresz.m.esternek adomanyozta. A gyógyszertár 1908. évi december 
hó 13-án nyílt meg a Haios·utoa 24. számú házban. A 39 856-1921. 
N. M. M. s~ámú rendelet·• ,gyógyszertár áthelyezését a Na,gymező
utca 21. .szamú házától a 35. számú házáig, a páros oldalon pedig· 

.a 30 .. szamtól a 48. számú házig terjedő vonalon lévő ház·ak vala
melyikébe me,g·engedte .. Ez alapon a gyógyszertár 1927 június hó 
27-én a jelenlegi helyére, Nagymező-utca 38. számú házba került. 
Tulajdonosai: Szántó József, utána 1915-től Nyilassy Ágoston 1920 
tói Hacskó Lajos, 1931-től Schwartz Manó, 1935-től pedig dr Schu-
lek Béla gyógyszerész. · 

* 
„Vörösmarty Mihály" elnevezésíí gyógyszertár személye·S· üz:. 

Jeti jogát Kiss Béla oikile·v'eles gyógyszerész inyerte. a 62.8ó5-·1908c 
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B. M. számú (174.801-1908. X. tan. sz„ Főv. Lev. budapesti X, 
3704-1907. sz.) r.endelettel, mely a gyógyszertár efüelyezésére a 
,VI. kerület Aradi- bs Vörösmarty-utcák sarkát jelölte meg. A 
99.557-1908. B. M . .számú rendele;t a gyógyszertár körz-etét a Vö
rösmarty·utca 46. számtól a Podmaniczky-utca !elé terjedő terü
letre is kiterjesztette. A gyógyszertár 1909. évi június hó 2-án 
nyílt meg. Jdcnleg Szondy·utca 23. szám alatt van. 1909-től Bauer 
Adolf, 1925-től pedig Bauer György a gyó,gyszertár tulajdonosa. 

* 

„Danubius'' elnevezésű gyúgyszertár sz:emély~s1 üzleti ja.gát 
Hallé Géza ,gyógyszerészmester az V. és VL ikerülethen a Váci· 
úton .lévő Danubius·gyár környékére< nyerte a 69.656-1910. B. M. 
számú (69.587-1910. X. tan. szám) rendelettel. A gyógyszertár 
1910. évi november 3·án nyílt meg Váci·út 123. szám alatt, ahol 
jelenleg >s található. 1912-től Bálint (Buchhalter) Géza, 1914-től 
Zakariás Árpád, 1928.tól Illés Antal gyógyszerész ru tulajdonosa. 

A gyógyszertár az új XIII. !kerület területére esik. 

* 

„Caritas" elnevezésű szcmélyjogú ,gyógyszertár felállitásáua 
Gros1s1mann Ervin gyógyszerészmester nyert engedélyt a 31.643-
1910. B. M. rendelettel (69.588-1910. X. tan. ,szám), mely a gyógy
szertár :eilhelyczésére a VII. kerület, Király-utcának a Holló· és 
Kisdióla·utcák közötti területét jelölte meg. A 109.185-1910. B. M. 
számú rendelet a gyógy15•zertár körzetét az előbb megjelö[t terü
let, illetve útvonal VI. kerületbe eső részére is kiterjesztette. A 
gyó.gyszertár 1911. évbm nyílt meg VI. ker. Király-utca 38. 1s•zám 
a.Jatt, aho.J jelenleg is található. 1917 óta Ispán Jenő a tulajdonosa. 

* 

„Vilmos császár" elnevezésű gyógyszertár személyes üzle1ti 
jogát Szücs Sándor nyerte a 84.459-1911. B. M. számú rendelet
tel (110.682-1911. X. tan. sz. iratok fel nem találhatók. Főv. Ley.; 
X. 3947-1909. s:?Jám), mely a gyógyszertár elhelyezésére a Váczi
körút 26-48. számú házak közötti területet jelölte meg. A 
155.206-1911. B. M. rendelet a Váci·körút 50„ valamint szemben, 
a VL kerüktbe eső 25-39. számú házakra is kiterjesztette a kö~· 
zetet. A gyógyszertár 1912. évi június hó 15-én nyílt meg ,Jfon· 
gya" elnevezéssel Váci-körút 29. is1zám alatt, va1gyis mai helyén (ma 
Vilrnos·császár-út 29.). Nevét 1914. évben változtatta meg ·a jelelf
legire. 1913-tól Scholtz Endre, 1918-tól pedig Székely Sándor a 
gyógyszertár tulajdonosa. 
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„Phőnix" személyjogú gyógyszertár üzileti jogát Janitsáry 
Iván gyógyszeréislzmester nyerte a 84.458-j910. B. M. számú ren
delettel (92.120-19JJ. X. sz.), mely a gyógyszertá,r elhelyezésére a 
.Váci-útnak Frangepán- .és Forgách-utcák közötti ·részét jdölte meg. 
A 160.006-19ll. VII. B. M. rendelet ezt a területet kiterjesztette 
a Váci-út átellenes oldalára is és pedig az V. kerületbe tartozó 
Bega- és Bodor-utcák közötti részre. A gyógyszertár 1912. évi jú
lius hó l-én nyílt meg VI. Váci-üt 87. szám ·alatt, ahol jelenleg is 
t"lálható. Tudajdono·st csak 1934. év februárjáham változtatott, 
mely időtől Janitsáry László gyógyszerész a tulajdonosa. 

A gyógyszertár az új XIII. kerület területére esik, 

* 

„Fasor" ·elnevezéi&ű gyógyszertár személyes üzleti jogát P.rülko
povitsch Brunó gyógyszerész nyeTte a 25.326-l 90ó. B. M. számú 
rendelettel (66.492-1906. X tan. sz. nem találhstó), mely a gyó.gy
szertár elhelyezésére a Lövölde-tér területét állapította meg. A 
gyógyszertár 1906. év,i norvember hó 19-én nyílt meg. VI. ker. Lö
völde-tér 5. sz.l "latt, .ahol ma is található. Tulajdonosai 191J-tő1 dr. 
Widder Afadár, 1915-től Prokopovitsch Brunó, 1917-től Haas Mik
lós .és 1917 nc>vemberétől .a mai napig Hajdu József ,gyógy•S1zerész
n1cster. 

* 

„Nyugati" elnevezésű gyógyszertár személyes üz1eti jo·gát Less
ner Alfréd gyógyszerés·zmester nyerte a lll.6661-1918. B. M. sz. · 
rendelettel (3722-1919. X. sz„ Főv. Lev. budapesti X. 30-1919. 
szám), mely a patika :elhelyezésére• a Berlini-teret jelöl'te meg. 
A 38.058-1919 .. N. M. M. 1s•2lámú (főv. irattár X. 30-1919, sz.) ren 
delet a gyógyszertár körzetét oly módon változtatta meg, hogv " 
,jövő elhelyezésére a Vilmo•s császár-út jobb oldalán lévő 61„ ·63„ 
65. számú házakat, a bal oldalán pedig .a Markó- és Klotild-utcák f 
közé eső 76„ 78. számú házakat je<lölte me.g, A gyógysze,rtár 1919. 
:évben nyílt meg VI„ Vilmos császár-út 65.(szám .alatt, ahol jelen-
le,g is található. 1926-tól KáJmán Bél:>, 1928-tól pedig Flamm István 
a tulaj dorn>s'a. 

* 

„Podmaniczky" elnevezésű gyógys!zertár személyes üzleti jogát 
Hadzsy Endre gyógyszerész;mester nyerte a 45.950-1922. N. M. M. 
számú rendcletfol (78,754-1922. X. fan. sz.), mely a gyógyisczertár 
<Jlhelyiczésér.e· a Podmaniczky-utcának a Bajnok-utca es Aréna-út 
közé eső 'területét jelölte .meg. A sznmszédos „Turul" .gyóigyszer
tár tulaj do nos a ezt a körzetmegá\l.apítást magár.a nézve sérelmes· 
nek t.a.!álta, mire a 89.015-1922. N. M. M. 1s1zámú (175.955-1922. 
X. t. sz.) rendelet a gyógyszertár részére megállapított körzetet · 

„.;r.· .. · i j . 
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idejg\enesnek minősítette és elrendelte:, hogy a patikát öt év le
forgása alatt .az Aréna-út felé eső részre, a 11Turul" gyógyszertárat 
nem veszé\y,eztető távolságra kell áthe•lyezni. A gyógyszertár 1922, 
évi június hó 17-én :nyílt me.g a VI., Podmaniczky-utca 69. szám 
alatt, ahol jelenleg is taJLálható. A 37.913-1.929, L N. M. M. szám;í 
rendelet ugyanis megengedte, hogy a gyógyszertár végleg .a jderi
Jegi helyén maradhasson. (Főv. Lev. X. 4909-1916. és főv. irattár 
X. 1551-1922. számú h'lltok.) Tulajdonosváltozás nem történt. 

* 

„Humanitas" e1rnevezésű személyjogú gyógyis!zertár első tUl1aj
donosa Bittera Zoltán gyógysze•részmester volt, aki a 45.952-1922. 
N. M. M. számú rendelettel (78.757-1922, X. t. sz.) az Erzsébet 
királyné·út VII. kerületi részére kapott új gyógyszertár felá1lítá
swra engedélyt. A 17.013-1923. N. M. M. rs•zámú rendelet az edhc· 
lyezési te·rületet kiterjeszte•tt•e az Erzsébet királ,yné-út VI. kerületi 
oldalától a Gyarmat-utcáig terjedő területre. A gyógyszertár az 
Erzsébet királyné-út 54·. szám alatt 1923 .évi június hó 14-én nyílt 
meg. J.elenileg Erzsébet király"é-út 30 .szám alatt van .1933. évtől 
dr. Maurer Kornél .a tulajdonosa. (Főv. Lev. X. 4909-1918. sz, <$ 
főv. ir.attár X. 3445-1922. sz. íratok.) 

A gyógyszertár az új XIV. kerület területére esik. 

• 
„Petö'fi" elnevezésű gyógyszertár személyes üzleti jo,gát Pethes 

István gyógyszeré1s~mester ny;erte a 45.959-1922. N. M. M. számú 
rendelettel, mely a patika elhelyezésére (78.758-1922. X. t. sz.) az 
Angy.alföld területét jelölte meg. Az engedélyes a Szent László
utca 26 . .szám alatt akart.a megnyitni .a gy-ó.gyszeirtárat, amit .a „Sza
b,adsá·g" gyógyszertár tulajdonosa ma,gára nézve sérielmesine1k 'ta
lált Ennek folytán az L fokú közegész,ségi hatóság a .24.719--1923. 
VI. ker. sz. véghatározatáhan a gyó.gyszertár körzetéül a Szent 
László-utcát keresztező Peitneházy-utcától az újpesti határig, to
vábbá a Béke-u1tca élS az államvasutak bécsi vonala közé eső 
területet álllapította meg. Ezt a véghatározatot felülbírálta a IJ. fokú 
közegészsé.gi hatóság 136.509-192'3. X. polgm. szám .al.att és a kör
ze'tet módosította, majd az ügy harmadfokú elbírálásra került. A 
közigazgatási bizottság az 506-1924. kbg. számú határozatában a 
gyógyszertár körz.etét, helyesebben elhelyezked&s; területét •a Szent 
László-uteánaJk az: Országbiró·utca és a Rákos-patak közötti részén 
állapította meg végle.gese111. A gyógyszertár 1923. évi december hó 
20-án nyíilt meg jelenlegi helyén, Szent László-utca 85. szám alatt 
Tulaj donos-Változá1s nem történt. 

A .gyógyszertár a,z új XIV. kerület területére esik. 
~ 
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„Arany Kalász" .elnevezésű gyógysz.ertár személyes üzleti jo.
gát az 1928. évi december hó 8-án kelt 61.008. N. M. M. számú ren
delettel (182.188-1928. X. tan. sz.) Korltsánsvky Ottó gyógyiszerész
mester nyerte .A rendelet a gyógyszertár elhelyezésére a VI. kerület 
Andrássy-út, Vörösmarty- lz,abeJla- és Aradi-utcák által határolt 
területet, .az András1sy-út kizárásával jelölte meg. A 35.635-1929. 
N. M. M. számú (17.701-1929. X. t. sz.) rendefot a gyógyszertár 
elhelyezésére me,gállapíto.U területe'! poutosabban az lz,abel1a-utca, 
t\t'ladi-utca .és Vörösmarty-utca által határolt területre, ezen utcáik 
bármelyik oldalára, vagy az Aradi- és Izabella-utcák, valamint az 
Aradi- és Vörösmarty-utcák iker.eiszteződésének bármelyik pontjára, 
tehát a 1I1égy-négy is•aroképület bármelyikére határozta meg. A 
gyó1gyszertár 1929. évi november h-svában nyílt meg az Aradi- és 
Vörös·m.arty-utca sarkán, ahol Jelenleg is ta1Lálható. Tulajd>0·nos
változás nem történt. 

* 

„Budapest" eln,evezésű gyógyszertár személyes üzle:ti jo1gát 
Bár.sony Elemér gyógyszerész kapta a 40.349-1929. IJ N. M. M. 
számú rendelettel (115.844-1929. X. tan. sz.), mely a patika elhec 
lye2'ésére a VI. kerület Teréz-körút 54., 56., 58. és 60. számú háza
kwt jelölte meg. A gyógyszertár j.elenlegi helyén, Teréz-körút 56. 
szám alatt 1930. évi július hó 2-án nyílt meg. 1931 óta Be•rg Kata
lin, férjezett dr. Vqgh Antalné gyógyszerész a tulajdonos. 

* 

„Lehel" el111JBvezésű ,személy,esjogú gyógyszertár üzleti jogát 
Koráni Zoltán gyógyszerészmester nyerte a 39.629-1929. !. N. M. 
M. számú re.ndclette!, mely (99.062-1929. X. t. sz.) folá,Jlítási he
lyül a VI. kerület Váci-útnak a Süllő-, Rába-, Klapka- és Tünde
utcák közötti részét jelölte. meg. A gyógyszertár 1929. évben nyílt 
meg Váci-út 49. szám alatt, ahol ma is található. Tulajdonosa 
nem változott. 

A gyó1gyis1zertár az új XIII. kerüloet terül.dére esik. 

* 
„Szent Veronika" elnevezésű gyógyszer'tár személyes iizleti 

jo.gát vitéz T.nrday Fe~enc gyógyszerészmester nyerte el .a 47.985-
1931. I N. M. M. sz. (58.107-1932,! X. pm. 1srz.) rendelettel, mely .a 
patika elhelyezésére a VI. kerület, Telep-utca, Rákos-patak, Komá-
1~omi·út és .a főv,árols' h.a.tárát képező va.sú1tvnn.ail által hat!árolt 
területe·! jelölte meg. A gyógyszertár 1932. évi június 16-3 n nyílt 
meg a jdenlegi helyén, Erzsébet királyné-üt 104. szám alatt. A 
belligyminiszter a 232.772-1935. XIII. B. M. számú (184·.831-1935. 
X. pm. sz.) rendeleUel megengedte " gyó,gyszertárnak .az Erzsébet 
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királyné-út lOO·b számú h"ázba való áthelyezését. Tulajdonosvál
to-zás nem \,-.o.J.t. 

* 
A „Béke" elnevezésű személyesjogú gyógyiszertár megn.yitá

sára az engedély'! a 250.911-1934. R M. számú (149.462-1934. X. 
pm. sz.) r.endelettel Tatár József gyógyszerészmester lrnpta. A pa~ 
tilka elhelyezésére a rendelet .a VI. kerület Béke-utcának az Or.szág
biró-utcától ·ai Fr.angepán-utcáig te-rjedő 1n~indikét oldalát jelölte. 
me.g. A gyógysze1rtár Béke-utca 1. szám alatt 1935. évi február 
l-én nyílt meg. Tulajdonosválto•zás nem történt. 

A gy6gysz·eI'tár az új XIII. keriilet területére esik. 

Házi gyógyszertár. 

A MA V Betegségi Biztosító Intézetének Podmaniczky-utcai 
rendelője és nugánkórháza részére a 120.974-1927, L N. M. M. 
számú (149.287-1927. X. t. sz.) rendelet engedélyezte a házi gyógy. 
szertár létesítését. A házi gyógyszertár 1928. évi április hó l-én 
nyílt me.g Podmaniczky-utca lll. szám alatt. 

A VU. ke'tületi gyógyszertárak. 

A „Megváltó" elnevezésű reáljogú gyógyszertár. 

A patika engedélyezése idején Pesten kilenc nyilvános jogú 
polgári gyógyszertár működött. Ez .a patilca a tizedik s a Hatvani
kapu (ru mai Kossuth Lajos-utca, Károlly-körút, Rákóczi-út és 
Múzeum-körút találkozása) környékére kérték. A helytartó
:tanács az 1828. évi január hó 29-6n kelt 2422. számú rende
letével .a József- .és Teréz,vár.ns la1kosai könny-ebbségére azzal 
eng,edély,ezte ,a gyógyszertár létesítését, hogy szc1mélyjogúd 
ságánaik h.aingsúlyozá..s1a mellett ,a városi tanácsra bízta a jog 
személyszerinti adományozását és felállítási helyénel~ me,ghatáro
zását. A pesti tanács az alább szószerint közöJlt, 1828. évi február 
hó 27-é.n kelt 1341. számú hatámzatával ,a patika jogát Vránits Ig. 
nác gyógyszerésznek adta és egyúttal a patika dhe~yezésére a Ke
repesi ut"t (a mai Rákóczi-út) }elölte meg. A gyógyszertár még 
ez .évben megnyílt ru Rákóczi-üt és Síp-utca 1s1a11kán, még pedig 
a mai helyével (Rákóczi-út 10. számú házzal) szcmbelll lévő sarok
háZb.an. A gyógyszertár elnevezése k,ezdetb.en „Sailvator" volt, ké
sőbb pedig a latin elnevezés helyett a megfelelő magy"r „Meg
váltó" névvel jelöHék meg, mellyel ma is ismerjük. Reáljo,gúságát a 
34.990-1859. számú rendeilettel ismerte el a budai helytartós.á,g. 

Tulajdonosai voltak: 
1828-tól Vránits Ignác, 
1843-túl dr. Miiller Bernát, 
1892·től ZboDay Béla, 
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1904-től Tóth Kálmán és felesége, szül. Fischer Teréz, 
1907-től Péterffv Imre, 
1907-től a Sz.at~ári Tabrékpénztár Egyesület, 
1919-től Peres Emő .és fetlcségc, szül. Berger Mária. 

Forrásközlés. 

1. A helytartótanács 2422-1828. számú leirata a pesti ta
nácshoz·: 

Prudente..s ac Circumspectj, nobis hnnnran1di! 
ln objecto erigendi in nmbitn Civitatis hujus novi Phar-

1nacopolii Civico huic Magstratui erga ReJ.atinnem de dato 
15-tae decembris anni praeteriti No 8037 prnesentibus intima
tur: Siquidem .ex cadem Relatione appare<1t per totam Viam 
Regiam, in latepatente quippe peripheria pnrta Hatvaniensis, 
nullam Apo:thecam existere, praeexiis!tenteis novem Apothe:cas 
vero maxima ex parte in Civitate interiore velut coacervatas 
ita •ess:ei: ut ae1gr-0tantibus >n Suburbiorum dissitis p!agis degen
tibus, Pharmaca ·abinde oportuno tempore suppeditari vix pos· 
sínt, et porro p.ateat, lmpopuJationem huillls~ce Civitatis ab eo 
:inde tempnre, quo p0is!tremum Ph.armacopolium in eadem hac 
Civitate i,nstaur.atum er.at, jam in tantum increvisse, ut actua
lium Apoth.ecarum numierus excessivus statui non possit, ab
hinc :e!rectionem novi Pharmacopo~.ii e-a ratione pro nunc ad
mitti: ut Delectu inter Supplicantes habfta ratione majc>r>s 
idoneitatis, et requisitarum qualitatum, prout et facta .ad mo
rali.tatem aut secus comperienda Consideratio-ne digniora me
rita Reflexione Civico huic Magistratui relicto, uni ex iisde:m 
recurrentibus concedatu,r, ut Ph·armac-opolium in loco, per 
eundem Civicum M.agistratum designando, ac e.a ra:tione con'"' 
g'fUG, quo Theresiani .e.t Josephino Suburbií Commodo bene 
()mnino 1sit prosectum, juxt.a normam .altissime praescriptam 
instauret, ct postmodum So!itae Visitationi subjiciat eo posi
tive subjuncto, quod impetrantí, cui ceteroquin nullum Jus 
V:male, sed personaJ.e tantum attribuitur: Íilltegrum nullo tem
pore sit futurum, u't Pharmacop0<lium hoc suu1n ex .ambitu dic
tmum Suburbiorum alimsum transforatl. Inistantiis rnspecti
vorrnm recurrentium isthac directis, pro co1t1gruo usu erga suo 
tempore, una cum illa Jo•annis Lugo sub Nro 752 .anni currew 
tis transposit.a remissinnem, iis·thic denuo adnexis, illis ve.rn 
Magistratui Civioo exhibitis, et cum Relatioi!libus horsum sub
missi.s, t.amquam archívum 1sruum respicientibus, readn;e.xis. D.a
tum ex Consilio Regio Locumtenentiali Hungarico, Budae Die 
vigesima non.a J.anuarii Anno Mill.les•imo Octingentesimo Vi
gesimo Octavo celebrato. Eorundem Benevoli Comes Jo_ 
sephus Sigray, Georgius Fekete. 

(Főv. Lev, Int. .a. n. 2954.) 
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2 Kivonat a pe.sti ta11>áas1 1828. évi február 27··.én tartott ülésé· 
rői s~óló jegyzőkönyvből. Az 1341. számú tárgyban hozott natá-c 
ro.za'ta: 

Dclectu inter Recurrentes pr·o i11staurianda nova Pharmacia 
Supplicantes praesedltibu& benigno gratiosis Ordinibu~ Magi· 
stra:tui huic relioto: in conformit.ate foctae etiam abhmc cle:
missae propos-ition.Js, Domi110 lgn.atio Vranits, velut. i~e~.ato 
jam r.e,currenti gremia:Li filio, ac 1re1lato m•odn Spec1m1n1bus 
habilitatis et meritmnm praepoile1t1ti Jus; novfrm Apothecam 
in via Ke~epeis.siensi, instaurandi cum eo conferri, ut do_mu1n, 
cui eadem illooare cupit, Magistr.atui praevie desig 1nar.e, 1n re
Jiquo vero regulis in Re Ph1armaceotica pr.aescriptis semp.e,r se~ 
m.et ac districtim cnnf·orma1re tene,atur: quo1s1uper Eunde.m Do
minus Sen.ato·r et Gremii Apothecarinrum Commissarius Mi-. 
ch.ael Szloboda, cui praes:cns Ben1gno~gratiosu·m Intimatum 
c·ommunic.andu·m est, ·ed·ocendum, trans·missns Recur.sus vero 
respectivis Supplica·ntibus, velut nunc a petito .am,otis,. desup~r
que pariter edocendis, wnsignandos habet. Decrdum m Senatu 
Pesthini de dato ut supra. 

(Főv. Lev. Int. a. itl. 2954. sz.) 

3. A budai helytartóság 34.990-185~. számú leir!>!a a pesti 
tanácshoz: 

An de·n M3'gistr.at in P:est. 
Seine k. le apostolische Majestiit haben mit Allerhöchster 

Entschlis•sung vom 13-ten November 1859 aus Gnade zu be
willig.en geruht, dass die Apothekergerechtsame des Bernhard 
Müllc•r in Pest, aJls dn v.erküulliches Gcwerbe benande>lt wer· 
den dürfe. - Hievon wird der Ma,gistrat zu Folge1 Erlasscs des 
hohen k. 1k:. Minieteríu.ms des Jn,nern vom 20-ten N ovemb-er 
laulenden Jahres Zahl 27724-1291, und ln Erledigung des Be· 
richte.s vom 18. October 1858 Zahl 39.699, desse01 Bel!.agen im 
AnscbÍuss.e mit Ausnahme des Majesti:its Gesuches zurück fol. 
gen, zur Versföndigung des Gnadenwerbe.rs und des Apothe· 
ker Grem1iums mit dem Auftr.a1g.e in Kenntniss g.ezetzt, dass 
diese nunmchr, a•ls ein vel!kiiuflicheis Gewerbe zu behandelnde 
Apotheker Gerechtsame im Sinne der best~hend_en Vorschnf
ten gehörig in Vnrm.erkun,g zu n.ehmen sern w1rdJ. Ofein· .am 
29. November 1859. Aláírás. 

(Főv. Lev. pesti tan. iratok II. 458-1856. szám.) 

* 

A . Szent Terézia" elnevezésű reáljogú gyógyszertát'. A pa
tika lét~sítését az 1838. évi március hó 27-én kelt 11.112. számú 
helytartótanácsi rendelet engedé,lyezte és pec\i,g eredetileg:". Lip?t 
külváros területére, majd ezt megváJtoztatva, elhelyezkcdes1 tern· 
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letéül " Teréz külvárost jeföHe meg. A jogot Pollák József gyógy
szerész nyer-te, wki p"tiikáját 1838. évben a Teréz templommal 
szemb1en, a mai Király-utcának) .az Akácfa-utca ,és Csányi-utca kö-_ 
zötti réi.s~én nyitotta meg. 

A pa:tii<a reáljogúságát a budai helytartóság wz 1859. évi no
vember hó 29-én kelt 34.997. számú rendeletével ismerte el. 

A gyógyszertár hosszú időn át " Király-utea 49. szám alatt 
volt, innen a 30.440-1928, N. M. M. számú (27.132-1928. X. ta11. 
szám) re'1de1et atapján a Király-utca .53. •s•zám alá helyezetetett 
át„ ·ahol ma is b1láilható. A hiv'!Vkozott rendelet a gyógysz.ertár 
körzetét a Nagymező-utca 6. és a Király-utca 53. számú házakig 
bezárólag kiterjesztette. 

A gyógyszertár tullajdono·sai voltak: 
1838-tól Pollák József, 
1851-től Fauser Antal, mi>jd özvegye, 
1911-t.öl dr. Fauser Géza, 
1912-től a Mezőtúri Gazdasági Takarékpérztár, 
1918-tól Simonocvics Andor és fdesége, Stauber Anna, vala· 

mint Szász Ottó, 
1921-től Heller Imre és felesége, szül. JlfolThár Irén, v.alamint 

Simnnovics Andor és felesége, szül. Staubcr A1nna, 
1923-!61 Heller Imre .és felesége, valamint Barathy Erzsebet, 
1928 szeptembertől B.a,athy Erwéhet és Radimetzky Zo.Jtán, 
1929-től Ellő István és felesége, szül. Lipos Mária, va!.amint 

Barathy Erzsébet, 
1931-től a Balassa,gy.armati Takarék- és Hitelintézet és Ba.rathy 

Erzsébet, 
1932-től Faludi Jenő é.s fel'esége, szül. Stauber Aranka, v.ala

miwt Böhm Miklós. 

Fonásközlés. 

1. A helytartó tanács 11.112-1838, számú leiMta .a pesti ta
nácshoz: 

Prudcntes ac Circumsipectil Nobis Hona.randi! 
Recenter horsum perlato Bcrnigno Decreto-Aulico ex in

cidcnti Recursus Gremialium Civitatis hujusi Ph.ar1nacop·ol,aru1n, 
Decisum Regii hujusce Locumt.e.ncntia1lis Co1nsilii, qunad con
ccssam fos.epho Pollák facultatem ín Suburbio Leopnldino no
vum Pharmacopolium crigen,di latum, .a1lti.s1simo Loco .alterari, 
atque Apothecario SamucH Boor indultum Phi>rmaeopolium 
suu1n ad medituHium praefati Suburbii :tr.a.nsferendi concedi 
supplicantium praec~pitur: ut cum antelatus Phar1naicopola S.a
mucl Boor, juxta officiosam quoque Civici hujus Ma1gistratus 
Relationem seme.t wd Apothe-oam suan1, de1 praesenti in Aedi
bu.s 'fheatralibus cxistentein, ad remotiore.s Suburb1i Leopol
dini partes t1-.an1sferen:daim promum declaraverit i1ovi proinde 

i 
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Pharmacopolii in eodem Suburbio erigendi riece,ssit.as no11 
subverse:tur, ci.rca translationem questionati Booria111i 
Pharmacopolii ad Magistni!ualiter designa tam localitatcm 
abhinc congrua eo i>ddito disponatur. quod si idem Boor 
confor,miter spon<Sioni ,suae, Pha:rmacopolium 1s1uu1n eo~sum 
usque Festum S.ancti Michaelis .anni currentis transferre 
intermitteret, illud tanqua.m in mnderna loca[i~alc .superfluu[n 
occludendum vcniat; quonia1n ver·o Civicus hic Magi~tratus 
in superius m.en1o·ra:ta Rel.atione :Su.a etiam neces.sit.a:te,m 
ercctio•nis novi Pharmacopolii in peripheria Ecclesiae popu~ 
Iosi Suburbii Thcrcsiani .subversari recognoscat, uiw bc
ni,d"nc admittitur; ut Josephu·s1 ,Pollák, cui per Consiliun1 istud 
R~giu1n Locumtenentiale indultUs novam Apothcc.am erigendi 
jam tributus est, tal.em in praeattacta Suburbii Theresiani lo· 
-calitate e:rigere, .et de.hite instructam usibu.s Pub1•ici .apcrire 
va1cat. l-Iaec proinde .altis.siima Reso1utio Regia Eidem Civico 
J\11.a.gistratui pr.aesentibus fi·no faciend<l!rum ad ejus effectun1 
con,gruarum dispositio,num intimatur. Datum e Con.sílio f<._e
gio Locumtenentiali I-Iung.arico, Budae die Vig·esim·a s1eptima 
Ma·rtH, Anno Millesimo, Oc1:in,genteisiimo, Trigesi1mo octavo 
celebr.ato. Eorundem Be1nevo11i Bar·n Jg,natius Eötvös on. p., 
A,ndreas Lnvászy m. p„ Josephus Gencsy. 

(Főv. Lev. lntimata a. n. 6225.) 

2. A budai helytartóság 34997-1859. számú leirata " pesti ta· 
nác.s·hoz: 

An den Magistrat in Pes•t. 
Scine k. k. Aposto.Jische. Majesfüt haben mit der Aller

höchsten Entschliessung vom 13-ten November dieses Jahre& 
aus aller höchster Gnade zu bewilligen geruht, di>ss die Apo· 
thelkcr Gerechtsame des A,nton Fauser zur Heiligen Thercsia 
ín Pesth als ein verkaufliches Gewerhe bchandeat werdcn 
dürle.• Hievon wird der M.aglstrat zufo1l.ge Erlasses des hohen 
k. Jc 1'l1nistcriums derS lnn~rn vom 19-tc11 Novemb1er laufein
dcn Jahres Zah! 27723-1290 und ín Erlccligung des Berichtes 
vom 26-ten Miirz, laulendrn Jahrcs Zahl 13.942, desscn Bei· 
l.agcn iln Ai1schlu1ssc mit Au[i'11ahn1c des Majestüts Gesuchcs 
zurückfolgen, zur Verstlindigung <les Gnadenwerbers und des 
Apotheker Gren1iums 1nit de14 1\uftrage in Kenntniss g,esetzt, 
d.ass dics.e nunn1.ehr ails ein ver1kiiuflicheiSJ Gewerb.e zu behan
dclnde Apoth<!ker Gerechts.ame ím Sinne der bestehenden Vor· 
schriften gehörig in Vnrmcrkung zu nehmen sein wird. Ofcn 
am 29. N ovcmher 1859. Aláírás. 

(Főv. Lev. pesti tan. iratok II. 117-1859. •stzám.) 
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„Kereszt'' efo1evezésű ,személyesjogí1 gyógyszertár felállítását 
a belügymilrliszter a 4870-1881. B. M. számú rendeilettel (6402 -
1881. cln. sz., F.őv. Lev. budapesti VI. 3416-1881. sz.) engedélyezte 
a VII. kerület Szegényház, Csömöri-út és .a Százház közötti terü
letre. A miniszter a jog adományozását a Íőváro-s lközigaz,gatási b·i
zottságán"k eng.edte át A bizottság az 1462-1881. kbg. számú 
határozatávad a jogot Paksy Béla gyógyszerészmesternek adta. Ezt 
a határozatot a beilügyminiszter a 47570-1881. számú (45.937-
1882. eltn. tan. sz.) rende>l1etével vette tudomásul. A gyó,gyszertár 
1882. évi május hó 14-én nyílt meg VII. kerület Ker.epesi-út 88. 
szám a1a-tt "Gen,fi Ker.eszt" ·elrievezés!Sel. _!\._helye ma is a ·régi~ 
csupán utca-11év változás miatt Rákóczi-út 88. sz·ám alatt van nyil
vántartva. 1911-től Szász Károly, 1917.töl pedig Ha-as Miklós gyógy
szerészmester a tu],aj donosa. 

* 

,,Viktória" elnevcz-ésű sze·mélyesjogú gyógy1s:ze1rtár létesítését 
a belügyminiszter a 66.766-1884. B. M. számú (243.5-1885 eln. t. 
szám) renddettel az Erzsébetvárosban a Hársfa-, Mlksa- (~iai Er· 
zséb:et-körú't területére esett) ós Wesse1lényi-, má1srészt a· Miksa-. 
Gabl.er- (a anai Hárs.f,a-utcának egy ré,sze volt) és1 DohánY-utcák 
által hatámlt terüle!ne enigedélyezte olyképp.en, hogy ·a gyógyszer·· 
tár ·a Wesselényi- és Hársfa-utca ,sarkán állítandó fel. A szemtilyes 
jo.g odaítélését a belügyminiszter .a főváros közigazgatási bizo.ttsá
gának engedte át, amely alapon az 1885 .. évi április hó 13-án 
kelt 587-1885. kbg. számú határozatáv"l .a jogot Ters-. 
tyánszky Ká1lmán ~yógyiS.zerészn1e:sternek a•dományozta. Mivel a 
Wesselényi- és I--Iársf.a-utcia sarkán a gyógyszertár elhelye.zésére al
kaLmas helyiség nem vol•t, a gyó1gyszertár „Szent Erz.sébet" elnevc· 
zé-s1s!el 1885. évi nov,ember hó 21-.én ikörz1etén kívül, a Ke1·tész-utc.a 
32. szám alatt (vVesselényi- és Kerté,sz-utca sarok) nyílt meg, Ezt 
az elhelyezke.dést a belügyminiszter " 60.832-1888. sz. lei"atáyal 
jóváhagyta (18.303--1888. e•ln. sz., Főv. Lev. bpesti 661-1887. sz.), 
azzal, hogy am.ennyiben ai We.siselényi- és 1-Iársfa-utca sarkán .al
loalmas épüle,t épül, a gyógyszertár oda helyezendő át. A ·l2.92E:-
1890. B. M. számú rendelet (14.943-1890. eln. sz.) a gyógyszertár
nak .az Erzsébet-1k:örút 27. szá1mú házba valót áthelye.zését rnegein
ge.dte. Ezzel az atheITyezésse! vég,le.g 1ezáródo.tt " p.atika kezdettől 
fogva vitatott elhelyezési .loérdése. A gyógyszertár jelenleg Erzs.é· 
bet-körút 21. szám alatt van. Nem sikeriilt megáltapítani, hogy 
mikor és milyen rrnódon került új helyér.e, l:e.h.et, h,ogy cs.aik .az új 
házszámozásnak tudható be, de tény .az, hogy 1915-ben már itt 
volt. A mai e1lne'.'ezését 1916. évtől visieli a gyó.gyswrtár. 1900-tól 
Hoffmann Béla, 191l·től dr. Prens1z Ernő, 1914-tő! Polóny János, 
1915-től Rácz Jenő, 1919-től Zoltán Albert és 1921-től Rácz J enö 
a gyó,gyszertár tul-aj donn&a. 

• 
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„Szent Hermina~' elnevcz·ésű gyógyszertár szeméilyes üzleti jd;.. 
gát Szüsz István gyógy<Stze<részmcster nyerte 'I 42.249-1886. B. M, 
számú ,e,rudelettel (9644-1886. eln. sz.), mely .a gyógyszertár felál~ 
lítá.si helyéül a VII. kerület Százháznak .a Csömöri-útra (Thököly
út) néző .a•zt .a részét jelölte ki, amc1ly az Aréna-úthoz közelebb 
esik. A ,gyógysz-erlár 1887. évi március hó 19-.én nyílt me,g VII. ker. 
Csömöri-út 28. szám alatt. Ez a hely megfelel a Thököly-út 28. 
132{tmnak, vagyis a gyógyszertár n1~i helyénc1k. 1907-től Molnár Li~ 
pót, 1914-től Örkény Hugó, 1917-től Funk József gyógyszerész· 
mester a tulajdonos.a. 

* 

„Magyarország Védasszonya" cJnevezésű ,gyógyszie,r'tár sze
mélyes üzleti jo1gát N.agy Gyula gyógysz.crés1zme.stcr aiycrte ,a 

82,152-1887. B. M. számú r.endeJettel (2848-1888. eln. sz„ l'őv. 
Lev. budapesti eln. 661-1887. sz), mely a gyógyszertár felállítási 
helyéül -.a Damj.anich-u<tcán.ak a Nefe1ejts-utca és az Arén·a-út tkö.
zötti részét jelölte meg. A 30.253-1888. B. M. számú Dendelet ideig
lenes elhelyezkedt\stiil a Damjanich- .és Rottenbiller-utca sarkán a 
WeHisch-ház Damjanich-utcára eső részét határozta meg, A ,gyógy
szertár 1888. évi sz-eptember hó 7-ón nyíltt meg Damjanich-utca 2. 
szám al,üt. A 47.812-1931. N. M. M. sz. rendelet megengedte .a 
gyó,gyszertárnak: a Damjanich-utca 2. szám ail:ól az 1. számú házba 
való áthelyezését, ami 1932 május hó l-én meg j,s történt .és. ez idő 
út.a a patika ott található. 1903-tól Szente Lajos, 1920-tól Molnár 
Mór Manó, 1922-től Szücs Simon Bél.a, 1926-tól Magyari Kossa Sán
da.r, 1927-től Póst-a Ferenc és 1931-től Juhász Mártolrl gyógysze· 
részm·ester a tulajdon0is 1a. 

* 
„Hunnia" elneivezésríi gyÓigyszertár szeméily;es üz[e'ti jogát dr. 

Fischer Samu gyógyszerészmester nyerte a 16.892-1890. B. M. sz. 
(4713-1890. eln. sz., Főv. Lev. budapesti eln. 661-1887. és 1575-
1896. sz.) rendte.le,tte.l, mely a gyó,gyszcrtár felállítására az Erzsébet
körút Király- é,~ Dob-utoa közötti szakecszán.ak, inkább a Király
utcához közelebb cső részét jelölte meg .. A gyógyszertár 1890. évi 
szeptember 11-én 1I1yr!.t meg jelenlegi helyén, VII. Erzsébet-körút 
56. szam aiatt. 189ó-tól Ursinyi Károly, 1900-tól Blever Károly. 
1910·től BaiLla Sándor, 1914·től Szabados Ödön, 1920-tól Ka1án 
Gyula a gyógyszertár tulajdonosa. 

* 
„őrangyal" elnevezésii. személyesjogú ,gyógy1S1zer'tár felállítá

sát a belügyminiszter a 39.329-1892. B. M. számú (12.402-1892. 
eln. sz.) renddettel engedélyezte .a VII. kerület, Kiszuglóban, a 
Róna- ós Angol-utcai vonalr.é.szre és an·nak üzleti jogá•t. Csányi Zol-

15 
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tán gyógyszeré&zmesternek adta.1 A gyógyszertár 1892. év október ' 
24-én nyílt meg a Csömöri-út (ma Thököly-út) 197. szám alatt. In
rren a Zng,ló-utca 16. szám alá helyezték át. A 82.240-1927. N. M. 
M. számú rendelet (106.465-1927. X. tan. sz.) a Zugló-utca 16. 
szám alatt lévő gyógyszertárn.ak a Bosnyák-utca 2. és l-a,_ számú · 
házai egyikébe v·aló áthelyezés.ét megengedte. Ez időtől BosrryáJk
utea 1. szám alatt V.a>.1. A gyógyszertárnak 1913-tól Har.sányi Ká
roly gyógyszerészmester ru tulajdonosa. 

A .gyógyszertár az új XIV. kerület területére esik, 

* 
,,Diana" e1nevezésű gyógysz;e:rtár szembly,es ·Üzleti }ogát Fó

nagy József gy6gyszerészme,~ter nyer'te ru 63.182-1895. B. M. sz. 
rendelette'l (19.111-1895. eln.), mely .a gyógyszertár elhelyezésére 
a Károly-körút VII. kerületi oldalának a Király-utcától .a Dohány
utca sarkáig terjedő részét jelölte me,g. A gyógyszertár 1896,, évi 
február l-én nyílt meg VII„ Károly-l<>örút 5. •SZ. alatt, aho! j.elen
~•eg is trulálható. A 48.447-1928. N. M. M. sz. (57.147-1928. X,, tan. 
száim) rendelet ,a Dohány-utca 2 . .és 4. szá1IlJÚ házakra is dcite-rjesz
tette .elhelyezkedési területét. 1904-tő,l Erényi Béla, 1924-től Erényi 
Lásztó a tulaj do-nos a. 

* 

„Apolló" eln1e.vezésű ·i,gyó.gyszeritár személyes üz1l1eti jogá't .a 
74.429-1895. B. M. számú renddettel (19.113-1895. eln. sz.) Czilf
ray Ödön gyógy<s.zcrészmester nyede, A hiv&~lrnzott rendelet a 
gyógyszertár clheilyezooére az Almi<ssy-teret jelölte meg. A gyógy
szertár Almássy-tér 7. szám alatt 1895. évi decembm hó 13·á!l1 nyílt 
meg. A 24.264---1905. B. M. számú (64.548-1905. X. tan. sz„ Főv. 
Lev. budapesti X. 264---1905. sz.) Dendelet ·a gyógy.~zertámak az 
'Almássy-térről az A1mássy-utc:JJ és a D,ohány-u'tca sarkára való át
hel'.Yle,zését engedélyezte. Igy lwrült a gyó,gyszertár Dohány-utca 
84 szám aJ.á. A 114.443-1911. B. M. számú rendeiet (86.443-1911. 
X.' t-&n. sz„ Főv. Lev. budapesti X. 509-1910. s~.\) megengedte· " 
gyógyszertárnak a Dohány-utca 88„ 90. ·SZ„ vagy pedig a 69„ íl.szá
mú házak egyikébe v.ruló áthelyezését. E r.endelet rulapján 1913 
szeptember 23-án a Dohány-utca 71. sz·j ·alá helyezték át. A 35.515-
1929. I. N. M. M. (27.665-1929. X. tan. sz.) számú rende.let meg
engedte a gyógysze·rtárnak .a Dohány-utca 88. számú házba vo!ó 
áthelyezését, azonban e rendelet kimondta ruzt is, hogy a gyógy
~zer'tár .a jövőben, minthogy körzetén kívül van, a most me.gALta
pított helyeről csak előzetes miniszteri engedély n1apján helyez· 
he.tő át. A gyógyszertár azóta is a Dohány-utca 88. szám alatt van. 
Cziffr.ay Ödön után 1910-ig Braun Lajos, azóta pedig Grünwald 
Gyula a :tulajdonosa. 

* 

' 
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. „Hungária" elnevezésű ,gyógyszertár felállítását a belügymi, 
mszte·r -a 70.328-1898. B. M. ,számú (37.689-1898. eln. sz ..• Főv. Lev. 
.budapesti dn. 12.539--1898. sz.) rendelettel az Erzsébet király111Jé út 
és a Hungária-út kereszteződése 1tájékára en,g·edél1yezte és a jog·ot 
.dr. Bekellay Ottó .gyógyszerészmesternek ,adta. A gyógyszertár 
1899. évi október hó 4·é.n. nyílt meg, Erzs1ebet királyné-út 2. szám 
alatt. A 7234-1906. B. M. számú (20.274-1906. X. t. sz.) rendelet 
megengedte a gyógyszertárnak a Csömöri-út (ma Thököly„út) azon 
részére v.aló áthelyezését, mely a Gizeltl:a-út és Hu011gária-körút közé 
,esik. Ez alapon került a gyógyszertár 1907. évben a Csilmöric (ma 
Thököly-)út 87. szám .alá, ahol ma is található. A 76.986-1927. I. 
N. M. M. számú (96.562-1927. X. t. sz.) renrlelet a gyógyszertár 
lor,gala:ni körét, helyesebben elhelyezkedési :területét ru Thököly-út 
79, számú ház\g kiterjesztette. Dr. Bekeillay Ottó után 1900-tól 
Kasztriner Miklós .a tulaj dono.su. 

A gyógyszertár az új XIV, kerület területére .esik. 

* 

„Flóra" ·e1n.evezésű gyógyszertár személyes jogát H·ar1nos 
Gyula gyógyszerés„mester nyerte a 70.328-1898. B. M. számú 
{37 .689-1898. eln t. •Slz.) rendelettel, mely a gyógyszertár elhelye
zésére a VII. kerület Nefelejts-utca és István-út keresztezése tájé
kát jelölto meg, A ,gyóigyszcrtár 1899. évi június hó 30-án nyílt 
meg István-út 10. szám ala:tt. 1911. évtől van a jelenlegi helyén, 
István-út 17. szám aLatt. 1909·től Boda József, 1922-től Hlum Gyuta 
gyógy,sizerész a tulajdonosa.. 

* 

„Pannonia" elnevezésű .személyesjo,gú gyógyszertár üzleti 
jogát Szilvássy Gy. László gyógy,stzerészmester nyerte a 71.013-
1900. B. M. számú (56.086-1900. eln. sz.) rendelettel, mely a pa
tika elhelyezésére a !külső Kerepesi-utat és pedig " Ferenc József
LaJktanya környékét j.elölte meg. A gyógyszertár 1900. évi november 
hó, 15-én nyílt meg a külső Ke·repcsi-út 36-b. szám a~att. Jelenleg a 
gyogyszertár Kerepesi-út 24. szám alatt vun. Tulajdonosváltozás 
nem történt. 

A gyógyszertár az új XIV. ke,rü~et területére esik. 

* 

„Báró Wesselényi" el·ne.vez;ésű szem.élyesjoigú gyógyszertár üz
leti jogá:t a 70.329~1901. B. M, számú (75.418-1901. X. t. •Sz.) ren
delettd Gabe! József gyógyszerészmester nyerte. A gyógys!z·er'tár 
elhelyezésére a hivatkozott rendelet a Wesselényi-utcánaJs. a Nyár
és Akácfa-utca közötti részét jelölte meg. A gyógyszer'tár 1902. 
-évi július hó 29-én nyítt meg Wesselényi-utca 30. •Slzám al.att, ahol 
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jeleruleg is található. Gábel József után 1920-tól Kde.csbnyi Ferenc, .. 
1934-től Modra László volt a tulajdonos. 1935-től özv. Modra Lász
lóné és lkisknrú fia haszonélvezetéb1en van a gyó,gyszcrtár. 

„Aréna" el!Il,evezésű személye.sjogú gyógyszertár üzleti jogát 
Fo-rgách János nyerte a 31.937-1901. B. M. számú (74.291-1901. 
X. tan. sz.) rendelettel, amedy a patika .elhelyezésére az Anéna-út
nak .a Damjanich-utca és az István-út közötti réiszét, esetleg az 
ezen területen, az Aréna-útra torkoló utcák bármelyikének Ar.éna
úti s•arokházait jelölte meg. A gyógyszertár 1902. évi áprfüs1 hó 
B-án nyílt meg .az Aréna-út 29. számú házban, ahod ma is talál
ható. 1910-től Polatsik Józs1e,I a tulajdonosa. 

A gyógyszertár .az új XIV. kerül.et területére esik. 

* 

„Fortuna" elnevezésű gyógyszertár szem.élye~1 jogát Schubert 
Arnold gyógy.szcrészmestcr nyerte a 101.523-1901. B. M. számú 
(86.125-1901. X. nrun. sz.) De1nddlettel, me.ly a patika elhelyc.vésére 
a Csengery-utcának ,a Jósika-utcától a Király-utcáig terjedő részét 
j.'.'1löltc. meg. A 128.617-1901) B. M. számú rendelet a gyógyszer.
tar korzetet 11negváltoztatta és véglegesen .a Csengery-utcá•nruk .a 
J?sifüa 6s ~ k.füső ~ob-utc.a ,közötti részét jelölte mc.g. A gyógyszer
tar 1902. apnhs ho 5-en nyilt meg Dob-utca 80. szám alatt. Jelenleg 
a Csengery-utca 13. szám aJatt van. 1907-től Erényi László, 1922-tői 
Asmány Gyula, 1923-tól pedig Bodnár Jenő a tulajdonosa. · 

* 

, , ;,~rpád fejedelem" e!l1neve-zés1ű személycsjogú gyógyszertár felM
alhtasat a belügymini.s1zter az 51.870-1907. B. M. számú (149.972--
1907. X. tan. sz.) rendelettel engedélyezte a VII. kerület Arén.a
úton a 7-9., vagy a 30-34. számú házak közötti te,rületre és an" 
na~ üzleti jogát Szabady János gyógyszer.észmesternek ,adta. A 
gyo.gyszertár 1908. évi január hó 29-én nyílt meg Aréna-út 7. szám 
aLatt. Az 57.287-1910. B. M. számú rendelet megcn,gedte a gyógy
szertárnak a Thököly-úton és pedig az Aréna-úttól befelé (a vára.s 
felé) eső bármelyik oldalára a 21. és 28. szá,mú házakig terjedő ré
s~en. (ezek e: is bdeé·rtve) való dhelyezését. Igy került a gyógyszer
tar Je1lemleg1 helyére, va.gyis a Thököly-út 21. szám alá. Tulajdonos
változás nem történt. 

* 
„Ferenc József" elneivez.és.ű 1személyesjogú gyógyszertár fel

állítását a belügyminiszter a VII. kerüle.t, óvoda-utca és Bethlen-

A fővárosi patikák adatai 2211 

utca s"rkára a 157.080-1908. B. M. ,sizámú (10.~89-1909. tan. sz.) 
reondelettel engedélyezte ·és a jog odaítélését a székesfőváros köz
igazgatási bizottságának en,gedte át. 'A közigazgi>lási bizottság az 
1909. é<vi április hó 16-án tartott ülésében h1>zott 2498-1909. kbg. s.z. 
h~tározatával a gyógyszertár üz~eti jogát Bakos József gyógysze
reszmester-nek adomanyozta•, mely határozatot a belüdy111iniszte.r 
a 72.111-1909. számú (61.016-1909. X.: tan. ,sz.) leira.Iával tudo
másul is vette. A gyógyszertár 1909. évi decembe-r hó 22-én 
nyílt meg az engedélyezett helyen. A 66.369-1927. I. N. M. M. 
számú rendelet (57.297-1927. X. tan. sz.) a gyógyszertárnak a 
a Bethlen-utca 8-10. és 12. számú házaiba való elhelyezését meg
en.gedte, mc>ly alapon az addig BctMen-utca 14. szám alatt volt 
gyógyszertár 1927. ·augusztus hó 4-én jelenlegi helyére, Bcthlen
utca 8. szám alá (122.239-1927. X. ,s1z.) helyeztetett át. Bakos jó
zsef 1911 liebruár hó 9-én meghalt. Ez időtől özvcgvc és két kis
korú ,gyermel~e ~as~onélveze:tébe11 volt a gyógys~ertár 1922-ig, 

mely evben Ligeti Sandor lett a tuillajdonos. Utána, szintén 1922-
hm Gerő Miklós tulajdonába került a patilrn. 

* 

„Glória" elnevezésű sze1m.élyesjogú gyógyszertár felállítái.sát a 
bdügyminiszter az Izabellla-térre a 84.461-1910. B. M. számú 
(76.141-1910. X. tan. sz.) rendelettel engedélyezte és annak jogát 
dr. Halás~ Zoltán gyógyszerészmesterruek .adta. A tulajdonos 1911 
tnáju.si hó 4-én öirukényesen .a Szövetség-utca 36. szám al.att nyitotta 
meg gyó,gysz,ertárát és hivatko·zva eme az állapotra, kérte a gyógy
szertá!r eU1cly.ezkcd-ési területének, Jk::örzeténeik kiterjesztését. Abel· 
ügyminiszter az 50.990~-1911: B. M. sz. rendeletében a kérést nem 
í:e,ljesítettc, haQTCim elrendelte a gyó.gyszertárnak az Iz~1bc1l1a-térre 
v~ló áthelyezését. A tulajdono1s1 erre újabb ~<:érvényezéssel ígyeke· 
zett kibújni .a y.égrc11"jtás alól, mire.a 155.154-1912. B. M. sz. rende
let. kimondotta, hG·gy amennyiben a gyógyszertár 1913. május hó I-ig 
nem kerülne át az eng.edélyezctt helyre, a jo,gosítványt .a 22.370-
1883. B. M. számú rendelet 6. ~-a alapján megszűntnek tekinti és 
!elhívta a polgármestert, hogy a határidő lejárta után a gyógyszer
tár bezárá.s1a iránt haihidéktalanul intézkedjék. Ezzel egyidőbe,n át
ruházási kérchnet is adtaJk be, azonban a 17.120-1913. B. M. számú 
rendelet az előbb említett rendelkeziést az új tulajdonos·rn néz'vc 
is fenntartotta. 1913 május hó l-én .az áthelyez.és meg is történt az 
Iz.abclla-tér 5. sz-ám alá. A 29.258-1923. N. M. M. számú rendelet 
m1e1g·en1,gedte a gyáigysze.rtárnak a \l\T,es•s1elénvi-utca 60. szfömú h.ázba 
való áthelyezését, ami 1923 október 6-án m~g is történt és a gyúgy
szertár .azóta nem vrultoztatta helyét. 1913-tól Szöllföi Sándor, 1916-
tól Tóbiás Zsigmond, 1934-től pedig Heller László a tuJ.ajdono·sa. 

• 
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„Damjanich" e1nervezésű szemé!yesjogú gyógyszertár felá!litá
tását a belügyminisz,ter a 63.590-1910. B. M. s"'ámú 11endelettel 
(92.119-1911. X. tan. sz.) a VII. kerület, Damjanich-utca és a Mu-. 
rányi-utca találkozásánál, és pedig egyfelől a Hcmád-utca és 
Ar.éna-út, másfolől a Peterdy-utca által határol-! területen ·eng;edé
lyezte és annak jogát Fuhrmrun,n Ferenc gyógyszerészmesternek 
adta. A gyógyszmtár.at özvegy Fuhrmann Ferencné nyitotta meg 
1912 június hó 12-én jelenleg;i hely·én, Damjanich-utca 39. szám 
alatt. 1917-től Mészöly Mátyás a tulajdo111osa. 

* 
„Klauzál" elnevezésű 1s\Zemélyesjogú gyógysz·ertár üzleti jogát 

dr. Hesser Andor gyógysze11észmester nyerte a 28.119-1912. B. M .. 
számú (39.671-1912. X. fan. sz.) rendeilettel, mely "p.atika elhely.ee 
zésére a VII. kerület, Dob-utca és Kazinczy-utca, vagy a Dob-utca 
és a Nagydiófa-utca kereszteződését jelölte me,g. A 202.922-1912. 
B. M. számú rendeld megengedte, hogy a gyógy.s~ertár, mely 1912 
október hó 7-én nyílt meg, a Dob·utcai és Klauzál-tér saril<án ma
radhasson. A gyógyszertár, jelen!eg .is ott van a K,\auzál-tér !.„ 
rnetve Dob-utca 43. szám alatt. Tul.ajdonosválto·zás nem történt. 

„Garay" elncv,ezésű személyesjogú gyó,gysze.rtár felállítását 
a belügyminiszter a VII. kerületben, a Garay-térre és annak köz
vetI.en körny.é1ké11e, a 29.306-1912. B. M. számú (39.672-1912. X. 
fon. sz.) rendelettel engedélyezte és znnaik üzleti jogát Botfai Hü· 
vös László gyó,gy1s1zerészme.stcr111ek aidom.á11yozta. A gyógysze•rtár 
1912 július hó 19-én nyílt meg a Garay-tér 19. szám alatt, ahol 
je!~nle.g is található. Tulajdonosváltozás nem történt. 

* 

„Corvin" elnevezésű sze.méliyesjngú gyógyszertár felá~lítását 
a belügyminiszter a 45.951-1922. N. M. M. számú (79.178-1922. 
X. tan. sz., Főv. Lev. budapesti X. 4909-1918. sz.) rmdeletévd a 
.VII. kerület Erzsébet-körút, Dohány-utca és Kert·ész-utca tájékára 
engedélyezte és .annak jogát Gáspár Árpád ,gyógyszerészmester
nek adományozta. A gyógyszertár 1924 április hó 22-én nyílt me1g 
jelenlegi helyén, Erzsébet-ikörút 6. szám alatt. Gáspár Árpád után 
'1927-től SzáITT'tó Sándor, 1928-tól Maurer Armand, 1929-től pcdí,g 
Fenyves ZoHán volt a tulajdonosa. 1933-tól öz.vegy Fenyves Zol
tánné, szül. Burg Valériai a törvényes h.aszonélvezieti örökö.s·. 

* 

,,Szent Miklós" eJneve~ésű 1siz·emélyesjogú gyógyszertár felál-· 
lításá:t a be1ügymini8'zter a 45.953-1922. N. M. M. számú (78.752-
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1922. X. tan. siz.} vendeletével a VII. kerület, Thöiköly-út, v.égére 
engedélyezte és annak. üzl.eti jogát He·lmy Jenő gyó~ys~ereszmes· 
terne!fc adományozta. A 61.460-1922. N. M. M. smmu re~delet 
(110.865-1922. X. tan. sz.) a .gyógyszertár körzetét a Garay_-ter d~l
kerueti oldadán a Murányi-utca sarkától a Hernád-utca sarka1g.' maid 
fil,nen az Alpár-utcán végig az Aréoo-úttg, az ésizakkelet1 olda·
lon az Aréna-út és .a Thököly-út sarkáig te<jedő terüle'ten jelölte 
meg, A 95.422-1922. N. M. M. s·zámú (25.902-1923. X. tan., sz.) 
rendelet ,a szomszédos gyógyszertártulajdonosok panaszbe~dvanya 
alapján úgy rendelkezett, hogy_ me.~cngedte a ,~y?g7szertar meg: 
nyitását a már kibérett h<;ll'.iseg.ben, „ "zz.al. a kikotes.sel, hogy •.z 
üzlethelyiségek felszabadulasat koveto egy ev .alatt !fcoteles a tulai
donos, vagy az eoc.edeti rendeletben megállapított hel?,'ri;. ,""'gl'. pe
dig a Dembinszky-utca és ~a Hern~d-utca ~e:esztezodeser~ ath.c· 
lyewi gyógyszertárát. A gyogyszertar, 1922. e"1 augusztus h.o 28-an 
nyílt me,g. 1929-ig a Garay-utcai 46 .. szam alatt vo.Jt, maid a 44.21.~-
1929. N. M. M. számú (176.225-1929. X. tan. sz.) rendel,et ?lap_ian, 
mely .a ,gy6gy1s.ze·rtárnak a He:rnád-utca 7,, vagy 10. szamu ha~ak 
egyikébe való áthelyezéset m_egengedte, „" mrui_ hely~n a Herna<l,· 
utca 7. szám alatt nyílt meg ú1ból. 1924-tol Juha>slz Marton, 1929-tol 
pedig Böhm Ignác a tulajdonosa. 

* 

„Keleti" elnevezésű ,személyesjo,gú gyógyszert~r felállítására 
Beleznay Károly gyógysz·erészmest.er kapott engedelyt .a 31.794-
1922. V. N\ M. M. számú "ende·lett1el (77.595-1922. X. tan., ·:z., 
Főv Le•V. budavesti X. 4909-1918. sz.) mely .a patika elhety:Z<"c;e 
a B~ross,teret jelölte meg, A gyógyszertár 1922 decemb;er ho 11-,en 
nyílt meg Baross-tér 1?. sz~m al1att ... 19?4 óta Barnss-t1er 14 .. szam 
a;latt van. Tulajdono.stvaltozas nem tortent. 

„Arany Szarvas'' elnevezésű szcmély·esj.ogú ,gvógys.zert~r., fe~
állítását a népjóléti és munkaügyi miniszter a VII. k:e.r., Rak:"cz1-
útnak .a körúton belül es.ő részére, nevezetesen a Nyar-utca e1s az 
Akáczfa-utcák közé eső szalkaszára és a B~aha Lujza-tér szem~bci; 
lévő o.Jdalára engedélyezte az 56.232-1923. N. M. M. szan~u 
(139„,063-1923. X. tan. sz., Főv. Le;. b~dapesti X, 49?9:-1?18. ,cs 
irattári X. 3967-1922. sz.) rendeletev.el cs annak uzlch JO~at Kar
lovistzky Geyza gyógyszerészmesterm.ek adományoztrn. A gyo,gyszcr
tár 1926 január hó 18-án nyílt me,g Rrukóczy-út 32. ;szám ~latt, .a?ol 
.idenlcg is van. 1931-till Rekhard SándM„ 1933-t<JI pedig Halas21 
Béb .a tulajdonosa. 
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„Minerva" elnevezésű sze:mélye.sjogú .gyógyszertár felállítá
sát a b·etLügyminiszter a RottenbilLer-utcánaik a W,esselényi-utca és 
az óvoda·utca közötti részére engedélyezte a 193.933-1913. B. M. 
számú (74.461-1913. X. tam. srz;.) rendeletével és annak üzleti jogáf 
Spiegel Gyula gyó,gyszerészmesternek ,adta. A 110,713-1913. B. M. 
számú rendelet mege-ngedte, hngy .a gyógy.szertár az a·dományozó 
rende'letben megjelölt terület helyett a Rottenbil!ier·utca 5-15, il· 
lelve 6-18. számú házai valamelyiikélben helyezhető el. A gyógy· 
szertár 1914 február hó 16·án nyílt me,g Rotnenbil~er·utca 6·b. szam 
alatt, ahol jelenleg is áll. Tulajdonosváltozás "em volt. 

* 
, 1Kazinczy" el11e.vezésű szeirnélyesjogú ,gy6gyszcrtár üzleti jn

gát Lippay Károly gyógyszerészmester nyerte a 80.015-1926. N. 
M. M. számú rendelettel (107.374-1926. X. tan. ,srz.), me,ly a gy6gy· 
szertár elhelyezésére a VII. kcrül.et, Dob-utcán.adc a Rombach-utc.a 
és a Kazinczy-utca közötti részót jclöJ:te me.g. A ,gyógy1slzertár 1926. 
évi december hó 16.·án nyílt meg a Dob·utrn 24. szám alatt, ahol 
jelenleg is van. 1927·tő1l Siklós,i Henrik gyúgyszerészmester a tulaj
donosa. 

* 
„ThökölyH elnevezésű sze-mély·esjogú gyógyszertár üz1leli jo

gát Majoroslsy Béla gyógyszerészmester nyerte a 80.052-1926. N. 
M. M. számú (107.970-1926-.X. sz.) rendelettel, mely a ,gyó,gyszcr. 
tár elhelyezfaére a VII. kerület, Zuglónak a Jókai.utca, GyaTmat
utc.a, Ró·na-utca, Bnsnyá[i;:-utca, Bosnyák:-'té-r és .a Hajtsár-út ált,al 
határolt területét jelölte meg. A gyógyszertár 1926. évi december 
hó 16·ám nyílt meg a Thökö1ly-út 178. számú házhan, ahol jelenleg 
i·s van. Tulajdonváltozás nem történt, A gyógysz-crtár az új Xl\l. 
kerület tcrületéro esik. 

* 
„SzeTIJt Antal"' elnevezésű sze1miélyesjogú gyógyszertár Pelállítá

sát a belügyminiszter a VII. kerület, Zugló.utca, Fürész·utca, Cser
nyus-utca, Bonyhádi-út .és ,a Főváros határvonrula által bezárt terü
letre engedélyezte " 227.375-1932. XV. B. M. számú rendelettel 
(181.935-1933. X. polgm. <Slz.), és a jog odaítélését -a közigazgatási 
bizottsá,g kö~egészségü,gyi ,albizottságának engedte át. Az 1933. év 
február hó 22.-én tartott ülésben hozott 1356-1933. Kbg. számú 
határozattal! "' jogot Betegh Károly gyógyszerészmester nyerte. A 
gyógyszertár 1933. május 16.·án nyílt me,g Füréslz.utca 16. szám 
al.a tt, .aho! j elen1eg is van. Tulaj donosváltoús nem történt. A 
gy6gysz1crtár az új XIV. !<erület küiletére esik. 

* 
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„Attila~' elnevezésű .gyógy1s1ze-rtár szem·élyes üzleti jogát 
.a 216.967-1933-XV. B. M. számú rendelettel (136.226-1934~X. 
pm. sz.) Krebsz Géza gyó.gy.szerészmester nyerte. A patika elhelye· 
zésére a hivatkozott rendelet a Nürnbetg,i··útnak, Cserey-út és Eg
r.essy-út .k,özötti rész,ét állapít<0:tta meg. /\_ 1gyógyszertar 1935 júliu1siá
ban nyílt meg, VII. ker., Nürnber.gi.utca 8. szám ,alatt. A gyógy· 
.sz.ertár körzete ·az új XIV. kerület területére esik:. 

* 
,iBemH .elnevezésű gy6gy,szeirtár 1s1Zeni.éiycs üzLeti jogát Ma,gay 

Kálmán gyógyszcrészmester a 259.477-1934--XV, B. M. számú 
rendelettel nyerte, (181.618-1935-X. pm. sz.), mely a patlka clhe· 
lyezésére a VII. ker. E!em&r·utca 21-29. és 22-30. számú ház,ak 
közötti te1~ül.ctet jelölte. n1eg.; A gyógy151zertár 1935 júliusában VII., 
Elemér-utca 26. szám alatt nyílt meg. 

* 
„Jóreménység" elnevezésü gyógyszertár sze1nélyee üzleti jogát 

Csercnyey Géza gyógyszeréslZmcster nyerte a 259.485-XV. B. M. 
sz. (182.287-1935-X. pm. sz.) rendelettel, mely .a patikru elhelyezé·· 
sére a VII. k:er., Gyarmat-utcának: a vasútvonallóil Amerikai-úti,g, az 
Amerikai-útnak .a Gyarm.at-utcátóJ a I-Iajtsár-út1g, a H,aj.tsár-út
nail.;: a'l Ainerikai-úttól a vüsutvonal,ig terjedő 1nindl<:ét oldalát, va
klminit ,ezen útvonalak és 1a v.aistútvo·rua.l által bezárt területet jelölte 
meg. A gyógyszertár 1935:; .évi szeptember 9·én nyílt meg, VII., 
Erzsébet klrályné·út 19. ;szám alfrtt. 

A gyógy,s.zertár körzete az új XIV. berü]et te,rülletérc esik. 

Házi gyógyszertárak. 

A Magánalkalmazottak Biztosító Intézete Ferencz József Ke· 
reskedelmi kórházának házi gyógyszertárát a 49."120-1921. N. M. 
M. számú (107.056-1921. X. tan sz.) rendelet eng,edélyeztc; meg. 
nyílt 1922. június hó 6.-án, Bethlen-tér 1. szám alatt. 

* 

Az Országos Társadalombiztosító Intézel U zsoki-utcai kórhá· 
zának házi gyógyszertárát a 90.609-1927. I. N. M. M. számú 
(148.150-1927. X. tan. sz.) rendele>t engedélyezt1e1; mcgnyilt 1928. 
július 21.·ón az Uzsoll<i·utca 31-33. szám alatt. 

* 

Az Országos Társadalombiztosító Intézet VII. kerület, Csen· 
geri-utcai remi.elő intézeilének házi gyógyszertárát a 120.233~1928. 
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N. M. M. számú (156.390-1928. X. tan. sz.) rendelet 1engedélyeztc; 
megnyilt a Cserngery-utc" 25. szám alatt 1929. június hó l-én. 

A VIII. kerületi gyógyszertárak. 

A „Szent Szív" elnevezésii reáljogú gyógyszertár. 

A Várban volt tábori, katonai patikát 1761. évben az akkori 
vezetője B.eier József ~jetán gyógyszerész .a kat,onai kincstártól 
megvette azzal, hogy az mint nyilvánosjogú polgári gyqgy>stzertár a 
Jakossá,g gyógyszerellátását fogja szolgálni. A vételt megelőzően 
Beer a po11gárjogot is megszerezte a várostól, :tehát .az akdcori idő
hen ,a nyi1vános pol:g.ári gyógys:oertár létesíté-séhez 1s•zük-séges elő
feltételekkel is rendelkezett. A kincstárnak ezt a patikaeladását 
az .alább s~ószerint közölt dcirftlyi leirat nemcsak jóváhagyóan tu
domáswl vette, han.em a gyógyszertár pQllgári és nyilvánosJSiági jel~ 
Jegét is kinyiivánította. Mínt látjuk, egiisz.en e1gyedúlá!ló péld"' 
ez .a gyógyszertár1 melynek k,eLet.ikezését .és engedélyezését egy 
adásvételi ügylet ig.azo.Jja, kifeje,z,ett jogadományozás néilküL 

A gyó,gyszertár a Várb.an a mai Dísz-térCn v.nlt .és kezdetben 
„Feket.c Sas" el111ervezésseJ szcrcpdt, ml!ljd később az 1800-as évek 
e lej-én ogyik tulajdonos-áról, aiki .az udvari gyógys:oerész címet k.ap
ta, a gyó.gyszertár a „Cs. Kir. Udvari gyógyis'zertftr" ·eln1ev.ezést 
vette fel. A későbbi lul.ajdonosok mindegyike külön foiliyamodotr 
a címért, valamint a patika c.é,gtábláján .a címer ha1sználatáért, Umit 
meg is kiaptak. lgy állandósult .a gyógyszertár ·eln.evezése. Hosszú 
időn át a Dísz-tér 13. sz.ám .alatt '!Olt. 1906-han a 131.391-1906. B. 
M. is1zámú rendeletben nyert en,gedély a~apján az aklrnri tulajdono
s.a a gyógyszertárat a Dísz-tér 15. szám .alól a mai helyére a Ba
ross-utca 44. szám a1á helyezte át Az áth.elyezéssel n.cv·e is mcg
változ.ott, azóta .a mai elnevezéssel isme:retes. Az cm.lített rendeilct 
<i ·gyógyiSlzertárnak ·ai Szcitovsziky-térre való .áthelyezését en1ge,dte 
1n.eg, .azonban alk.almas helyiség ott nem v.olt, ezért a miniszter a 
Mária-utca és a Ba-ross-utca sairlkán l.e:vő házba v.aló ·elhelyezésé-:
hez hozzájár.uJt. A patika áthelyezésére irányuló új.abb kérelem
mel kapcsolatban a 40.318-1932„ N. M. M. számú (89.629-1932-X. 
pm .. sz.) l"einde~et fentartotla az előbbi rendelkezést 6sr kimondta 
egyidejűen, ha.gy a 1gyógyszertár ami a heiyéröl csak az eng.edé
lyezett körzetbe, vagy.is a József-utcának·. a Reviczky- és Scitnv
sz!ky-'terek közötti részére helyezhető át. 

(Főv. Lerv. Lo-cuimten 220-1711-1785„ budapesti X. 125--
1903„ X. 2514-1903 .. és X 449-1919. ~z.) 

A .gyógysz.ertár reáljoguságát .a budai helytartóság a 27.051--
1856. számú rendelietével ismerte eil. 

Tulajdonosai voltaik: Beer József Kajetán, 
1781-től Götz Ferenc, 

Ni,. fővárosi patikák adatai 

1841-től Grünbcrger Ferenc 
1857-től Majláth Rudolf és. felesége, 
1859-tól Bakács Sándor, 
1866-tól Bakács örökösök, 
1868-tól Pichler Győző 
1872-től Telkes1sy lváill, 
1912-től Telkessy örökösök, 
1919-től Bartha Endre és felesége Hoffmann Olga 
1919-től W·eöres Gyula .és lielesé;g.e Gay.e.r Saro~ta, 

és 1933-tal özv. Spergely lrruréné, vitéz dr. Görgő Tibor és Em· 
ber Elekné. 

Forrásközlés. 

1. Királyi rendelel a budai tanácshoz: 

M.aria Theresia Dei gr.ati.a Roma:rlorum lmperatrix, Ge.r
m.ania:e, Hunga-riae, Bohemiae, Daihnatiae, Croatiae- Sclavo
niaeque, etc. 1~'e,gina Apos'tolica, Arc,hi-Dux Austriae, Pru
dentes et Circumspecti, Fideles Nobis Dilect~ Ex adjacente 
Contractus, inter Commisionem nostram Militarem Oecon.o
mico·Aulicam, et Josephum.. Cajetanum Beer initi, Copia, . ur
berius percepturi e1s1tis; quibusnam Coi11ditionibus, nunc fiato 
Beér Pha•rmacopnlium. Castrense, in Civitate· hac Budensi exi
stens, et quidem reliquas inter, e.a sub expressa C.autela; ut 
Jdem quartam conrventi pretii p1arfJem inito mnx Contr.actu, 
res.iduos vero tresquadrante.si., tr.ibus proximc sequentibus an
dlis, qunvis videli0et anno unum quadrantem in par.atis per~ol
v·ere ,oblig,ctur, venditum extiterit. Quoniam veuo primus 1a1n 
dudum pr.aeterdisset Terminus .absque eo; quin me.mor.atus 
Beér er,ga iteratas etiam Commonitiones Cnntiractui suo adrnsr 
que satisf.eci-sset, praedecLaratae vcro ratae a? .a~ias nece.ssa
rias snlutione1s destinatae 1s1int. Eapropter VoblS hisce ben1gne 
comn1itte1ndu1n csse duxi,mus, quatenus saepef.actum Beér ad 
indiLatam duarum ra;tarum pers.olut.ion.em, si aliter fier,i non 
posse1t, Magistratuali quoquc Executione mediainte, servatis 
tam(::n dc Lege servaindis, cümpell1ere, Nosque de subsecuto 
eff.ectu de·miisse informarc nnveritis. ''obis de reliquo Gratia 
nostra C-a·esareo-Regia b1enign0 prnpens.a:e maniemus. Datum in 
Archiducali Civitate ftl!O.stra Vienna Austriae die sexta Mensis 
Aprilis, Anno Domini MiHesim.o Septingem.tes.imo Sexagesir:io 
Tertio. Maria '"fhere1s!Ía. Come.s Franciscus Eszterha-zy. Lad1s
laus Batb m. o. 

(Főv. Lev.-Locumt, .ant. 219. szám.) 

2. A budai helytartóság 27.051~1856. számú lefrata a budai 
tanácshoz: 

\' 

\ 



! 
1 

'l 
11 

'I 

11 

l[ 
:1.1·, !! 
:·1. 

ii 
!i 
'I 

il ,, 

ifi 
;I• 

i\ 
ii ,, 
n ,, 

?.36 Harmadlk rész 

An dcn Magistr,a:t in Of.en. 
Nachdem Fr.a1nz Grünb.erg in scinem Gesuchc u1n Ane.r

kennung der Real-Eiigens,chaft seiner Apothekc in dcr Festung 
glaubwürdig nachgewiesen hat, das<S• dies•e Apotheike1 schon 
vor dem Normaljahre 1799 von Josef Kajetan Beer privat
rechtlich erwnrben uind seit j.ener Zeit in ununterb1'0chener 
Reihenfolg.e von· ei·nem Besitzer auf den ande,rn bis zum .ge
g.einwiirtig:elll lnh,aber übc.rlr.ag1en wo1rden sei, 1s10 findet 1s1ch di:o 
kk Statthalterei Abtheilmi,g bestimmt die Realeigenschaft die
ser Apothek1e im Sinne des m·asrs.gebenden Minist.criaJ.-Er1asses 
vom 20. August 1853 Zahl 5490 mit dem Beisatze "nzuerken
ncn, dass di•e Festsetzung dcs Normalpreises derselben 1111ach 
d·en weiter>en Bestimmung.en deis; eb·enerwiihnten Ministeria1ler
las1Ses nachtriiglich zu erfolgeinr haben werde, HieiVO·ll v.rird dcr 
Jlfagistrat in ErJ,edigurng des Berichtes vom 21 Mai. Gestions 
Zahl: 6544 zur weitern V erstcndigung des Bittstellcrs und dfö1 
bctreffendcn Gvemiu.m.s mit dem Auftr·age in J(c.nntniss gc~ 
sezt, dieses nun als ein rerales an,erk.anntc Apnth.cl<crge,v,erbe 
in vorschriftS'rnlissig.e Vormerikung und Evi·dcnzh.altung zu neh
men. 

Dic Berichtsbe,ilagen folgen iln Anschlussc zurück:. Ofcn 
am 10. Oktobcr 1856. ln Bcurlaubung des Herrn kk. Vice
Praesidmten der kk. Statthaltcrei Rath: A 1 á i r ás: 

(Főv. Lev. budai hm. iratok 1420-1855. sz.) 

A VIII. ker. „Magyar Korona" elnevezésű reáljogú gyógyszertár. 

A patikát Müller fe,.,enc az .adatok szerint 1790-ben a Hatvani 
kapunűJ nyit,otta me,g, leg.alább is a pesti tanáos:naik: a hclytart.6-
tanácshoz intézett 1793. évi október hó 3.-án kdt 24.755. számú 
jelentéséből ez köve'lkeztethető: (Főv. lev6ltár. Int. a. m. 5373. 
szám.) A jelentés s21erint a Hatv,ani kapunál, ahol több utca tor
kollik össze, ,a Beleznay házbfrn (a mai Pannónia szálló helyén) ál
lott 1793-ban a patika, v1agyis a meg1nyitás időpontjához olyan kö
zeli időben, hogy helyváltozta:ci>s !közben nem ig,cn volt lehetséges. 
Az engedályező okmányt r..em sikerült me,gtal>ilni és ma már alig 
va-n remény .arra, ho·gy elő is k.erüljön,, mert .az .alább köz(;)lt 16045-
1855. számú helytartútanácsi leírat szerint már 1855-ben sikertelen 
volt felkutatása. A patlka létesítése - mint az említett leiratbó! 
is 1kivehe:tö - .a Szent Rókus k:özlkórház m·c-gépítésável és miíiködé
sének mcgk.ezdéséveil v;olt k:.apcso1atban, a•ini abból is ilcövetkezt.et
hctő, ho,gy a kúrházzal egyidőben létesült. Adatok v,anrwvk arra, 
hogy a kórházat egyedül látta cl gyógys21crekkel, m"jd mikor 1822-
ben .a helytartóta11ács rendc:lJkezésc· fo;lytán a város a p-esti gyógy
stz,ertár-tul.ajdonosok:kal a kórház gyógyszere~látására szcrzödést 
kötött, a P'>likának nem volt érdeke tovabb a kórház közelében 
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maradni. A tulajdonos kérelmére a helytartóta1rnács az 1823. évi 
december hó 9.-én kelt 30.325 számú rendeletévd a gyógyszertár· 
nak .a József-városba .az „Unicornis"-ról (egyszarvuról) ne1vezctt 
házbru való áthelyezését megengedte. (Főv. Lev. Int_ a. n. 19241 

szám.) Eil<:kor l<:erült át a Szén.a-térre, vagyis a m·ai Calvin-térre és
pedig a Barosis-utc.a és .az üllői-út találkoz.ásií;nál l·é~ő sarokházba. 

A gyó1gyszertár reáljogúságát a bud,i>i helytartóság a 22.104~ 
1855. számú rendeletével ismerte el,. 

A patika ma a VIII. ker. Múzeum-körút 18. szám miatt van. 
Tulajdonosai voltak: Müller Ferenc, 
1799-től Frühbaucr Domonkos, 
1815-tól özv. Frühbauer Domonkosné, 
1822-től Frühbauer Domonkos Ferenc, kinek hrulála után nyilt 

árve;r.é-sc111, 
1848-han Sztupa Györ,gy vette me.g a patikát (Főv. I.ev. Test. 

a. n. 2702. szám), 
1884-től Kriegner György és folesége Sztupa Eugénia (Főv. 

Lev. X. 575-1904), 
1904-től özv. Kriegner Györgyné sziil. Sztupa Eugénia, 
1921-től Matoics·ay Kárnlyné szül. Sztupa Polydora és 
1932-től vitéz dr, Mrutolcsay Károly és felesége Sztupa Poly

dora. 

Forrásközlés. 

l. A budai helytartútsá,g 16.045-1855. számú 1eírata a pesti 
tanácshoz: 

An den Magi1s1tra't in Pesth. 
Uiber das beiliegendo Ansuchen des Georg Stupa Apo· 

thekers in Pes~ um Ausfolgun,g einer begl1aubigten Abschrilt 
des Decretes vom Jahrn 1790, wo dem Franz Xav MüUer die 
Bewilligung zur Errichtung einer Apoteke in Pest zum Heili
gen Rochus ertheilt wurde, wird dem Magistrate zur Verstlin
digung des Gesuchsstellers bedeutet: dass in den Behelfen dcs 
Arcbives dcr bcsbndenen königlichen ungarlschen Statthalte
rei keine Spur der fr.aiglichcn AngeJe,gcnheit vorhandm 1sei, 
somit dem Gesuche nicht entspr·ochen werde11 könne. Ofen 
den 23-ten Julii 1855. Augus>J. (Főv. Lev. pesti tan. irntok 
12.874-1855. sz:im.) 

2. A budai helytartóság 22.104~1855. számú leirat:> a pesti 

tanácsihoz: 
An den Magistrat irt Pest. 
übcr das Einschreiten dc.s Gcorg Stupa, um die Anenk:en~ 

nung der R.e.al Eig.ensch-aft scíner Apothekc zur „u:i-garischen 
I(rono" in Pest, wird dem Ma1gistrate fo1lgcndes er,v1ede·rt: D.a 
durch die beygebrnchtcn Urkundcn nachgewiesen wurde, cla&s 
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die fragliche Apotheke bereits vor dem Jahrc 1799 bcstanden 
hat, und seitd-em ununterbrochen von cine_;m Besitzer auf de11 
.andern, biiS' auf <len 1gegenwiirtigen, unter priv-atrec,ht.Lichen ··ri
teln übertragen wmden sey, so Hndet die kik. Statthalter.éy 
Abtheilung deren Real Eiwenschaft 0anzuerke1men. Der N or
mrulpreis die.ses Gcwcrbe.s wird im Sinne des hohen k. k. Han
delsministerial Erh>Sses vom 20. August 1853. Zahr 5490 <00ch
trliglich bestimm't werden. Dic A pothca.;:.e ist i1n d-as Vor·merk
buch der Realgewerhe einzutr.agen. Hiervon ist der Bittsteller 
und das Apothckcr Gremium in die Kcntniss zu ·setzen, Die 
Bey1agen de,s hiemit erledlgten Berichtes rvou:n 13.1 Septembcr 
bufenden J,ahres Zabi 14.355 fa.Igen in der Anlage zurück. Ofen 
·am 27-ten Septembe'r 1855. Für den Herrn Vice-Prae;sidenten, 
aláírás. 

(Főv. Lev. pesti bn. iratok 13.163-1855. és budapesti 
VI. 3757-1874. szám.) 

„Szent József" .ellneve:z.ésű sz;c.mé~.yeis1}ngú ,gyógy1s1zer:tár első tu
lajdonosa Szkalfo Antrul gyógyszu.észmcste·r volt. Már a 14.993 szá
n1ú, 1852. évi n.nvemb,er 4.-én kelt kerületi fői•spáini J1eírat kimon
dotta elvben, a Józsefvárosban, a Temp1om-tér bármelyik házában 
való elhelyezése mellett új gyógysze.rtár engedé!ye:1Jéset., A végleges 
engedélyt " 23.423-1854. ,g•zámú helytartótanácsi rende;l1et ·adta meg 
(1631-1854. pc<S,ti tan. sz.) és pedig a Józsefváros közepén lév6 
Plébánia-térre (a mai Mária Terézia-tér) és külön hanigsúlyozta; 
„a tanácsnak gondja legyen 'atrra, hogy ez ia ,gyógyszertár vmlób.an 
a Józsefvárosnak az említett terén létesitessék." A jo.got pályázat 
utján adományoz'ta a város. A gyógyszertár 1854. évben nyilt meg 
az említett téren, a je1en}egi helyén Mád" T·erézia-tér 10. szám 
alatt. Szkalla Antal után 1896.-tól Dr. Szikailla László, 1933.-tól pe
dig Ifj. Szkalla László .a tUJLaj donos:>. 

* 

„Csillag" elnervezésű személyesj.o.gú-gyógyiszertár első tuJajdo
nosa Molnár Jáll0is gyó1gyszerés.zm.ester volt. A gyógyszertár felál
lítását" belügyminiszter a 10.451-1872. B. M. számú (22.774-1872. 
és a 38.034-1872. pesti tan. sz.: Főv. Le". pesti II. 365-1866. és 
budrupesti X. 955-1907. számok) rendeletével mgedályezte .és pe
dig .a József ikülvár:osbain a KeTepesi-útoni .a Csokonay-u'tcától ki
felé az 0ev·angélikus tót egyház környékére. A Jogot az 1872. évi 
oiktóber hó 23.-án tartott pesti közgyűlésen ho2Jott 37.864-1872. 
számú határozattal Molnár János gyógyszerész és vár-asi v·egyész 
kapta. A ,gyógyszertár 1873. évi május hó 1.-én nyílt meg a Rákó
czy-út és Csokonay·utca swrkán (Kerepesi-út 43. szám.) A 38.590-
1872. B.I M. számú rendelet (41.686-1872. tan. sz. Főv. Lev. bu
dapesti e.\n. 1364-1885 ,s!Zám) a jog.adományozást tudomásu~ vette. 
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Az 52.373-1894. B. M. számú rendelet (17.179-1894. eln. sz.) 
a gyógyszertárna1k: a Ker.epeisi-út és a Józ·sef-.körút sail'lkán épülő 
(László-féle) házba v0aJó áthelyezését megengedte, mely rulapon a 
gyógyszertár .az előbbi helyéről 1907. novemberében Rákóc„i-út 39. 
szám alá helyeztetett át, ahol jeolenleg is található. M<>lnár János 
után 1884-.-től dr. Molnár Nándm, 1896-tól Rosenber.g Sándor, 
1918-tól Sztral<a Ödön, 1922-től WiJlinger Pál, 1927. évtől pedig a 
mai napig Örkény Hugó gyógyszerész a tulrujdonos·a. 

* 

„Szent Kereszd:ély" cilruevezésú személy1esjogú gyógyszertár fe~
állítiását a befügym.inisz!ter .a 4870-1881. B. M. (6402-1881 és 
45.937-1881. tan. s„.) számú rendele-tével a VIII. kerület, Mátyás
tér és Telelki-tér közt fekvő várinsrész területére engedélyezte és a 
jo.g odaítélését a főváros k,özig,azgatási biz·otts:ágán.ak ,engedte át. 
Ez ·alapon .a közigazgatási bizottság az 1881. .évi szeptember hó 
15-bn tartot ülésében hozott 1462-1881. ikbg. számú határozatával 
a ,gyó1gyszertár személye.s jog.át Filo János gyógyszerbs1zmestern.ek 
adományozta, mc,\y döntést a belügyminiszter a 47.570-1881. B. M. 
,s,zán:nú leiratával (45.937-1881. tan. sz.) tudomásul vett. A gyó,gy. 
szertár 1882 . .évi 1nárcius hó J-,án nyílt meg Mátyás-téir 2. 1szá1n 
alatt. Jelenleg a Mátyás-tér 3. szám alatt van. Filo JWnos után 19lí
.től a m·ai n.apig dr. Fi[10 János a tulajdonosa. 

,,Szent László" elnevezrésű gyógyszertár szen1éJ.yes üzleti jogát 
a 66.766-1884. B. M. '80ámú (63.681-1884. tan. sz., Főv. Lev. buda
pesti 1262-1885. sz.) rendelettel Hazslinszky K,ároly gyógyszNész
mester nymte. A rendelet a gyógyszertár elhelyezésére a VIII. ke
rület •azon helyét jelölte ki, ahol a Bodzafa-utca (a mai Rökk Szi
lárd-utca), Bérkocsis-utca, Kölcsey-utca, Sándor-utcru és .a Kőfaragó
utca összetalálkozik. A ·gyógyszertár 1885. évi július hó 9-én nyílt 
meg Sándor-utca 3. szám alatt. 1892-bcn koerült ,a jelenlegi hlCl!yére 
a Rökk Szilárd-utca 28. szám alá. 1904-től Váncza József, 1911-től 
Csepcsányi Lehel, 1917-től Elek Mihály, 1918-tól Vecseri Já<tws„ 
1919-től pedig Steiner Oszkár a tulajdonosa;\ 

• 

„Illés próféta" elnevezésű 1s"emélyesjogú gyó,gyszertár léte
sítését .a belügyminiszter a 75.459-·1887. B. M. számú (17.093--
1887. e.\n. sz., Főv. Lev. budape,S!ti elu. 275-1885. sz.) rendeletével 
a Práter- és az Ulés-utea s'aDkára engedélyezte és ru jog adou:nii
nyoz:í;sát a közlgaz,gatás·i bizottságnak eng·edte át. A közigazga
tási bizottsá·g az 1888. évi március hó 12-én t.arfott ülésében hozott 
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585-1888. tkbg. számú határozatával a jo·got Blaschneik Rezső 
gyó,gyS:z1crés~zmest.erinelc adta, amit a belügy.miniszit·er tudomásul 
is vett. A gyógyszertár 1888. évi szeptember hó 17-én nyílt meg 
az engedélyezett helyen. Mru ·a RomandJi-utca 15. szám alatt van. 
1907-től Sti,glitz Károly, 1911-től pedig Bleyer Károiy a tulajdonosa. 

* 

„Apostol'' elnevezésű személyesjog-ú gyógys.z-e.rtár létesíté
sére Lukáos Andor gyó,gyszerészmester nyel't engedélyt a 78.229-
1892. B. M. számú (16.009-1893. ein. sz.) rendelettel, mely a Jó
zsef:icörútün, a B.aross·utca szcg1etétől az üllői-útig terjedő terüle
tén jelölte ki a gyógyszertár felálJitási hcilyét. A gyógyszertár 
1893. évi no·vember hó 14-én nyílt meg mai helyén, József.körút 
64. szám alatt. 1894-től Raditz Róbert, 1902-től Halápi frigyes,. 
1908-tól Örkény Hugó, 1911-től Elek MiháJy, 1916-tól• pedig Czu
k:or Láis~zló a tu~.ajdonosa. 

* 

„Szent Margit" elnevezésű szomélyeS'\jogú gyógyszertár fel
állítására Korányi Lajos ,gy6gyszerész•m.ester· nyert engedélyt a 
78.229-1892. B. M. számú rendelettel (16.009-1893. etin. sz.) a Nép
színház-utcánaJk ,azon helyére, •ahol a Kende. és Ag,gtdeld-utcák 
ker,c.sztezi1k, egé,s!Zen a Na1gyfuv0aros-utcáig terjedőleg. A gyó1gy
szertár 1893 decea:nbe•r hó 23-án nyílt meg Népszinház-utca 22. 
szám alatt, ahol ma is található. Tulajdonosváltozás nem történt .. 

* 

„Kálvária" elnevezésű gyógyszertár személyes üzleti jogát La
dányi Zo.Jtán gyógy.szerészme•s~ter nyerte a 45.020-1893. B. M. 
számú (15.677-1893. eln. sz., Főv. Lev. budapesti eiln. 5128-1893. 
sz.) rende[ettel, mely a gy6gysze~tár elhely0zésére a Kőbányai-út
nak ·a régi vámháztól, Jl1etve ,a külső Stáció-utcai (Bams~-utcám.ruk 1a 
M~r,ia Terézia-téri :te,mplom és a Kálvária-tér közti területe) szé
kesfővárosi épülettől !kifelé eső részét jelölte meg. A megnyitást 
meg~lőzőcn a tulajdonos kör~eúbővít.ést kért, mert a megjelölt te
riileten csupán egy ház volt, mely indokaik alapján a 106.003-1894. 
B. M. sz. rendelet ideiglenesen a Baross-utca 129„ 131. és 133. sz. 
házak egyikében az elhelyezkedést megengedte. A gyógysz·ertár 
1894. -évi március hó 21-én nyílt meg Baross-utc,a · 131. szám alatt. 
Jetlenleg ·a 129. számú házban van. 1905-től Österreicher Ármin, 
1917-től pedi·g Preisich Károly a tulajdono,s:a. 

1 

1 

1 
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„Szent Péter" elnevezésű gyógyszertár személyes üzleti jngát 
-ursits Dezső gyógyszerészmeis1ter nyerte a 78.229-1892. B M. szá
mú rendelettel (16.009--1893. eln. sz.), mely a gyógyszertár elhe
lyezésére a Rá1kóczi-té·rnek .a Német-utca folytatásában lévő részét 
jelölte meg. A gyógyszertár Néme.t-U:tca 31. sz>im alatt 1894. évi 
május hó 18-án nyílt meg .,Központi Gyógy.s'zertár" elnevezéssel. 
Ezt .az elnevezést itl.em tarthattru me.g, mert a 3733-1894. kbig. szám 
alatt jogerőssé vált harmadfokú ha,tároziat (13.996--1894. dn. sz.) 
annak: hasznáLatát nem engedélyezte. Igy az eln.evezése megválto
zott ru ma használt címére. A 67.429-1896. B. M. sz. rcnd<Jlet meg
en,ge·dte a gyógyszertár áthelyezését a Rákóczi-térre, .azzal a ki
kötéssel, hogy az engedély a József-körút 32 . .és 34. számú házakra, 
melyek ,a Rákóczi-tér 19. és 4. számú házaknak felelnek me" nem 
terjed ki. A 15.459-1897. B. M. ·SZ. rendelet a József-körút";i2 és 
34. számú házak Rá1kócz;i-térre néző oldalaira is megen.g.edtc1 az el
helyezkedést, azonban csak 1899 december hó 31-ig, mely idő után 
a gyógyszertárnak ,„l,őbbi körzetébe kellett vissza menni. lgy ke
rült át •a gyógy,s•zertár 1897. évben a József-körút 32. szám alá. A 
75.171-1899. B. M. számú (25.094-1899. :tan. sz.) rendelet a Rá
kóczi-tér és a Salétrom-utca sa11kán l&v·ő Kölber-f-éJe házba való el
helyezést megen1gedte. Ez alapon he-Jy,ezték át a patikát 1899. évi 
december 15-én m<>i helyére, a Rákóczi-tér 2. swám alá. 1906-tó1 
Fallk Richárd, 1910-től Glüclk Rezső, 1911-tő! dr. V.arsa Ernő, 1929-
tiil pedig Pikler György a tulajdo·nosa. 

* 

„Szent Család'' elnevezésű ,gyógyszertár személyeis- iizleti jo,gát 
Csippek János gyógysz•erészmester nverte " 10.881 · --1905. B M. 
számú rendelettel (36339-1905. X. tan. sz.), me,ly a gyógysz~rtár 
elhelyezésére a VIII. kerület, Práter-utca és l'utó-utca keresztező- · 
désének környétkét jelölte meg. A 37.025-1905. B. ;YL számú ren
delet a gyó.gyszertár körzetéül pontosabban a Práter-utcának a 
Futó.utca és az óriás-utca közötti részét határozta meg. A gyógy
szertár 1905. évi november hó 7-én nyílt a:neg a Prá'ter-utca 45. szám 
alatt, ·ahol. jelenleg is :trulá1ható. 1913-tól Kasztner Sándor, 1926-tó] 
pedig dr. Wébe.r Dezső a tul.ajdonos:a. 

* 

„II. Rákóczi Ferenc" elnevcz.ésű sze:n1élyesj ogú gyógyszertár 
felállítását • belügyminis.zter a79.057-1905. B. M. számú (232.266--
1905. X. tan. sz.) rendeletével a VIII. kerület, Kerepesi-útnak ·a 
Vas-utc.a két sar-okházától a Gyöngytyúk-utca (ma Gyulai Pál-utca) 
sarkáig terjedő rés1zére en-giedélyezte és anna•k iizlieti jog.át Sz.a
mossy Gyula gyógy.szerészmesternek: adnmánynz.ta. A gyógyszer
tár 1906. évi május hó 31-én nyílt meg Rákóczi-út 25. szám alatt. 

16 
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A 100.774-1926. N. M. M. számú rendelet (114.816-1926. X. tan. 
sz.) a gyógysz·ertárn·alc 1a Rákóczi~út 23., 21. és 19. 1stzámú ház.ai 
egyikébe v.aló áthe1yezését me1gengedte. !gy került a gyó.gyszertái: 
1928 augusztus hó 3-Mi jelenlegi helyére, Rákóczi-út 23. szám .adá. 
1910-től Basch Ernő, 1913-tól Gerő Izido•r, 1918-tól pedig Elek Mi
hály gyógyiszer.észmersrt:er a tu1ajdi0nosa. 

* 
„Szent Rókus" eJ:neve·2lésű gyógys·zie\l'tár ,sz.emélyes üzl,eti joigát 

Lux Mihály gyógyszerészmeskr kapta 0a 103.493-1910. B. M. számú 
~endelettcl (68.794--1910. X. tan. 1S1z.), mdy ·~ gyógy.szertár elhe
lyez6sére ·a VII. kerület, Rákóczi-tit 62-74. számú házak közötti . 
területet jelölte meg. A gyógyszertár 1911 április hó 6-án 1I1yílt 
meg Rákóczi-út 70. szwm alatt. A 218.993-1933. XV. B. M. sz>ámú 
rendelet (199.323-1933. X. polgm. sz.) 1933. novemberétől két év 
tartamára a Rákóczi-út 61. számú házba '~aló clh.e1lyezését megen
gedte, meiy ·alapon .a gyógys•zertár ez idő ób ott is van. A 256.096-
1934. B. M. számú rendelet (125.064-1934. X. pm. sz.) a gy6gyszer
tár en1gedély1ezését kimondó iiendele.tneilc a körzetmegáll.apító rés.zét 
hatálytalanította és a p<>tika el.helyezésére a VIII. kerület Rákóczi
út 55-61., illetve " 62-70. házszámokig terjedő területét jelölte 
meg. 1930-tól Bene Vi1I1ce, 1933-tól Brüll András gyógysze<ész
mester .a tulajdonos.a a gyó.gysziertárna[c. 

* 

„Teleki'' e1nevezésű személyesjo.gú gyáigy.szertár üzleti jogát 
a befögyminiszter a 124.040-1918. B. M. számú (153.266-1918. X. 
tan. sz.) rendelettel Maurer Armand gyógyszerészmesternek ado
Ináyozta és a gyógyszertár elhelyezésére a T.eile1lci-tér területét je
lölte me•g. A .gyógys.zertár 1920 március hó 22-.én nyítt meg Tdeki
tér 3. szá:m ·alatt, ahol jelenleg is található. 1928-tól Szántó Sán' 
dor, 1929-től Maurer Armand, 1934-től pedig Dániel Mihály a tu· 
lajdonosa. 

,,Sanatorium" elnevezésű gyógyszertár személyes ja.gát Ottin
ger Vilmos gyógyszerés"Zmester nyerte ·a 45.922-1922. N. M. .M. 
számú (78.756-1922. X. tan. sz.; Főv. Lecv. budapesti X. 4909-
1918. sz.) rendelettel, me1y a gyógyszertár elhelyezésére a Főherceg 
Sándor-utca és a Szentkiráilyi-utea kereszteződését jelölte meg. A 
gyógyszertár 1923 május 5-én nyílt meg Szell1tkirályi-utca 22. S'zám 
alatt, ahol jelenleg is található. 1924 óta Szentendrei Béla a tn
laj do nos a. 

• 
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„Józsefvárosi ·gyógyszertár" személyes üzleti jogát Moldt Béla 
· gyógyszerészmester kapta a 45.956-1922. N. M. M. számú rende

lettel (80.042-1922. X. tan. 1S'z., Főv. Lev. budapesti X. 4909-1918. 
sz.), mely ·a gyógyszertá-r elhelye2'ésére a JÓzscf-körúton a Józsel
utca tájékát jelölte meg. A gyógyszertár 1925 február hó 15-én 
nyílt meg József-körút 40. szám alatt, ahol jdenleg is található; 
Tulajdonosváltozás m.cm vodt. 

* 

„Baross" eiln1e.vezésű sziemélyesjogú _gyógyszertá11· f1elállítására 
Mór Gyula gyógyszerészmester a 45.957-1922. N. M. M. számú 
(80.041-1922. X. tan. sz„ Főv. Lev. budapesti X. 4909-1918. sz.) 
rendelettel nye·rt engedélyt. A hivatkozott rendeLet a Baross-utcá
ban engedélyezte a gyc\gyszertár leláJlítását. E„ a nagyo·n tág meg· 
határozá.s később vitárn adott alkalmat, mely ügyben a VIII. ke
rületi előlj~ró, mint dsőfokú közegészségi hatóság az 1933 szep
temb.m 15-oo kelt 42.544. számú végl>atározatával joge'fősen úgy 
dontott, hogy a ,gyógyszertár körzetét Baross-utca 87. számtól a 
111 számig, .a Beniczky-utca, Losonczi-utca é.~ Szigetvári-utca ál
t"l határollt területen áJ.lapította meg. A ~yógvszertár 1923 feb
ruár hó 10-én nyílt meg Bamss-utca 111. ;zflm": .alatt, ahol Jelen
!e,g is 'található. 1929 óta Csathó Sándor a tulajdonosa. 

„üdvözítő" elnevez6slÜ szemé.lyesjogú gyógyszertár felállítá
sát a népjóléti és munk"ügyi miniszter a 45.954--1922. N M. M. 
számú (78.753-1922. X. tan. sz., Főv.:' Lev. budapestii X." 4909-
1918. sz.) rendeletével engedélyezte és elhelyezésére .a VIII. ke
rület, Népszinház-utcán.ak a Tisza l(ál1mán-tér és a Népszínház
utc_a ~_arkától ~ifdé .. az Alföldi-utca és Népszínház-utca •S'"rkáig 
tcriedo teruletet Jelolte meg. A jogot Kiss Ferenc gyógyszerész
mester kapta. A gyó.gys:oertár 1922 december hó 15-én a Népszín
ház-utca 35. szwm .aJLatt nyílt meg, ahol ma is találh>1tó. 1923-tól 
Nligele Géza, 1933-tól pedig Nagele Antal a tulajdonű'sa. 

* 

„Zrinyi" .elnevezésű személyes1jogú gyógyszertár felállítását 
a 33.166-1923. N. M. M . .számú 11end<Jlet (139.062-1923 X. ta:n. 
sz., Főv. Lev. budapesti X. 4909-1918. sz.) a VIII. ke,~ühet Jó
z~~·ef-körú'tn:a1k .a Népszinház-utcától a Bérk:ocsis-utcái~ terjedŐ ré
s~ére •engedélyezte és annak üzleti jogát Pálfy Gyul<> gyógysze
reszmestemek .adomá<nya.zta. A gyógyszertár 1924. évi október hó 
H ,én nyílt meg József-körút 10. szám alatt, ahol jelenleg is taláJ-· 
ható. 1933-tól Kalmár M. István ,gyógyszeté1s1ZJmester a tulajdonosa . „ 

~ 16* 
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„Nagy-Magyarország" elo:tevezésű személyesjogú gyógyszertár 
felállítására Baros Bé[a gyógyszerészmestte•r a 61.031-1927. N. M. M. 
számú rendeleitel (56.396--1927. X. tan. sz.) ny·ert engedélyt. ·A 
renddet a gyógyszertár elhelye2!ésére a Karpfens.!eio:t-utcának a 
2~22. számú házak közötti termetét jelölte meg. A gyógyszertár 
1929. évi május hó 8·án nyílt me,g Karpfensbein-utca 21. .szám '"latt, 
ahol! jelenle,g is található. 1934 óta Altmann Aladár a tulajdonosa. 

„Gróf Apponyi Albert" elnevezésű személye,sjogú gyógyszer
tár fe1á1lítását .a 61.013-1928. N. M. M. számú (182.972-1928. X. 
ta!l1. sz.) rendelet " VIII. kerület, Baross-tér 5-10. ,s,zámú házak 
közötti területre engedélyezte és annak üzleti jogát Steiner Fe
renc gyógyszerészmesternek .adta. A gyógyszertár 1929. évi f,e.b
rui>r hó 23-án nyílt me1g Barom-tér 6. szám alatt, aho.J jelenleg is 
található. 1933 óta Bér Sándor a tu1l>jdonosa. 

„Nagyboldogasszony" elnevezésű személycsjogú gyó.gysze,rtár
felál!ítását a Práter·utcának 1-22. számú házak közotti ter.illetérn 
a 61.012-1928. N. M. M. számú nendelet (182.189::__1928. X. tan. 
sz.) engedélyezte és üzleti jogát dr. Dömötör Lajo·s gyógyszeré.sz
mester kapta. A 35.055-1929. N. M. M. számú rendelet (24.796-
1929. X. tan. sz.) az engedélyező rmdelet magy.arázataképpen ki
mondta, hogy felállítási helyéül a Práter-utcának 1-22. számú há
zai jelöltettek ki; azonban a gyógyszertárnak sem a bejárata, sem 
pedi,g a tkir.akata a Józsd-kö.rútm nem helyezhető el. Tehát a 
gyógy1S;zertár a József-[<:örútra át nem helyezhető. A gyógyszertár 
1929. évi június hó 15-én nyílt meg VIII. kerület, Práter-utca l_ 
szám al1att, aho-1 jel,enleg is található. Tulajdonos.változás nem 
történt. 

Házi gyógyszertárak. 

A Szent R6kus közk6rház fe\'építésév.ed a pesti városi tanács. 
a kórhá11 betegeinek ,gyógyBzerellá'tását, valamint a városti szegé
nyek ingyen gyógysze!fsezükségl1etét e.gy, a Rókus-kórházban léte
sítendő gyó.gyszertár útján kívánta ellátni. A tanács a gyó.gyszer· 
tár felszereléséhez szü~séges össze,get a D-o·rinn Ján.os által 1kór-· 
házi, menhelyi, nnetföeg hasonló célra hagyományozott hagyaték
ból kívánta fedezni, az,onban a helytartótanáeis: ezt nem ,engedé
lyezte, hanem .alább közölt rendeleté,,,el az engedélyezett házf 
gyógysze!rtárn.ak bérbe.adására utaisította .a városi tanácsot. A ta
nács a pesti Gr.émiumrnal, gyó.gyszerésztestülettel 1823 november 
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hó 21-én szerződést kötött, (megújítva 1846. március hó 16-án) és 
így biztositotta a kórház és .a szegények gyógyszereHátását. 

· A szerződés értelmébeltlJ .a Rókus-kórház. és .a házi s,zegények 
.gyógy.szerszük.siégletének szállítá'Sát .a mindenkori gyógyszerársza
básban .mcgáhlapított összeg f.e1éért vállalta .a gyógyszerésztestü
let. Később a hely:tartótanács a városi tanácsot " gyógyszeTtár 
.házi kezel6she vételére ·a!karta bírni, azo-nban eredménytelenül. A 
13.660-1852. számú Pe~t vámsi f,elterjesztésbő'1, valamint a hely
tartótanács 16.415-1852. számú leir.atából úgy látszik, mintha a 
város hajlandónak mut.atknzott voJna .a gyógyszerellátást házilag 
biztosítani. Vég.érvényesen .azonban ez csak .az 1921. évb.en kö
vc:tkczett he. Az 1921. évi 1083. kgy :sz. hatMozat alapján a fővá· 
r.os a kórházi gyógyszertára1k, V.aLamint az ezeket ellátó központi 
gyógyis·zerr·a1k:tár berendez,ését, felszerelését és gyó1gysze1ranya.gát 
rne,gváltott.a és úelállította .a központi gyógyszcrüzemet, amely az
óta nemcsak a 1k:órházak, hainiem a többi székeisfővá·rosi intéz.etek 
_gyógyszerellátását is végzi. 

Forrásközlés. 

A heilylartóta.nács 7388--1823. számú leirata a pesti tanácshoz: 
Prudentes .ac Circum.specti; Nobis Hono1randi! 
Quo.ad Remnnistrationem Magis1tratus hujus. Civici, dc dato 

18-ae Janu.arii anni curventis No. 5550 circa erigendum in Aedi
bus N osocomia-libus Pharmacopo1lium isthuc subrmissaffi in se
quel.affi editi benigni D·ecre'ti Aulici penes remtssinnem Acto
rum, ac cOmmunicatiünem In.stantiae Fr·anci,sci Steger Apothe
carii Szent En.driensis, p·ro co[lferenda ·sibi arenda neneri,gen
dae N·osocomialis Apothiec;ae supplic.antis hisce rescribi: Le
gatum Dorioni.anum, obst.ante m.ente Fundatorts in erectionem 
Apothecae Nosocomiali,s converti inullatenu.51 posse, verum Ca
pitale hoc Fundationade eousque securo locn elocandum. fore, 
dum iUud per Interusuri.a summ.ae capitali adjecta con.form.it:er 
menti Testatoris in Dotationem Domus pro expositis In.fanti
bus converti queat; domestica porr·o i\po.th-ecae N·osocomialis 
provis.ione caeteroquin locu1m habere n,equcunte, Civitati huic 
erect{innem .ac exaren.dationem Apo•thecae Nosocomiialis ea 
ratione <tdmitti; ut oblatis per Pharmacopobm Ste,ger Condi
tionibus pro hasi assumptis, ceiebratoque inter gremiales Phar
macopo1a.s Concur.stu de Apotheca Nosocomi,ali idoneo Phar· 
macop;e.o e.xarendan,dai provid.cat; - Nl.agistratui proinde huic 
Civico committi: ut memo·rato Apothecario Steger .ad servain
dum gremi.alium Pharmacop.eorum Concursum adn1isso, idcm 
Cnncursus in praescnti.a Directionis Noeoca.miailis -sub pra•e.sidio 
Commissarii Gregorii Máthé cel·ebretur, Hliusque Re:sultatum 
pro R.atificatione isthuc subsrt:ern.atur, Fundatínnis auten1 Do.ri
onimn.ae- Stalt'us .activi, et passllivi quo.tanni,ssub·mittan!tur.1 D·a~u,."!11 

ll 
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ex Consilio Regio LocumtenenHali Hungarico Bud"~ d' . ·g 
sima se t M t·· A • ~ 1e v1 c
t t" xlab .ar n; n·no Millesimo, Octingentesimo, vigesirr1.0 

~rk10 pce e r.ato. Eorundem Benevoli J0isiephus Comes Bruhs
v1c . etrus Sz.alay 

(Főv. Lev. Inti~mta' a. n. 1478. szám.) 

* 

B MA St_efá~ia gyermekkórház házigy6gyszertárát a 79.295-1898. 
· d. · szak"?-u (29.~.51-1898. eln. tan. sz.) rendelet iengedélyezte és 

pe ig ooa is a korházba f k ·· b· k • ' céli· ára A b . • . b nl e '~o etege1 gyogyszerszüksóg1letének 
. ' eiaro etege < gyodysz l•l't' · ·· · · til 1 , th, , . o ere a asa 1s•z1gmuan tüos mely 

te;,~: ~ó ~r~:: n~íj~'gm~~gvonását vonja m!>ga után. 1898, szep-

* 

. A Királyi Magyar Pázmány Péter Tudomán te . . 
gyogyszer'tár{tt " 40.971-1907. B. M. számú (107 93J'e1~~ m haz1 
sz.) rendelet engedélyezte, 1907 július hó 15-én ~yí\.t me,:: X. tan. 

* 

. A Bud?p_esti Kerületi Munkásbiztosító (ma üti) intézet h. . 
gyogyszertarat " 7108-1920. I. N. M. M. isizámú (93 733-1920 a~I 
tan. sz.) rendelet •eng.edélyezte . A VIII ik Üli t F' ·. · · 
mú házban nyí~t meg 1921 júnÍus hó !~én'." ·e • .•mme1-út 19-b, szá-

A IX. kerületi gyógyszertárak, 

~z „~ng~a!". elnevezésű reáljogú gyógyszertár. 

llely!rf;~~~c;et~~.~;;re18~;ano;;~s . Alajod,seJkta!'otlt engedélyt "' 
,g • • , · amu ren 'e eve . A rendelet 

a. yogyszertar szemelyes jogá:t külön ikieme[i . lh 1 , 
::f~ő a ~~~ere ~ülváros t".i:ül~tét. jelöli meg, azzal, ~~g; ~e~:;~ 

• e eb bt hely k1}eli:illésere a pesti tanácsot h' t f l 
~· 1;"nacs a 8(856-1847. ,~zámú határozatában a mai üllői-1,;t~ruk e; 

m1zsy-utca akkor Tehén-utca) és a Ferenc-körút (aikk , 

h
u:oa2)5 ~özöt:i. területét jelölte iki. A gyódyszertá·r 1847 o~· !"lal?.m

o -en nyilt meg a g· 1 .. 1t h 1 ~ . . . v1 maius 't 39 , 1 me ieo e.yen, ma 1s ott találi'uk az üllo··1·-
u . szam a att. 

A g?'óg7szertár rnálijo.gúsá,gát '"' budai helytartósá, · 
1860. 's'za.mu renddetével ismerte el. g ,a 11.275-
d l:ula~donos;~i: Ivan~vics Alajos, 1867-tö;I Bayer Arnold 1908-tól 
J r. „ ye1 .Dezso, 1910-tol Kosch Károly Tiraugo:tt 1922-t„l R . h d 
•eno es Locherer Tamás és 1928-tó! Löcherer T;mas· gyoóg e1c ·~r yszeresz. 
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Forrásközlés. 

1. A helytartótanács 18.872-1874. számú lelrata " p·es,!i ta

nácsho.z: 
Nemes Városi Tanács! lvano·vits Alajos gyógy.szerész fo-

1ya11nodvárnya tárgyában, ,m,is1zerin:t ai Pest Fer.encz külvárosban 
fc1lá!llítandú 1gyógyszertár birhatási joga me,gnyeréscért esede
zett - l. évi Marti 27-ről 4963-ik szám ,alatt bett fcllrása foly
tában ezen Városi tanácsnak váiaszo1t:>tlk: ho.gy a !elhozott 
támokoknál fogva Ivano·vics Aliajosnak .a kérdéses gyógys,zcr
tár ldállitása, &; annak személye.s joggn!li birhatási enge·ddmc 
megadatott. Mire ruéz;ve ia foly.amodvá·ny .és .m1ellékletei vissza 
küldése mellett meghagyatik, ha.gy ezen cngedeiemről " !olya
nnodót érteisi:ítvén, neki a ,gyógys,z.e1rtár felállitásár.a, a Lakosok. 
kényelmének megfelelő •és minden tekintetben alkalmatos he
lyet mielőbb jeleljen ki s egyszersmind őt" gyógyszertár szor
galmato1S1 felszerelésére utasítsa, a megengedett és a ]\fogy . 
kir. egyetemi orvnsi kar által elébb· megvizsgáJ.andó ,gyógysze-r
tár ldnyitásáról pedig annak idején hivatalos jelentést tegyen. 
~e.\t Budán a M.agyar királyi helytartótanács ez•er nyolc száz 
ne.gyven hetedik évi pünkösd hó tizene,gyedikén t!>rtott ülésé
bőa. Ezen Városi Tanácsnak Jórukarói Nyéky Mihály sk és 
még két olvash!>tatlan aláirás~ 

(Főv. Lev. pesti tan. iratok 12.692-1847. sz.) 

2. A pesti tanács 8856-1847. számú határozata: 
„A kérdéses gyógyszertár nem csak w ferenc külvárosi la

kosoknak, hanem n józsef ikiilváros külső táján lakó e,gyének
nek:. ~s egyaránt .sz.a[gá:landván e részbeni szükségük már rég
óta óhajtott kellő könnyebb ellátására, folyamodónak gyógy
szertára feláfütásául az emlitett lakosok kényelme tekintetéből 
a tehén és malom utcák közti üllői uti tér jdeltetik ki o!ly 
kötelezéssel, hogy a gyógyszertárt .a fennfor,gó szükségnél fogva 
minél gyorsabban az illető ,s1zabályok értelmében rende,sen és 
szorg.a>lmatosan szerelj.e fel e V. V. intézvény tehát o.J!y megha
gyással adatik ki HoLovich Bo.Jdizsár t·anúcsnok umak, hogy 
folyamodó Jv.anovics Alajost azon11>al értesítvén s kellőképp 
ut!>Slítván ugyan.attól egyszersmind a 40 pftnyi sze.gény.a1apít
ványi taksát is szedje be, s ezért e jk. közlése mellett az érho
tett afapitmány számára a házi pénztári hivatalnak ·adja á't, a 
többször mondott gyógysz·ertárnruk meghagyott vizsgálat után 
történendett felnyitásáról pedig jelentést tegyen. Vég. Pesten. 
Május 25. 1847 A. v. Tanács által ugy.anöit." 

(Főv. Lev. p1e1sü tan. iratok 12.692-1847. szám.) 

3. A bud·ai helytartóság 11.275-1860. számú aeir.ata a pesti 

tanácshoz: 

1 

1 
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An den Magistra1 in Pesth. 
Seine k. k. ·apostoHsche Majcstat hiabcn mit der alkr

höcbsten Entschlissung vom 17-ten, lau!enden Monats aller
gnad\gst zu bewifüg•en geruht, dass die Apotheke dcs 
Aloi.s lvanovics in Pe.sth in der Zulk:unft .als eine ver
kau!liche behandelt werden dür!e. Hievon wird der M.a
,g1srt:r.at zufolge EriLasses des hnhen 1k. k. Ministeriurn1s des 
Innern vom 21-tcn April laufondcn Jahres Zahl 12.860 und mit 
Beziehung auf <len dortiimtlichen Bericht vom 8~ten Jünnc.r 
1860 Zahl 461 unter Rückschluss der Beilage1n dcs Majest1its
gesuches desselben zur Verstandigung des Gnademvfübem 
und des Apotheker Gremiums mit dem Au!trnge in Kennt
niss gczetzt, dass diese nun1m;ehr als ein v.erkaufllich·e,s Gewerbe 
zu behandelnde Apotheker Gercclitsfrme ím Sinne der Be
stchenden Vor.s1chriften gehörig in Vnrmerkung zu nehm·e·n 
sein wird. Olen, den 2 May 1860. Aláírás. 

(Főv. Lev. pesti tan. iratok II. 839-1859„ szám.) 

„Szent Ferenc'; elnevezésű személyesjogú gyógyszertár fel
állítását a belügymiruiszter a Ferenc-térre eng.edélyeztc " 26.073-
1872. B. M. számú (4078-1873. pesti tan. s•z„ Főv. Lcv. pesti 
II. 245-1872„ budapesti eln. 6477-1886„ eln. 1364-1885. számok) 
rende1et.éve1. A gyó·gy.szertár szeméftyes jog.át ,a ·városhatósági 1J.,;:öz
gyűlés .az 1873. évi január 29-én kelt 40.781. számú határozatával 
dr. Landau Imre gyó,gyszerészm"sternek adományozta. A jogado
mányozást a belügyminiszter a 6300-1873. számú (8137-1873. eln. 
sz.) leiratával vette tudomásul. A gyógyszertár 1873. évi július hó 
~0-én nyílt meg ·a Ferenc-téren. 1883. évben helyeztetett át ru Fc
~enc- és Tompa-utca sar.kárúl ,a Ferenc-utca 16. szám ,aJ1á, n1ajd in
nen a főváros dcözigaz,gatási bizottságán.ak 1824~1887. szá1nú hatá
rnZ\ata alapján 1888. évb.cn az tJllői-ú'tra kc:rült, még pedig az ·emlí
tett határozat értelmében a Ferenc-utca és üllői-út sarkár.a, v"gyis 
az üllői-út 65 szám .alá. A 137.120-1923. N. M. M. számú r.füde.Jet 
(178.432-1928. x, tan. m.) megengedte a gyó,gys.zertfurnwk az üJlői
út 59. számú házba való áthelyezését. Az áthc[yezés 1929. május 
7-én történt meg. A gyógyszertár azóta ezen ru helyen van. 1899-
~ől Krigner Kálmán, 1905-től Weöres Gyula, 1913-tól p.edig Czincr 
Zoltán gyúgyszerész a tulajdc;nosa. 

* 

„Páduai Szent Antal" elnevezésű személyesjo.gú .gyógyszertár 
felállítását a belügyminiszter a IX. kerület, Bakát~.-térre en1g•edé
lyezte és annak jogát egyidejűen karánsebesi Nádasdi Fered1c Jó
zsef gyógyszcrészmes'ternek adományozta a 82.226-1888. B. M. 
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számú (100-1889. eln sz.) rendelctévd. A gyógys7!ertár „Radruai 
Szűz Mária" elnevezéssel ia B·akáts-tér. sarkán a Soroik:eári-út 51 
száffi alatt 1889. évi szeptember hó 3-án nyílt meg. 1897. évben ·~ 
Bakáts-tér 5. szám alá került a gyógyszertár, majd ·a 6151-1904. 
B. 111. szán11i rendcle'tbcn nyert engedély alapján a jderulegi he
lyére a Ferenc-körllt 22. szá1n ·alá helyeztetett át. (Főv. Lev. bud.a
pesti cin. 25'/5-1898, szám.) Ugyanez a rendelet v.ctte tudomásul 
azt is, h·ogy a gyógyszertár .a n1ost használt címét vehesse fel. 
1903-tól dr. Székely Emő, 1910-tőil pedi·g Fekete Andor a gyógy-
szertár tulajdonosa. 

• 

, 1Jó pásztor" elnevezésű személyesjogú gyógyszertár felállí
tását a b:elügy1niniszter a IX. ~cerület, Soroksári-úton a Pipa- .és 
Kinizsa-utcák tájára engedélyezte a 66.790-1885. B. M. számú 
(768-1886. eln. t. sz.) rendeletével és annak jogát Sényi Fe~enc 
.gyógyszer.észmesternek adomt1nyozt.a. A gyógyszertár 1886 júniu
sában nyírt meg a Soroksári-út 13. ,51zám alatt. Jelenle•g a gyógy
szertár a IX. keriilet, Ráday-utca 18. szám alatt van. (A Srnroksáü
út a7Jelőtt a Ráday-utcát is magáhan foglalta.) 1893-tól La!leur 
Gyula, 1897-től pedig dr. Deér Endre gyógyszerész.mester a tu
lajdonosa. 

* 
nSas" ,elnevezésű gyógyszertár ,s1zemélyes jogát Berth.an Gyula 

gyógyszerészmester nyerte a 35.699-1887. B. M. számú rendelet
tel (7448-1887. dn. sz.), mely a .gyógyszertár elhe1lyczésére a IX. 
kerület, Remete-utca, Márton-utca, Tüzoltó-utca és Vendel-utca 
által határolt területet jelöle mc•g. A ,gyógyszerár 1888. évi május 
hó 24-én nyílt meg Márton-utca 29. <SiZám alatt, vagyis a Tűzoltó
utca és Márton-utca sarkán. A 9796-1892. B. M. számú rende
let (8984---1892. eln. t. sz„ Főv. Lev. eln. 1364-1885. sz.) meg
engedte a gyógyszertárnak .a Márton-utca és az üllői-út sarkára 
v@Jó á:thC'lyezését. Igy került a gyógyszertár a jelenlegi helyére, 
ÜLiői-út 105. azám alá. 1888-tól A1ltwirth Gyula, 1888 novembertől 
Csdey Pál, 1892-től Szabady Viktor, 1923-tól Heib Pál és 1924-től 
ped\g Kun .A:ladár a gyógy.sizertár tulajdonosa. 

* 

„Madonna" elnevezésű személyesjogú gyógymertár felállítá
sát a belügyminiszter a IX. kerület, Mester-utcána!k .a Viola-utca 
és a Gyep-utca közötti részére engedélyezte a 70.328-1898. B. M. 
sziímú rendeletével (37.689-1898. cin. sz„ Főv. Lev. budwpesti eJ.n. 
>14721-1898. sz.) é•S' annak üzleti jogát Muzsa Gyula gyógyszerész
me·srtlernek adta.! A 134.764-1899. B. M. számú rendelet (896-1899. 
eln. sz.) mcgcrngedte, hogy a gyógyszertár a Mes'ter-utca és az Ipar
utca sarkán, v>tgyis " Mester-utca 25. szám dalt hdyezkedjék el. 
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E helyen nyílt meg a gyógyszertár 1899. évi máju51 havában. Innen 
került jelenlegi helyére, a Mester-utca 21. szám ~lá. A 37.781-1929. 
N. M. M. számú r.endelet (57.890-1929. X. tan. sz.) megenge.d'.e, 
a gyó,gysZiertárn1ak a Mester~utca 38. szám {~llá vialó áthely-ez~set~ 
1918-t6'1 Sándor István, 1922-től ped[g Kemplerné Péter Marigit a 
tulajdonosa. A 231.396-1935. XIII. B. M. számú rendc'let (181.322-
1935. X. pm.) .a 37.781-1929) N. M. M. számú rendeletbe;i n~er'. át. 
hel)liezési eng1e,d,éJyt m-e.gerösftette, ililetőleg tová1bbra 1s ,erveny
ben tarto:tta. 

Szent Anna" elne:vez·é.sű sze11.11.élye1stiogít gyógyszertár üzleti 
jogát Sir László gyógyszerészmester nyerte. „" 3478-1892. B .. ~· 
számú rendelettel (1649-1892. eln. tan. sz., Fov. Lev. budapesti X. 
1439-1903. sz.) mely " gyógyszertár elhelyezésére a IX. kerület 
kfüső Somksári'.útnaik a vasúti töltésen túl lévő részét j.elötte meg. 
A .gyógyszertár 1892. évi szeptember hó 19-ér; n~ílt meg .a külső 
Soroksári-út 17. s:zám afatt. Jdenleg a Sorkosan-ut 70. szarn ·alatt 
van. 1893-tól Bama Ödön, 1901-től Erdélyi lzor, 1903-tóQ Ho'.lcn
reich Károly, 1908·tól Barts Endre, 1919-től pedig Pandula Jozsef 
" tulajdonosa. 

„SanitasH elnev.ezésű gyó
1
gyszer'tár személyes üzl1eti jo.g~t 

Boksch La}os gyógysz.eré•szmester nyerte a 2.'..420-1911. B. M .. sz~
mú rendelettel (92.123-1911. X. tan. sz. Fov. Lev. budape·sh X. 
3687-1911. sz.D mdy a gyógyszertár elhelyezésére a IX. ~;r„ So.ro~: 
sári-útnak .az Angya.\-utca sarkától " Tinódi-utca sarka1g :tenedo 
területét jelölte meg. Ezt a helymeghatározást a 140.807-1911. ~· M. 
számú rendeLet módosította olyképpen, hngy a gyógy.s:zertar a 
Boráro1s-térne1k a Ráday-utca és L6nyay-u'tca közötti részén, .to
vábbá a Boráros-té1r .és .a Lónyay-utca sa·nkától a Lóny.ay-utca ~s .a 
Bakáts-utca keresztezéséig terj e•dő területen állítható fel. A gy'?gy
szertár 1912. július hó 22.-én nyílt meg. 1929. április 8.-ig a gyogy
szertár " Lónyay-utca 46. s'7ám alatt volt, majd pedig az 58.079-, 
1927. N. M. M. számú rendelet (55.104-1927. X. tan. sz.), a Lo· 
nyay·utcának a Bakáts-utca 6s ~ Bmáros;tér k?zöt.ti ."''".zére, tov~b
bá a Ráclay-utcánrok a Bakáts-ter és Borarns-'ter kozott1 sza1kas.zara 
és védül .a F.erenc-körút 1. ·és 2. számú ház.ai:ra is kiterjes.ztette az 
elhel;ezkedését. Ezek alapján a gyóg'l'.szert~r a , Ferenc-k.örút . 2. 
szám alá helyeztetett át, ahol je[enlc.g IB talalhato. ~913·tol Kiss 
(Jenő 1919-től Wachs.mann Jenő, 1923-tól Emánuel Geza volt a tu; 
lajddnosa, 1934-től pedig özv. Emánuel Gézáné a haszonélvezeti 
ÖrÖl(ÖS. 

1 

l' 
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„Stefánia" elnevezésű személyesjogú gyó,gy1s\ZertáJr üzileti jogát 
Nemé111yi Nándor gyógyszerészmester k.apta, a 38.199-1910. B. M. 
szfümú (92.942-1911. X. :tan. sz, Főv. Le.v. Budapesti X. 3937-1909. 
sz.) rendellettd, mely " ,gyógyszertár elhelyezésére ,a IX. kerület, 
üllői-útnak .a Gyep-utca és. a Szvetenay·utcák közötti területét je
lölte me,g. A 160.685-1911. B. M. számú rendeletben nyert e11g.e
dély alapján a gyó,gyszertár üllői-út 87. szám alatt nyilt meg 1912. 
évi július hó 16.-án. Helyét azóta nem változtatta. Tulfljdonosvál· 
tozá,s [)Jem Vü·lt. 

,,Duna" clenevezésü szcm.élyesjogú gyógy.szertár üzleti jog,át 
Kiss Károly gyógysze•részmester nyerte a 107.425-1918. B. M. szá
mú (171.923-1918. X. tan. ,sz.) rendeJ,etteI, mely a ,gyógyszertár d
helye.zésére a IX. kerület, Csarnok-tér és Pipa-utca sarkától a Pipfl· 
utcáruak a Vámház-körút torkolatáig terjedő részét jelölte meg, A 
gyógyszertár Csarnok-tér 6. szám alatt 1920. évi augusztus hó 
28.-án nyílt meg. A 36.672-1932. N. M. M. számú (36.606--1932. X. 
polgm. sz.) rendelet a gyógyszertár körze,tét " Gönczy Pál-utcának 
a Vámház-körút felé eső oJdaLán, a Lónyay-utca torkolruti\ig terjesz
tette lki, azz;al .a mieg,sZiorítáis1sal~ ho1gy a gyó,gyszertár,nak a Lónyay
utcárn sem kijárata, sem kirakati <tbl.aka nem Iehet. Az áthelyezés 
a Gönczy Pál-utca 6. szám alá 1933. május hó 10.-én megtörtént és 
pedig a Lóny.ay-utcáról bejárattal .és oda nyíló kir.ak,attaJ e.llátva. 
A 226.924-1932. XV. B. MJ számú rendelet a gyógyszertárnak 
ezen " helyen változatlanuQ való megmaradását - illetve működé
sét - me1gengedte. 1922-től a mai napig Kassai Artur a tulaj do· 
nosa. 

„Gróf Haller" .elnevezésű szemé[yesjogú gyógyszeretár első tu
lajdonosa Fekete Zoltán gyógyszerészmester volt, "ki a 43.985-
1922. N. M. M. számú (78.751-1922. X. tan. sz. Főv. Lev. buda
pesti 4909-1918. sz.) rendelettel ·a IX kerület, Gróf HaU.er-utcának 
a Gát-utca és a Mester-utca közötti területén való eilhelyezés mel
lett kapta "z engedélyt. A gyógyszextár 1922. december hó 4.·én 
nyilt meg Gróf Haller-utca 44. •'1Zám alatt, ahol jelenle,g is talál· 
ható. 1934. július óta Schubert Arnold gyógyszerész a tulajdo
nos.a. 

* 
„Gize1la" elnev.czésü sz.e.mélye1sj.ogú gyógyszertár üzleti jogát 

Dr. Hrnbéczy Oszkár gyógyszerészmester nyerte a 43.981-1922. 
N. M. M. számú (78.601-1922. X. tan. •S!z. Főv. Lev. budapesti X. 
'1909-1918. sz.) rendelettel, mely" gyógy.s1:<crtár elhelyezésére a IX. 
kerület, üll.ői·út vé,gét jellölte meg. A .gyógyszertár 1922. évi no-



vember hó 11.-én nyílt meg üllői-út 121. szám alatt, ahol jelenleg 
is van. Tu1lajdonosváltozás nem volt. 

„Jósziv gyógyszertár" személyes üzlleti jogát Dr. Eibach Knr· 
né! gyógyszer6szmester nyerte a 216.969-1933. XV. B. M. számú~ 
rendelettel 099.459---1933. X. polgm. sz.), amely a gyógyszertár el
helyezésére a IX. rkcrület, Ferenc-teret jelölte meg. A gyógyszer
támt özv. dr. Eibach Kornélné nyitotta meg, a IX. kerület, Ferenc
tér !. szám alatt 1934. évi február hó 27.-én, amelynek az özvegy 
a haszonélvezeti örököse. 

Házi gyógyszertárak. 

A M. Kir. Hadirokkant Otthon házi gyógyszertárát a 9385-
1919. N. M. M. számú rendeilet engedélyezte. 

* 
A Szent István közkórház házi gyógyszertára a kórház felépí

tése ügyében intézkedő 1881. évi 529. és 1882. évi. 15. kgy. sz. ha
tároz.atork, valamint az ezeket jóváhagyó 1881. évi november 4-én 
kelt 52.830. és az 1882. évi február 28-án kelt 11.283 srz. belügym. 
leiratok alapján rkeletke.zett. Az építési terv-el< ugyanis oondoskod-

, b 

tak a ·gyogyszertár elhelyezéséről és ezcikhez a miniszter hO'zzájá-
rult. A kórház 1885. évben nyílt meg és ckko-r kezdte meg műkö
dését a házi gyógyszextár is. (Főv. Lev. budapesti VI. 2694-
'1880. •Sez.) 

A gy6gyszertár vezetése és a kórház gyógyszere.Dlátása a pesti 
gyógyszertártu1ajdoo:>osork grémiumán,ak kezelésében volt mindad
dig, amíg a gyógyszerellátást a főváros házi kezelésbe nem vette. 

A Szent László közkórház házi gyógyszer~ára tuLajdoriképen 
az 1869. évben mc.gnyitt biar-akrkórházb.an létesített házi ,gyógyszer
tár utóda. Az üllői-út és M.arkotányos-utca sarkán katonai raktá
rak céljaira épült baT.akkokat Pest város 1869. évben a katonai 
hatóságorktól megszerezte és kórházi célokra hasznátta f.el. Ami
kor 1885. éV"ben ,az üllői-úti új kórház (a „Szent István" elneve
'1Jést az 1894. évi 148. kgy, •SZ. határozat állapított.a meg) megnyílt, 
a barakkórházból az állandó jeHegű os-ztá1yokat (ma II. és III. bel
l:ieteg, 1. sebészeti és idegbeteg osztályokat) az új kórházba tele
pít.ették át és .az ekként felszabiadult barrukkórház kórtermeit „I. 
fertőző ·osztályu és „II. fertőző osztály" eln:e.v,ezésiS1el két csopurtr.a 
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osztottárk. Ez volt tehát az e1ső lépés a fyrtőző bete,geknek külön 
kórházban való elhelyezésére. 

Az új fertőző kórház felépítése ügyében intézkedő 1891. évi 
221. és 691. kgy, sz. hatámzat, valamint .az ez.eket jóváhagyó 39.092 
sz. belügym. leirat alapjául szolgáló építési tervek gondoskodtak .a 
gyógysz•ertárráil is és ehhez a miniszter ho·zzájárutt. Amikor 1894. 
november 8-án az új fertőző kórház megnyílt, a barakkórház 
gyógyszertári felszerelése is ide került át. Minthogy '" rozoga fa
bararkkokat semmifé1e célra sem lehetett fdhasználni, azokat a ta., 
náo~ r-endelkezéséhez rkép,est 1895. évi április 9-én .a tűzoltóság fel· 
gyujtotta és efüamvasztotta (1889---1900. évi kórházi évkönyvben 
foglalt leírás eml&kezik meg " barakkórházról). 

A gyógyszertár helyzete ugyanaz, mint a többi fővárosi kór
há2 gyógyszertáráé. 

A X. kerületi gyógyszertárak. 

„Isteni Gondviselés" el111evezésű személyesj o.gú .gyógy1s~ertár 
felállítását a 2971-1870. B. M. számú rendelet en,ged&lyezte, .a kö
vetkező indoko.Jással: „Kőbányában egy önálló gyógyszertárnak 
személlyes joggali !elállítása e vár-os közönségének m. évi október 
hó 9-én 28.576.-ik sz .. a. kelt jelentésében érvényesített indokoknál 
fogva, s tek.intve az ottani lakosságnak tete,rnes szapo·r.odását, ezcn
nd engedéíyeztetik." A jo,g elnyerés6re a rendelet pályázat kiírását 
írta elő és így adta a város " 23.772-1870. s"ám a-latt kelt köz
gyűl1~1s'i határozatával a jo,got Fáczányi Ármin gyógyszerészn1ester
nek. Ezt a döntést a belügyminiszter a 14.839-1870. B. M. s·zámú 
leJratával vette tudomá,s.ul. (Főv:.Lev. pesti fan. iratok I. 369-1870. 
számú -és budapesti eln. 1364-1885. sz. ,iratok) 

A gyógyszertár 1871. évi május hó 4.-.én nyílt meg. Jelenleg 
Belső Jászberényi-út 7. <s»ám a[att található. Fáczányi Armin után 
1898-tó[ Fáczányi István a tulajdonosa. 

„Arany Sas" el,ne,vezésű személye,sjogú gyógyszertár felálHtá
sát a belügyminiszte,r a X. kerület, Kápa.la-utcának " Liget-térre 
néző •sadcár.a az 53.903-1887. B. M. számú rendeletével (10.394-
1887. eiln. <SIZ.) en,gedélyezte és üzleti ja-gát Finy Béla gyógyszerész
mesternerk adományozta. A ,gyógyszertár az engedélyez.e'tt helyen 
1887. évi december hó 24.-én nyílt meg, Jelenleg Kápolna-út l. 
szám alatt van. 1892-től Wimmert Károly, 1893-tól Megyer.i Géz;a, 
1920-tól pedig dr. Mann Géz·a gyógyszerészmeste.r a tulajdonosa. 
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„Szent Vendel" efoeve.zésű személyesjogú ,gyógyszertár !dá!; 
Mtását a belügyminiszter Ráilrnsfalván a 75.456-1887. B. M, s2'ámú 
(2808-1888, eln. sz. Főv. Lev. budapesti dn. 2333-1886. eln. 
890-1887. és eln. 2304-1887. sz.) rendeletével engedélyezte és a· 
gyógyszertár üzleti jo;gát Kada István gyó.gyszerészmosternek ado
mányozta. A gyúgyszcrtár a Külstő Kc,repesi-út 2120. szám a!att 
1888. évi december hó 4.-.én nyílt rne,g. Jelenleg a Kerepesi-út 128. 
szá1n a1att vain. Haszonélvezeti örökös özv. Kada Istrvánné. 

* 

„Mátyás király" elnevezésű sizemélyesJogú gyógyszertár felál
lítását a belügyminiszter " 83.972-1896. B. M. ,stzámú rendeff.ctével 
(29.729-1896. eln. sz, Főv. Lev. budapesti X. 1873-1902, X. 770-
1906 .. szám) engedélyezte és annak jogát Csáp Lajos gyógyszerész
mesternek adta. A gyúgyszertár körzete a X. koer. Tisztvi,selőtelep 
területe, elhelyezésére pedig .a rendelet a Tisztviselőtelep központ
ját, vagyis a Szapáry-utca .6s a Család-utc.a k,eresztezésépek tájé
kát jdö!te meg. A gyógyszc.rtár Szapáry-utca 12. szám alatt, 1897_ 
július bó 1.-én nyilt meg. 1902. au1gusztusábiain került a gyógyszC'rtár 
" Család-utca 38. szám alá, jelenleg a Család-utca 44. szám alatt 
van. 1901-től Lenz József a tulajdonosa. 

* 

„Szent KatalinH elnevezésű gyógyszertár szemé~yes üzleti jo
gát Kiebling Béla gyógyszerés,zmester nyerte a 17.706-1909. B. M; 
.számú rendelettel (19.010-1909. X. tan. sz.), rnely a gyógyszertár 
elhelyez·ésére az Apa!fy-utca, Gergely-utca és Noszlopi-utca, va
Lamiil>t Gyömrői-út közötti területet jelölte meg. A .gyógyszertár 
1909. évi december hó 7.-én nyilt meg Gergely-utca 40. s.zltm alatt, 
ahol jelmlcg is találbatú. 1915-től Schweitzer Emil, 1921-től Mo
csári Sándor, 1923-ti>l pedig dr. Pildner Viktor a tulajdonosa. 
(Főv. Lev. budapesti X. 4909-1918. sz.) 

* 

„Orczy" dnevezésű személyesjo,gú gyógycSlzertár üzleti jogát 
Csikós Adám gyógyszereszmester kapta " 84.457-1910. B. M. szá
mú (91.932-1911. X. tan. sz.) rendelettel, mely a gyógyszertár el
h'elyez.ésére .a Simor-utcának a Szapáry-utca és .az Orczy-út mind
két oldala által határa.\! rés~ét jelö1lte meg. A gyógy.szert.ár 1911. 
évi december hó 17.-én nyilt meg Orczy-út 47. szám alatt, ahol 
Jelenleg is található. 1912-től dr. örvényi Bé11a a tulajdonosa. 

* 

1 
' 
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„Jézus Szíve" elnevezé:siü sze1nélyesjogú gyógysz.ertár üzleti jo
gát '.femesváry László gyó,gyszerészrnester nyerte a 80.009-1926. 
!. N. M. JVL ,sz:imú (lOú.458-1926. X. tan. sz.) rendelette1, mely 
a ,gyógyszertár dhelye·zésére a Gyálli-útat, és p.edig ennek a MA V.
vaspályától kifelé az !llrutos-útig, valamint az Ullöi-útnak az Ecseri
és Ceglédi-útto! a Szcntliőrinci-űtig terjedő területét jelölte meg. 
A 112.249-1926. N. M. M. számú (117.336-1926. X. tan. sz.) ren
delet a 'gyó,gysz,ertár felállítását az üllői-útnak a Cze1glédi-útta! 
való kcre:sz.tcződé:se .s1arkátúl az üHői-útnak .a Sz-e.n:tl.örinczi-útig 
terjüdő rész ·mind·két ulda:lán, ·esetleg a kereszteződések sarkán is 
engedélyezte. A gyógyszertár a jelenlegi helyén, üllői-ú,t 124. szam 
alatt, 1926. decembe.r hó 2.-án nyi1t meg. 1934-től dr. Temesváry 
István a tud aj donosa. 

* 

„Hygieia'' elnevezésű s·zc1mél.yesjogú gyó,gy.sz.e.rtar jÜlgát a jc-
1'enleg is tulajdonos dr. Görög J,e.nőné, szül.\ Budai Mária gyógy
szerészmester nyerte a 43.811-1926. N. M. M. szá,mú (106.832-
1926. X. tan. sz.) r·endelettel, mely ru gyógy,szertár elhelyezésére 
a Jvl,a,glódi-útnak a Külső Jászherényi-úttól a Venyige-utcáig terje
dő részét, .a Ki.ill1siő Jászberényi-utat, v.al1amint a Belső-Jászber·ényi
útnak 36·-38. számú házait jelölte me,g. A gyógyszertár 1927. évi 
augusztus hú 27-én nyit meg. Jelenleg a Maglódi-út 65: szám alatt 
van. 

* 
„Szent Erzsébetj~ elnevezésű :Személycsjogú gyó,gyszeretár jo

gát vitéz Bán Arpád gyógys,zer&szmes'ter nyerte ,a 36.176-1930. I. 
N. M. M. számú (73.866-1930. X. tan. sz.) rende!letteil, mely a pa
tika elhelyezésére a X. kerület, Juranics-utca, Hungária-körút ·és 
Aszta>los Sándor-utca á:ltal határolt :területet (a felsorolt utcáJk 
mindkét oldalát) jelölte me,g. A gyógyszertár 1931. évhen 111yilt meg 
a Hungária-körút 277. szám arl.att, 'aho.J ma is taláfüaitó. 1932. óta 
Rimay Béla a tulajdonosa. 

„Szent Mihály" elneve.zésíí személyesjogú gyúgyszertár jogát 
Toóth Mihály gy6gys.zerészmester nyerte a 215.494-1933. XV. B. 
M. számú (193.461-1933. X. polgm. sz.) rende!etteil, mely a gyógy
szertár elhelyezésére a X. kerület, Prnngrácz-út 17. szám alatt lévő 
állami telepet je.\ölte me:g. A .gyógyszertár 1933. évi nnvember hó 
11.-én nyílt meg Pongrácz-út 17. szám alatt. Tulajdonos,vá:ltozás 
n,em történt. 

1 
il 
il 
l-l 

:1 



256 Harmadik rész 

Házi gyógyszertár. 

A M. Kir. Gyüjtőfogház házi gyógyszertárát a 112.855-1896. 
B. M. s1zámú rendelet engedélyezte az ott all<almazottak és ru Letar
tóztatottak gyógyszerellátására. 1897 . .évben nyilt meg a Maglódi
(it és Kozma·utc.a sai<kán lévő fogházépületben. Az Igazságügymi
nisztérium joghatóság.a alá t.art,oziil.;::. 

A XI. kerületi gyógyszertárak. 

„Szent Gellért" elnevezésű ,gyó.gyszertár személyes üzleti jogát 
a 66.7.59-1887. BM. számú (1775-1888./ dn. 1s"„ Főv. Lev. budapesti 
dn. 403-1888. sz) r.endelettel Hidasi József okle•veles gyógyszerész
mester nyerte. A gyógyszertár felállítási helyéül a rendelet a Sá
rosfürdőtől (a mai Geillért fürdő) kifo!é eső területét határozta meg. 
A gyó,gy<Srzertár 1887. évi december hó 21.-én nyílt meg Fehérvári
út 12. szám alatt. 1898. ·écvben (1378-1898. eln. sz. Főv. Le.v. buda
pesti eln. 11.382-1897 sz.) a Fehérvári-, mru lforthy Miklós-út 29. 
szám alá l<erült. Jelenleg Ha.rthy Miklós-út 19. szám alatt 
van. Tulajdonosai vo[tak: 1893-tól Ekkert László, 1897-től Hagel
mann Lajos, 1906-tól Dervarius István, 1915-től Pánczél Mihály, 
1919. évtől pedig Magyari Kos'5a Gusztáv gyógyszerészmeste•r. 

„Szent Imre" elne1Vezésű gyúgysz,ertár személyes üzleti jogát a 
26.601-1910. B. M. számú (69.586-1910-X. tan. sz.) rendelettel 
Kampis József okleve1les ,gyógyszerés!Z nyerte. A ~yógyszertár fel
úllítási helyét a rendelet a Fehérvári-út, Átlós-út .és a Villányi-út 
keresztezés>bnél jelölte meg. A gyógyszertár a jelenlegi helyén XL 
k·cr„ Horthy Mlklós-út 56, llletve Horthy Mlklós-körtér 8. szám 
alatt 1910. évi július hó 24-fo nyílt meg. Tulajdonooai voltak: 
1912-től Nyilassy Ágost, 1914-től Sze,gő László és 1931-től Szegő 
István gyógyszerészm.e1srt:e1r. 

* 

,iSzent Kereszt" elnevezésű személye.sjogú gyógyszertár első 
és jelenlegi tulajdonosa .d-r.) T.ernajgó Józséf ,gyógyszerészme1s1ter. 
A gy6gysz·ertá.r felállítását a 103.091-1917. B. M. sz. (88.655-
1917-X. tan. sz„ Főv. Lev. X. 2439-1917 sz.) rendelet az I. ker.; 
Gellért-térre engedélyezte; ennek alapján a Gefü\rt-térnek 1--2. 
számmal jelölt házában 1918. évi november 23.-án nyílt meg, ahol 
ma is található. 
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„Szeretet elnevezésű gyógyszertár felá1lítását a 43.984~1922. 
N. M. M) számú rendelet (77.594-1922. X. tan. szám, Főv .. Lev. 
budape<s1ti X. 4909-1918. és iratári X. 1549-1922. sz.) az I. kerület 
Kelenföld terüietére engedélyezte és annak személyes üzleti jogát 
báró Syntinis Ilona férj. Fabritius Hmrikné ok1. gyógysrzerészmes
t.ernek adományozta, aki jelenleig is tulajdonosa a gyógysze.rtár
nak. 19Jil. május 24-én nyílt meg Kelenföldön, Horthy Miklós-út 
148-a szám alatt, ahol jelenileg is található. 

„Liziői Szent Teréz" ·elnevezésű gyógyszertár személyes üzlieti 
jogát föcskay Béla okl. gyógyszerész nyerte a 61.011-1927. N. M. 
M. számú (149.951-1928. X. tan. szám) rendelettel, mely a gyógy- · 
s·zertár körzetéül a Fehérvári-útn"k a 76.' számtól délre eső ré
szén, a Heng.ermalom-út, a vasutvonal és a Dun" folyam által ha
tárolt terü1etet jelölte meg. A gyógyszertár 1929. év január hó 
5.-én nyilt meg I. kerület, Fehérvári-út 82. szám alatt, ahol jelen
leg is van. Tulajdonosváltozás Illem történt. 

* 
„Arany Sas" elnevezésű gyógyszertár személyes. ü7.lleti jog,át 

Remetey Fülepp Dezső okl. .gyógysz.erész nyerte a 40.350-1929. 
1. N. M. M. számú (115.846-1929. X. fom. szám) rendelettel, mely 
a gy6gyszertár !körzetéül a Vi1lányi-út, Vincellér-utca, Ha:nrnsabégi
út és Budafüsi-út által határoilt területet jelölte meg, A 44.681-
1929. I. N. M. M. szrumú (189.781-1929. X. polm. szám) rendelet 
megengedte ,hogy·" gyógyszertár ·az eredeti rendeletben megálla
pított forgalmi körön kívül ideigle111esen " Zsombolyai-utca 7. szá
mú házban nyerjen eilhelyezést, míg a forgalmi körön belül megfe
lelő helyiség akad. Később a tulajdonos körneVkiterjesztés iránt 
nyujtott be !kéDelmet, meily .azonban nem nyert !kedvező ·elintézést 
és az elutasító 43.817-1931. N. M. M. sz. leirat kimondotta, hogy a 
gyógyszertár os>tk a köretébe mehet viss2la. A 253.323-1934. B. M. 
szi>mú rendelet (85.839-1934-X. pm. 1s.z.) méltányoilta a tulajdo
nos !kérését és •a patika körzetét a Budaörsi-út, Hamzsabégi-út, Vinc 
cellér-utca és Szent Imre herce.g-útj" által határolt területtel !kiegé
szítette, azz,al a kik.ötéssel azonban h01gy a gyógyszertár '5iem a 
Horthy M•klós-úton, sem a Szent Imre herceg-útján nem helyez
hető el. (Főv. irattár, X. 977-1930 .. sz.) A gyógyszertár 1930. écvi 
február hó 4„-én nyílt meg Zsombolyai-út 7. szám alatt és innen 
került át, "z utóbb említett körzetkiterj.esztés abpján 1934. évben 
a Lenke-tér 4. ,szám alá, ahoil ma is található. 1930-tól Erdélyi Dec 
zsőné szül. Berkes Rozália gyógyszerész a tulajdonosa. 
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Szent Antal" e1nevezésű személyesjogú gyógyszertár mai 'és 
egyŰÍtal első tulajdonos" Beretziky Béla· oklevele<& gyógyszerész. A 
jogot a 40.505-1929-1. N. M. M. számú (115.845-1929-X. tan. 
sz.) rendeletteil nyerte, mely a gyógysze.rtár. feláll~tás.~ h;ly~\d a 
Budafoki-útnak a Kruspér-utcától a Lenke-uhg teriedo reszet ie
lölte meg. A gyógyszertár 1930. évi május hó 2.·án nyilt meg Bu
dafoki-út 10-a, száni alatt. 1933; évi augusztus hó 15.-én a Budafok1-
út 47-49. '9zám .alá helyezték át, ahol ·jelenleg is van. (8889-1934. 
polgm. s?.ám.) 

i·, 

Függelék. 

Az uj abban kiadott rendelkezések, azonkívül néhány értékei.· 
újabb adat, mely a tövténeti részt egészíti ki., ,a;rra kés·zteHek, hogy 
azotkat függeli>kként tköreadj„m. 

Az 57. és 58. oddalon közöltekhez kapcsolódík a belügyniinisz
fernek !. évi október hó 26-án ke~t 239.400~1935.-XIII. számú 
rendelete a gyógysze.rtárak helyénetk megállapítása és azok áthe· 
lyezése tárgyában. E rendelet a 22.370-1883 .. B. M. r.endelet 
'7-9 §-ának hatályon kívül helyezése meillett ldmoo:JJdja, hogy új 
gyógyszertárak heilyének megáJiapí'tása minden esethen a belügy
miniszter hatáskör.éhe tartozík, megle~ök áthelyezése pedig az ő 
engedélyével, az általa engedélyezett helyre történhe•tik. 

Az új gyógyszertár hely.ének megállapítását; valamint " meg
levő gyógyszertár áthelyiezését tárgyalás előzi meg melynek veze
tője a törvényhatóság első tlsrttviselöje, vagy az általa megbízott 
helyettesítő tisztviselő. A tárgyaláson jelen !keli !-ennie a .kérvé
nyezön kívül a többi .érdetkclteknek is továbbá a tör-,ényhatósági 
főorv.osnaik, megyei városban .a p.oJ.gármesternek és a városi orVOs
nak, köz,ségben a járási főszolgabírónak, .;, községi elöljáróságnak 
és a járási or_vosnalk. 

Uj gyógyszertitr esetében " jog kiadása után a hely kijelölése 
céljából a törvényhatóság első tis:1Jtviselöjéhez keli. a kérvényt be
nyujtani. Ugyanide nyujtandók be az áthelyezés iránti kérvények. 

A tárgy.aJásról, -amely mindig ·a megjelölt helységben (köz,s.ég, 
város) tartandó me,g, jegyzőkönyvet keli. felvenni, melye't a tör" 
vooyhatóság első tisztvisdöje s"ját véleményével terjes7't fel " 
belügyminiszterhez. Az eljár1's még annyiban változik, hogy a mát 
megjeiliillt terüle1ten belű! történő gyógyszertár-áthehelyezésefilet a 
törvényhatóság dső tisztviselőjénél !kell bejelooteni. 

A törötktöl visszafoglalt, hódoltsági terület és különiisen Buda 
polgári gyógyszerészetének megi111dulására jeleritösek azok. az ada
tok, meJy,eik Bösi1rnger Ferenc Ignác nemeslevdében, rneveZ)ettnek 
az \lralkodóval és az országg<>l .srzJeml:>en szerzett .érdemeit sorolják 
fel. Ez a nemeslevél c·sak legúj„bban vált ismeretessé számomra.·· ' 

A nemességet Lipót király 1696. május 17.-én adt.mányoztit 
Bösingemek és fdsarolt hozzátartozóinak, kiemelve benne, hogy' 
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a nemesített, aki gyógysirerészi tanulmányokat végzett, 1679-hen,. 
11 nagy járvány idején lemondva azokról a szerencsés ·alkalmakról, 
melyek Bajorországban kínálkoztak, Bécsbe ment, ·ahol pedig 24 
nap alatt n~y gyógyszerész esett hiv-atásánaik áldozi.tául, az ott 
dühöngő pestis követlmztében. Utána két évig a konstantinápolyi 
osztrák követség mellett műiködött, ahoninan ismét "" újonnan visz
szafoglalt Eszter.gomba ment, ahol a fenyegető török sereg közel
sége -elhleoére kitartott a ik:a'to.0.aság mellett. Itt s<>Jáit költslégén ,gyógy
sze;rtárat is nyitott, majd Kollonich érsek rendelkezésére az ott 
léte;sített tábori kórház gyógyszerrel való ellátásáról gondoskodott 
és vewtte is a !kórházat. Ugyancsak Kollonich rendelkezése foly
tán Budán és Eszéken .is állított föl gyógyszertárat, a nemesi levél 
S2')av.ai szerint: ,,, ... ke1gyes !különös rendeletünkre n1em cselk:.ély 
fár.adságával az újonnan visszaszerzett Magyarország ter.ületén,_ a< 
szüks~es gyógyszerekkel, emberetkl<el. szekerekkel és lovakl<al a 
lehet6ségig leg'jobban föJs„erelve .. , ." 
· Gyógyszertárat állitott fel még ,azonkívül a Vízivárosban is. 
azé~t, hogy az ottani lakossá>g éjjd is, - amikor a vár kapui "árva 
vol~ruk, - onioss<ághoz juthasson. Ilyen formán ,tehát, összesen öt 
prntikát létesített: Esztergombrun, Budán (a várban), Es:zék.e"1, egyet 
a Neoaquistica-ban (visszahódított :területen, a hely nincs megne-: 
vezve) és végül a budai Vízivárosban. Ez érdemére való tekintettel 
Buda vá>ros polgármesterévé választo-tták. 

(Orsz. Lev. Kanc. Coa>ceptus exp;edttionum 1696 május, 80. ,siz_ 
- Dr. Kovács Lajos szföv. allevéltáros úr s~ves k.özlése.) 

A várbeli „Városi" gyógyszertárnál közölt adrntokat ezelk alap
ján úgy világíthatjuk me,g jobban, illetve egészíthetjük ki, hogy a. 
vissioafogLalt területeiken mindenütt, de különösen Budán, igen nagy 
szükség volt gyógyszentárra, ezért Bösingernek nemcsak, hogy nem 
ketllett kérnie gyógyszertárnyitá~i engedélyt, sőt Koillonieh, aki 
szív.én v.lsdte a visszafoglalt területek fellendítését. igyekezett rá' 
venni, hogy Budán és egyebütt is gyógysxertárakat nyisson. lrás
lieli engedélyre akkor ,\ett volna szükség a visszafog1alt területen 
\'aló gyógyszertárnyitásra, ha már va1amely újonna'll nyitandó pa
tlk1a egy fennábló vevőkörét vonta volna el. Ezért látta jónruk 
Herold, hogy pesti gyógyszertára anegnyilt:>sakor írásbeli enge
délyt kérjen, amivel joga~apot nyier.t gyógyszertára működéséhez, 
mert addig a pestiek is Bösinger patikájából szerezték be, a gyógy
szereket: 

Természe'tes, hogy az e·lmondottak alapján a vízivárosi (ma 
„Fekete Medve") gyógyszertár megnyitását ts az 1690-es .évek 
elejére kell tenni, mert ,„z 1696. évben kelt nemesi le,vél szerint 
m~~ akkor a patika néhány évi működésre tekintett vissza. (Az 
1705. évi november 16-án kelt határozatnál tehát jóval e:lőbbi az 
1696-ban kelt nemesi Je.vél, mely már említi a vízivárosi gyógy
$zertárat.) 
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K~lf9ldö,? s.zerzett gya~orlati bizonyítvány ér~énY~ssége .. 
Kulfoldrol crkezctt gyogyszer behozatalának eng_edélyczése 

Laboratórium és annak berendezése .. 
Laborat?r~u~ E?nge.dély . . • • . . . . . . 
Laborator1um~ v1zsgalatokra tartályok tartása 
Lefoglalás alól mentes a berendezés 
Leg~ég,i,hb polgári gyógyszertárak . . · · · · 
„Le:liel gyógyszertár, VI. ker. . . 
Lepáro!ó készülék . . , . . . 
„Lipótvárosi" gyógyszertár V. ker. 
„~iziöi S~ent Terfaz" gyógYszertár, xi." k~~
Llnger Jozsef gyogyszertára, I, ker. . . 

~,Madonna" gyógyszertár IX. ker 
Mabi kórház házi gyógY.szertára. ' Vii.· ker. 
„Magyar Korona" gyógyszertár, III. ker. . . 
„Magyar Korona" gyógys·zertár VIII ker 
„Magyar király'' gyógyszertár, \r. ker„. .". . . 
„Magyarország Védasszonya" gyógyszertár, I. ker. , . 
„M~gyarország V~dass~onya" gyógyszertár, VII. ker. 
„M~r1a. Ma.g~ol?a gyogyszertár, I. ke:r. . . . . 
„Matyas kiraiby' gyógyszertár I. ker. . . 
„~átyás kir~ll'."" gyógyszertár, 'x. kerület . . . . . . 
MaV'. Betegseg1 Biztosító Intézet házi gyógyszertára VI. k~·r. 
.Megnyitás ~dcjén tartandó vizsgálat ' 
Megrendelö~könyv.. • . . . • . . . ' · ' · · · · · 
„Megv~ltó" gyógyszertár, VII. ker. . . . . . . . . . . 
M~~Iy c1~kek árusíthatók és melyek nem a gyógyszertárban 
MM~regkonyv . . • • , . . . . . . . . . . . . . . . 

52 
122 
179 
84 
17 

116 

87--89 
. . 122 

120-121 
67 
27 

218 
120 

192-194 
257 
158 

249-250 
. • 233 

171-17;! 
236-238 
194-195 

155 
225 
157 
156 
254 
219 
56 

ergekkel és gyógyszerfélékkel való kereskedés 
Mérgező hatású növényvédelmi szerek készítése · · 
M~zögaz~a~ág\i Vegyk:ísérl~ti állomásokon gyógysze~·ész · ;lk~l;na~ása · : . 
Mtkor szun1k 1neg a 1ogos1tvány~ 
Miniszteri rendeletek . . . . . . 

.• 93 
219-221 
117-118 

93 
122 
122 
127. 
62 

Miniszterelnöki rendeletek 
Minősítvényi táblázat mintája : : 
„Minerva'' gyógyszertár VII. ker 
Munkakönyv vezetése 'a gyógys~e

0

rkülÖ~leg~sségek
0 0

ké~~ítöi · ált~l 
Mű~ödési„ biz.onyítvány . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
„Muzeum gyogyszertár, IV. ker ... 

„Nagyboldogasszony" gyógyszertár VIII ker. 
„Nagy Kristóf" gyógyszertár, IV. k'e.r ... · .. 
„Nagy~Magyarország" gyógys•zertár VIII. ker 
„Nap'' gyógyszertár, V. ker. . . : . . . . . · .. 
„Nádo-r" gyógyszertár. VI. ker. . . . . . . . . 
N ~vv,el való megnevezése a gyógyszertáraknak .. 
Nok felvétele 
Növényvédelmi szerek gyártá~~ 
Num·erus clausus , . . . . . . . 

9 
9 

50 
232 
115 
23 

190 

244 
185-187 

244 
.. 200 

207-209 
57, 81 

16 
122 

14 
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Nyilvántartás a gyógyszerészi személyzetről 
N.yil.vántartó könyvek . . . . . . 
„Nyugatá" gyógyszertár, VI. ker ... 

Oklevélzáradékolás • . . . • • . . . . 
Okleveles gyógyszerészsegédek működése .. 
Oklevéllel nem rendelkező segédek működése 
Okmányok kötelező megőrzése . , 
„Oktogon" gyógyszertár, VI. ker„. 
Offü.cina . . . . . . , . . . . . • . 
„Opera" gyógyszertár, VI. ker. . . 
,;.Orczy'' gyóg:yszertár, X. ker.\ •. 
„Oroszlán" gyógyszertár, IV. ker. 
„Országház" gyógyszertár, V. ker. . . . . . . . . 
Országos Hadigondozó házi gyógyszertára, V .. ker. 
Orvos~gyógyszerésook patikajog kérelme . . . . . . 
Orvos mely esetben vezethet házipatikát 
Orvosi rendelvények kiállítása . . • . . • . . 
Orvosok rés.zére kézii: gyógyszertár engedélyezése 
©TI Alföldi~utcai házi~gyógyszertár, VIII. ker. 
OTI Csengeri~utcai ház:i~gyógyszertár, VII. ker. . . 
OTI központi kórházának házi~gyógys,zertára, VII. ker. 
„örangyail" gyógyszertár, VII. ker. 

Panasz 
„Pallas Athene" gyógyszertár, V. k~;. 
„Pannónia" gyógyszertár, VII. ker. 
Pat!iika berendezése . , • . . . . . • . . . 
Patikajog engedélyezés község kérelme esetén 
Patik>a~kérelmezés módja .. 
Patika~körzet megáUapítása 
Patikaviz.sgálat . . . . • • . • . . . . 
Patikák árusítás[ körének szabályozása 
Patikák berendezése és fell'sze:relése· .. 
Patikák nyilvántartása . . . . . . . . 
Patikákra vonatkozó régi rendelkezések •• 
Patiikákra vonatkozó okmányok megőrzése 
„Páduai Szent Antal" gyógyszertár, IX. ker. 
Pálffy"' gyógyszertár, II. ker. 

i?ályázat gyógyszertári jogért .. 
„Pázmány Péter" gyógyszertár, IV. ker.: : 
„Petőfi" gyógyszertár, VI. ker. 
„Phőnix" gyógyszertár, VI. ker. 
P1nce (patik-ai) .előfe]Jtótelei . , , . . . 
"Podmanli:czky," gyógyszertáT, ~11, ke~ . . . . . . 
Polgári gyógyszertárak. és patikusok a XIII. századból 
Po~gármester hatásköre 

,JI. Rákóczi Ferenc" gyógyszertár, VIII. ker. 
I{eáljog el nem zálogosítható . . . . . . 
Reáljogok: elis,merése .. 
Reáljogok keletkezése 
Reáljogok mal helyzete 
°R'eáljogok_ nydlvántartása . . . . . . . . . . .·. . . . . 
Reáljogú gyógyszertárak kezellése, felszerelése~ vizsgálata 

269 

.. 83 
93-94 

216 

22-24 
83 

84-85 
. . 82 

205-207 
86-87 

212 
. . 254 

187-189 
202 
203 
53 
71 
94 

71-76 
246 

~33-234 
233 

225-226 

11 
202 

. . 227 
86-91 
50-52 
52-55 

55 
77-121 

116-118 
. . 86-91 
46, 82-83 

36-43 
. . 82 

248-249 
169 

50-51 
192 
217 

. . 216 
89-9() 

216-217 
27-30 

10 

241-242 
. . 48 
45---47 
25-49 
47-49 

. . 46 
48-49 
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Reál{jogú patika esetén a felelős vezető személyének eldöntése 
Reáljogú patikák elhelyezkedési területe . . . . . . . , ; . 
Reklámok alka,lmazása 

11Remény" gyógyszertár. l. k~;. . . 
Rendeletalkotási joga a vég1·ehajtó h;tal~,~n~k 
Rendeletek fajai . . . . . . . . 
Régi polgári gyógyszertárak .. 
„Rokkant Sas" gyógyszertár II. kc'r 
„Római császás" gyógyszertá~·. II. kef. 

„Sas" gyógyszertár, IX. ker. . . 
„Sanitas" gyógyszertár, IX. ker. . . . . . . 
Schwartzer Szanatórium házi gyógyszertára, 1. kci·. 
Seb~szet~ k,?t9z~szer üzemek engedélyezése 
Segedek mukodese , . . . . . . . . . . . 
Segédek nydlvántartása 
Segédi idő tartama • . • . . . . . 
nSegítö Szüz Mária" gyógyszertár, I. ker 
„Segítő Szüz Mária" gyógyszertár, IV. k~~-. 
„Statisztika" gyógyszertár, II. ker. . . 
„Stefán\i:a" gyógyszertár, IX, ker. . . . . 
Stefánia kórház házi„gyógyszeirtár, VIII. ker. 
Steril gyógyszeres készítmények . . . . 

„Szabadság" gyógys!Zertár, VI. ker. . . 
Szakkönyvek kötelező tartása . , . . • . 
„Szanatóriun1" gyógyszertár VIII. ker. 
Számlák megőrzése . . . . ' , , , . 
Szem61;yi jogok elnyerése . . . . 
Személyzet„nyHvántartás~ napló 
„Szent Alajos" gyógyszertár II. k~~-. 
„Szent Anna" gyógyszertár, IX. ker. 
„Szent Antal" gyógyszie['tár VII. ker. 
„Szent Antal" gyógyszertá~ IX. ker. 

II. ker. 

.47~48 
48 
81 

156 „ 
.. 9 
27-28. 

170 
162-16.4 

249 
25() 
158 

127-133 
83 

. • 83 
22-23, 

153-155 
2Hl-211 

170 
251 
24íi 
122 

213-214 
119 
242 
119 

50--55 
83 

170 
250 
232 
258 
158 
212 
241° 
178 
255 
17t 
248 
177 
256 

211-212 
179-182 

255 

„Szent Ágnes" gyógyszertá;·, I. ker. • , 
„Szent Bertalan' gyógyszertár, VI. ker. 
„Szent Család" gyógyszertár VIII. ker. 
„Szent Endre'' gyógyszertár, 'III. ker. , . 
„Szent Erzsébet" gyógyszertár, X. ker. , . 
Szent Erzsébe.t zárda kórházi gyógyszertára, 
„Szent Ferenc" gyógyszertár, IX. ker .•• 
„Szent Flórián" gyógyszertár, III. ker. 
„Szent Gelilért" gyógyszertár XI. ker .•. 
„Szent György" gyQgyszertá~·. VI. ker. 
„Szenthároms~g·: gy~gyszertár, IV. ker. 
„Szent Hermina• gyogys,zertár, VII. ker. 
„Szent Ilona" gyógyszertár, I. ker. , . 
„Szent Imre" gyógyszertár, Xl. ker. . . 
„Szent István" gyógyszertár, II. ker. , . 
Szent István és László közkórházak ház~ 
„Szent János" gyógyszertár, II. ker. . . 
,,Szent József" gyógyszertár, VIII. ker. 
„Szent Katalin'' gyógyszertár, X. ker. . . 
„Szent Kereszt" gyógys1zertár, III. ker. . . 
„Szent Kereszt" gyógyszertár, XI. ker. . . 
„Szent Keresztély'' gyógyszertár, VIII. ker. 

157 
.• 256 

. . . . . . . . . . . . 164--166 
gyógyszertára, IX. ker. 252--253 

169 
238 
254 
17"7 
256 
23~ 
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„Szent Lajos" gyógyszertár, V. ker ..• 
„Szent László" gyógyszertár, VIII. ker. 
„Szentlélek'' gyógyszertár, VI. ker.. . . 
„Szent Lukács" gyógyszertár, III. ker. 
„Szent Margit'' gyógyszertár, VIII. ker. . . . . . . 
„Szent Margit" margitszigeti fiókgyógys•ze.rtár, 111. ker. 
„Szent /'llihály" gyógyszertár, X. ker. . . 
„Szent Miklós'' gyógyszertár, VII. ker. . . 
„Szent Péter" gyógyszertár, VIII. ker.. . . . 
„Szent Rókus" gyógyszertár, VIII. ker. . . . . 
Szent Rókus közkórház házi.gyógyszertára, Vlll. ker. 
„Szent Szív'' gyógyszertár, VIII. ker. 
„Szép 11ona" gyógysze·rtár, l. ker. . , .. 
„Szent Terézi.ia" gyógys.zertár, VII. kel'. 
„Szent Vendel" gyógyszertár, X. ker ... 
„Szent Veronika" gyógyszertár, VI. ker. 
„Szerecsen" gyógyszertár, V. ker ... 
„Sz·eretet" gyógyszertár, Xl. ker. . . 
Szerződéskötés személyes jogú patika esetén 
„gr. Széchenyi István" gyógyszertár, II. ker. 
Szigorlatra jelentkezések, anyaga és lefolyása 
Szolgabíró hatásköre . . . . • , .. 
Szolgálatot feltüntető tábla .• 
„Szüz Mária Isten Anyja" gyógyszertár, V. ker. 

Tanító~gyógyszerész kötelessége 
Tanulmányok beszámítása , • , , , • . . . . 
Tá.bori patikák szerepe a törökök kiüzés·e után 
Tápporok, fluidumok készítése .-. • ; . . . . . 
„Teleki'' gyógyszertár, VIII. ker .• 0 

Telepengedély megszerzése . . . . • . 
i 1'hököly" gyógyszertár, VII. ker. • • . . . . . . . . 
fiszti főorvos ellen.őrzési joga a gyakornok lciképzésénél 

Titok megsértése • , . . . . , . 
Titkos összetételű gyógyszerek 
Törvény meghatározása . . . . . . . . . . . . 
Törvényhatóság első tlsztvüselö~ének hatásköre 
Törvényhatósági szabályrende~etek • . . . . . 
Törzskönyviezése gyógyszerkülönlegességeknek 
Törzslapon eszközlendő bejegyzések • . . . 
Tudományegyetem házigyógyszertára, VIII. ker. 
Tulajdonos ellen indított csődeljárás hatása 
Tulajdonos eltiltása a patikavezetéstőll 
Tulajdonos és zárgondnok viszonya 
Tulajdonos halálával beálWott helyzet .. 
Tulajdonosváltozás személyes jog esetén 
Tulajdonosváltozások régen . . . • 
Tul~jdonosváltozások ma a iieáiljog esetében 
„Turul madár" gyógyszertár, VI. ker. 

Uj ~yógyszertárak kérehnezésénél megkívánt követehnények 
lJj Szent János közkórház házigyógyszertára, I. ker 
l.!jr~felvételí kérelem benyujtási módja és helye .. 
„lJrfnia" gyógyszertár, V. ker. . . 
Utcai bejárata a gyógyszertáraknak 
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198-199 
239 

203-205 
178--179 

240 
175 

. . 255 
230-2,31 

241 
• • 242 

244---245 
234--236 

157 
221-223 

• . 254 
218-219 

199 
257 
60 

169 
21-22 

10 
81 

196-197 

17~18 
17 
32 

122 
242 
127 
232 

18 
84 

115 
9 

]() 

10 
113-114 

17 
. . 246 
61--63 
65--67 
67-69 
62-63 
60--61 

. . 44 
46-48 

213 

52-54 
159 

12--13 
200 

81 
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t,üd~1özítő" gyógyszertár, VIII. ker. 
ügynöki ipar , . • . . . . . . . 
ügyel1etes ·szoba .. 

Váltott éjjeld szolgálat 
Váltoriások a gyakornok részéről bejelentendők 

243. 
122 
90. 

„Városháza" gyógyszertár, IV. ker . . . . . . , 
,Vá"osii." gyógyszertár, I. ker .• , . . . . . . . . · iso..-"-ts3; 
\7 egyészeffl. állásokra gyógyszerész is pályázhat 

81-82 
17 

. . 191 
259-260 

127 
. . 127 Vegyészeti gyárak2 engedélyezése • . . . . . 

„Városi gyógyszertár a Szentháromsághoz'' . . . . . . 
V.egykísérlefi állomásoknál gyógyszerészek alkalmazása 
Végbatározat,. 
Véfzés . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
·"! Yjktória" gy_ógyszertár, VII. ker. . . , . . . . . . . 
„ Vilmos császár'' gyógyszertár, VI. ker. , . . . . . . . 
Visszapillantis a főváros gyógyszerészetének fejlődésére 
Viták reáljogú patikák feleJlős vezetője megválasztásánál 
Vlizsgák ismétlése • . , . . . , . , . . . • • · • . • • 
Vizsgálat a patika.megnyitás alkalmával ... . . . .• 
Vizsgálat fiók, házi és kézi gyógys,zertár esetében .. 
Vizsgálat során felmerült viitás kérdések . . . . . . 
Vizi:-.gálati díj törzskönyvezés alkalmával .. 
Vizsgálati 1egyzökönyv mintája . • • • 
„Vöröskereszt" gyógyszertár, VI. ker. • , 
„Vörösmarty Mihály" gyógys,zertár. VI. ker. 

„báró Wesselényi" gyógyszertár. VII. ker. 

Zárgondnok és felelős vezető viszonya 
Zárgo1I1dnok hatásköre , • 
Záróra· patikáknál . • . . 
„Zita" gyógyszertár, V. ker. 
,Zrinyi" gyógysze1·tár, VIII. k~r .. :. 

Felelős kJi:adó: Dr. Sztankai István 

179-182 
127 

11 
12' 

224 
. . 215 
25-49· 
48-49 
20-22 

.• 55 
70-71. 

. . 79· 
113-114 

79-81 
• • 211 

214-215· 

• • 227-221> 

67-69' 
67-68 
81--82 

. . 20J. 
.. 243· 

Nyomtatta: Radó István, nyomdai műintézete~ VI., Hajós ucca 25~ 

TÖRÖK· LABOR 
OYÓOYÁRUNAOYKERESKEDES ES VEOYESZETI OYÁR R.T. 

BUDAPEST, VI., KIRÁLY UCCA 12. - TELEFONOK *24-3-20 

Levélcim: Budapest 4. Postafiók 160. Sürgönycim: Drogtörök 

CORTIPAN DR RE x (NEV TÖRV. VEDVE) 
MAOYAR ES NEMET SZAB. BEJ. 

„ 
A 

MAGYAR 
CHININ 

REX 

A CORTIPAN a chinakéreg fő alkalo·idáit tar· 
tafanazó készíhnény 

A CORTIPAN lázcsökkerntö hatását tekintve 
egyenértékű a kéreg vezéralkaloidájáva! - a 
chininnel, míg toxicus hatása lé111yegesen!kisebb. 

A CORTIPAN csakis poralakban kerül forga· 
lorrnha és mint ilyen kizárólag magistralis ren
delésre alkalmas. 
A CORTIPAN ára cca 25%-tkal olcsóbb, mint 
a chi1J.1in. ni.uriatic. v. sulfuricumé. 

Alkalmazás: A chimin lherapia indicartiós területe 

OYÓOYSZERVEOYESZETI OYÁR ES OYÓOYÁRU 
KERESKEDELMI R. T. Budapest, V., Rudolf tér 1. 

Telefon 13-7-30. 
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Kőbányai Polgári Serfőző és Tápszermüvek r. t. j 
kiváló tápszerei : 

S.ZITMALTIN 
DEMALTOS 
MALTOSIT 

B A E D E R ILLATSZ_EREK, PIPERE- t:s 1 
GYOGYSZAPPANOK, 

= KOZMETIKAI KÉSZITMENYEK 

(JA 0 LA szappan és vitaminos arckrém 

OWEil"A][,,][,, fogkrém és szájviz 

nélkülözhetetlen kézi eladási cikkek! 
llll A JE JIJ) JE Jllt I L L A T S Z E R GYÁR R. T., UJPEST 
ERZSÉBET UCCA 2-4. TELEFON 94·8-50* 

CALDERONI ÉS TÁRSA. 
látszerészek 

Budapest, v., Vörös:a:n.arty tér 1.. sz. 
Telefon St-t-4S 

Szemüvegek, orrcsiptetők, lorgnettek, színházi 
látcsövek a legjobb kivitelben. Halló készülékek 
Fényképészeti cikkek 

E DOBOZGYAR 
BUDAPEST, VI, DESSEWFFY U. 30 

TELEFON 22-7-05 

ggoplast 
Kifogástalan magyar ragtapasz 

Tegoplast 
Steryl gyorskőtő 

Idealplast 
Ruga·Imas ragt.apasz 

Dr. Egger Leo és Egger l. 
Budapest 



DR. PAYFÉLE 
oltóintézet és szérumtermelö r. t. 

Budapest, IX., Lónyay ucca l2 
Telefon 85-5-63 

Szérumok 

01 tóanyagok 

Vaccinák 

Himlőnyirok 


