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III. 

A nem törzskönyvezett gyógyszerekre, valamint a sebészeti 
kötözőszerekre és a gyógyítás céljára szánt más eszközölkre 

vonatkozó ha.tályo-s jo_gs.za bályo1k. 

215.000/1983. B. l\i. sz. rendelet a negyedik ~btgya1· Gyógy'Sze1·könyv 
életbeléptetéséről 

233.168/1936. B. M. sz. hatfíröZB:t a„·g~,óiYS~e.1:·éS:Zekll€lr ··a~ fllliPuüá"S 
készítményekre vonatkozó eHenőrzési kötelezettsége tárgyában 

225.710/1940. B. M. sz. rendelet a Digitaüs purpm·ea tőleveleinek'"{:S 
a Digitalis 1anata leveleinek a gyógyszerek készitésénél felhaszná
lásáróll 

223.352/1940. B:···11.:r:„·sz. ielldeiet„ a······ph8i1Y1ailli"et11Yi"PYrü.Zöloll···coff~úll 
cih·icum nevű gyógysze1'tltészítmény helyettesítéséről 

334.230/1941. B. M . .sz. rendelet a mesterséges ká1nfornnk„.é.s ú'"ii:leste1:: 
:séges mentholnak a gyógys:r,erek készítésénél: való felha-szná'lásáról 

212.600/1033. B. 11. sz. körrendelet a roncsoló toruklob (c1iphteria) 
ellenes vérsavónak (szél'Um·nffk) gyógysze1't.árak által Yaló köteilcző 
tartásáról és kiszolgáltatásáról 

189.202/1947. N. M. sz. ;rendelet a ·1:öllc8ö'ió töi;Ok10b····(dij)h.ter·i~j· eiü8~ 
nes vérsavónak (szérumnak) gyógyszertárak által való kötelező 
tartásáról és kiszolgáltatásáról szóló 212.600 /1933. B. ~1. sz. kör
rendelet mótlosítá1sa tárgyában 

470/1943. l\'f. E, sz:. rendeletnek az ·eg,Ye.S"'iiYóiYS7,e1:e'ii:" éS.„i,YóiYiiZer'ké~ 
szítmények pótlá&1.ra vonatkozó rendelkezései 

C. 1824/1943. 0. K. I. sz. határozat a IV. kiadáSŰ.„ ~Jagyar „„Q-yógy·: 
37,erkörny-v egyes rendelk:ezéseinek kiegészítése tárgyában 

C. 11.8fí4/1943. 0. K. I. :sz. határo2alt a IV. kiadású l\íagyai·;· GyÓgy: 
szerkönyv egyes rendelkezéseinek kiegészítése tárgyában 

Cll. 12/1944. o. K. I. sz. hat6.rozat a IV. kiadású l\íagyar GY"<SiYs;.er·: 
könyv egyes rendelkezéseinek kiegészítése tárgyában 

Ch. 12.lfiS/19<14. 0. K. I. sz. határozat a IV. kiadású l\iilITTra,i; ··Gyó_ió„;~ 
sz.erkönyv egyes rendelkezéseinek kiegészítése tárgyában 

Oh. 11.467 /1946. 0. K. I. sz. határuzat a IV. kiadúsű 1\lagyaÍ; ··GyóÍfY'~ 
szerkönyv egyes rendelkezéseinek kiegészítése tárgyában 

167.800/1947. N. l\'I. sz, rendelet az 1895 :XLVI. tc. hatálya ··ai{1 tfll.'~ 
tozó me--,i;őgazdasági termények, termékek és cikkek, továbbá éle'l
n1iszerek, élvez:eti cikkek, gyógy- és tápszerek, gyógyszertabletták, 
ostyák, dt·agéek, valainint egyes közszükiségleti szerek és túrgyak 
színezésére felhasználható festőanyagolrról 

9U.227 /1943. B. liI. sz. rendelet a kóros mérc'iéi'veiCti·e ··r;ú{.ai~líil·s l't'ii"~ 
bítós'l,erek jebryzékének közzétételéről 

1940:VI. törvénycikknek a gyógyászati Céfra ··gz~1nt·;„·c1e ··ei:.i_.e '"i10In. ··;li~ 
""l": ka11nas a!Ilyag, ,szer vagy készítmény lPfoglahí.súról szóló 41. §-a __ .„„ 
J.50/194-0. B. l\f, sz. rend_eletnel>: RZ 1940 :VI. tc. 41. §-ának végrehuj-

tilsára vonatko7,<) i·endelkezései ' 
222.550/1940. B. iYI. sz. rendelet ei;/eS ~i;-észeti„.kÖÍÖ.~ösie;:ek···ki·cse·~:é~ 

Jésére vonatkozó rPnüelkezések inódosításáról 
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2:420/1948. I<onm. sz. rendelet a l\i.agyar Gyór 
zP..seitől eltérő 1nin6ségií. sebészeti kötözőw 
lának .en!kedélyezéHérői 

40.101/1930. N. l\f. M. sz. kört:endeiet··,a ·:;. 
latban előírt laboratórium'i vizsgál.0 

a gyógyszertárak által való kötelr 
776/lü.3•3. n. l\I. sz. rendelet az • 

sére vonatkozó megúlJ.lap.odá~· 

lesben, 1929. évi angnsz,tni>' 
hajtásáról 
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A törZisikönyveze.tt ~ 
vona1Jko„ 

_e/~~?. ,szítményehe) 
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i>U.000 /1003. B. l\i. sz. körrenu, 
titkos összetételű gyógyszerek, 
ban 

189.628 /1.9'39.B :····1\.r. ··g~·: reOC1e1et„ .. ldÚÍ'oi 
viseletének á truhú.7Jásá.ról 

(.... ,,_,,· 
'?~ · 1.-:i' .1nlegességekről és 
-//J~á:1yrendelet tárg,rá· 

(;l~Y·S~1:i~éSzitillénY~k· lééi}·: 

219.589/1940. B. 1\1. sz. Plvi j·ei:e'ntőSégü '119.t:il.OZat"'· a gyógysoo1·iár
tnlajdonosok gyógyúrunagyker'eSkedöi tevékenysége tárgyában 

200/1933. n. l\I. sz. kört·endelet az egységes összetételű gyógy1sz.el=eii 
és gyógyszcrki.Hönlegességek eHenőrzésérő1 „...... ,.... ..... .„ .. 

203.144/1946. N. l\{ sz. rendelet a.z egységes öss·zetételü gyógyszerek 
és gy6gyszerkülönlegességek ellenőrzése tárgyában ·kiadott 200/1933. 

B. l\í. sz. kÖt"rendelethez mellékelt szabtUyl"endelet módosításáról 
és kiegó3zítéséről ...... „ ....•••• .„..... . ..... ,. ........ ........ ..„.„. .„„... . ...... . 

230.800 /1935, B. 1\1. sz. rendelet az egységes összetételü gyógys7,erek 
és gyógyszerkü1önlegességek ellenőrzése tárgyában kiadott 200/ 
1933. B. l\1, sz. körrendelet, illetőleg az ahhoz csatolt szabályren· 
delet egyes rendelkezéseine'k kiegészítéséről 

200.945 /1946. N. l\{ sz. rendelpt az egységes össOO'téte1Ü···gyó[iYSze~;~i~ 
és gyógyszerkülönlegességek e'llenőrizése tárgyában ·kiadott 200/ 
1033. B. l\I. ·sz. körrendelet, illetőleg az ahhoz csatolt stabályren· 
delet egyes rendelkezéseinek ldegészítéséről szóló 230.800/1935. 
B. l\f. sz. rendelet kiegész;ítése tárgyában ........ ........ . .. „.„ .. „„.. . ...... . 

235.800/193ü. B. l\f, sz. rendelet a ll'lvatalos gyógyszerek törr.IBkönyve
zéséről 

257.378/1034. n:··· l\r~····si. ~:e~deiet· a~···arze~Obell001-1réS~ítilléüyek··'fo1~ga·: 
lombahozataláról és ellenőrzéséről 

230.513/1935. B. l\f, sz. rendfflet az tlgy~~\·eiett ÚŰ~me~~·~,..~~i~kciói~; 
hotnoeopathiás .szerek, val1aimint a külföldről behozott egyes - kQ· 
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bítószert nem tartalmazó - gyógyszerek ellenőrzéséről l66 
324.349 /1943. B. l\I. sz. rendelet az úgynevezett komme1'sz-iüjei{(~iói~; 

homoeopathiás szerek, va·la1nint a ki.ilföldről behozott egyes -
U~ábítószert netn tat•t.a.lmazó - gyógyszerek ellenőrzése tát·gyában 
kiadott 230.513/19?„5. B. l\L sz. rende1et egyes rendelkezéseinek 
módosításáról t 71 

L _ __._.;.... ............................................... 11111111111111111111111111111111 ____ 1111111111llllllilillillll1111111111llilll!!ililll!"lli@~nv/~lJFlll·lll. n!'!---------------



203.142/1946. N. 1\f. sz. eendelet az ügynevezett kornme1·sz-injekciók, 
homoeopat'lüás szerek, valamint a kiilföldrő1. behozott egyes -
kábítószert nem tartalmazó - gyógyszerek ellenőrzése tárgyában 
kiadott 230.513/1935. B. l\:l. sz. rendelet mótlosítí'Lsáról 

245.300 /1938. B. l\L sz. rendelet a.z en1berorvoslásban haJS;,fiá1UtOS 
bakteriológiai természetü védőol,tó·, gyógyító~ és kórjelző (dia
gnosztikai) készítn1ények termelésér'Ől, forgalombahozatalúról és 
ellenőrzéséről 

203.143/1946. N. l\r~···s·z .. „.i;Cnci.ei'et :;·z„ eiii'bBrOi_:vös1áSbnn .. „„i'1aSZ.ll.á<hltO.S 
fbakteriológiad term-ószetü védőoltó~, gyógyító~ és kórjelző (dia~ 
gnosztikai) készítmények tennelése, forgalornbahozatala és eHen
ő1·zése tárgyában kiadott 245.300 /1038. B. 1\I. sz. rendelet egyes 
rendelkezéseinek: mód:Osíb'i:sá1·ól 

180.300/1047. N. l\í. sz. rendelet a iiYóg;yS.;,Bl·eJ~ .„.tö1'.ZSfröüY'Vezé·Sé~·e '.\;·Ö~ 
na.tkozó elJárás kiegészítéséről' 
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A gyóg'YSZerki1sizolgáltatásra vonatkozó hatályos jogszabályok. 

202.100/1948. N. i\f. sz, rendelet a gyógyszerárszabásról 
260.510/1934. B. l\I, sz. rendelet a gy6-gyszerészi működés· éS ·eijál:á_·g 

szabályo7Afsáról 
325.174/1943. B, l\:I, sz. 'i:eödeie·c a···gyógy·szeréSZi lliíiköcléS' éS""eljárás 

szabályozásáról szóló 260,510/1934. B, l\f. sz, rendelet kiegészítése 
tárgyában 

321.100/1943. B. l\L""SZ. l:ende-ie'f' aZ'"f;gyeS"'i:né·i:eg_ va.gy lUÜ:iítóS:Zertai:~ 
t.alml'i gyógyszerkészítmények és kórjelző (diagnosztikai) anyaO'ok 
eltartásáról "' 

3.220 /1047. l\{. E. s:i~"'i:endeiet ·a·"gyógj~:s--L.eiéSze't';"'á iYógyszet-kéS-Zí'téS"é~ 
forgalombahozatal egyes kérdéseinek szabályozásáról 

9.681/1911. B. l\I. sz. körrendelet. a· faszesszel kevert italok, i,VógySZe~ 
rek és illatszerek készítésének és forgalombahozatalának e-ltiltá
sáról 

220.405/1940. :s·~„·]_\ir:··sz. 1:enae1et'·egyes: Deii·ezeU„Pótö'üiat.ó"'iYó'iYSzei:·ei~ 
áHatgyógyászati célokra való felhasználásának eltiltásáról 

223', 75-0 /1940. B. NI. sz. rendelet. a rieinusol:aj állatgyógyászati'„Cé-1oi{i:a 
felhasználásának eltiltásáról 

319.355/1942. B, l\·I. sz, rendelet a „kfru1lili„.ehlűrfc1iii1" reili:l'€.1éSének""~S 
lriszolgiiltatúsának szabályozásáról 

315.927 /1943. B. l\f. sz. rendelet. egyes i:YógySWi·ké·S~ítniéllYe1iilelr rét 
kereszttel megjelöléséről, vala,mint rendelésillr és kiszolgáltatásuk 
szabályozásáról 

180.535/1947. N. l\f, sz. i:eö.deiet„a~.„iÖ·sui:iil. r~~de1éSé~e1{'"éS iúS~o1iűi': 
tJa.,tásának újabb szabályozásáról 

182,350/1947. N, l\f. sz. rendelet a peniciúi~ i:eTideü~Séröi'„éS l{i8W1gá:.f~ 
tatásá.ról 

192.400/1948. N:.„ rvi:.„Sz. „i:e·iicteiet a· "PeniCüun:·„~:endeiési~:őf é~.„~ids~~i~ 
gáltatásáról szóló 182.350/1947. N. l\J. sz. 1·e,ndeJet kiegészítése 
tárgyában 
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1.300/1032, N. l\f. l\I. eln. sz. rendeletnek a gyógyszerrendelésre voa 
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vezet.éséről 224 

VI. 
A szeg;énybetegek ingyenes gyógyszerellátására (közgyógysz~r

ellátásra) vonatkozó hatályos jogszabályok. 
!199/1942, B. M. sz. rendelet a közgyógyszereillátásról 226 
520/1ü44. B. 1\i, sz. rendelet a közgyógyszerellútá:sró1 iszóló 999/19·©: 

B. M. sz. rendelet módosításáról „„„„ „„ .. „ „„„„ „„„„ „„„„ „„„„ 235 
202.110 /1948, N. 1\1. s:z. rendelet a közgyógyszf'_.rellátás, illetőleg az 
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rendelhető nen1 hivatalos gyógys·:r.erekről, gyógyszerkülönlegessé-
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VII. 
A gyógyszerek és a sebészeti kötözőszerek keres1kedelmi 

forgalmára vo.natkozó hatályos jogszabályok. 
21.000/1936. K, K, 1\'f. sz. rendelet n. ,6ryógyszerek és gyógyszerrfélék 

5.~eÍ~~!;.d~~~~0~~-w:;:á~~n(i'elet ·a„„ gyógyszer~ „.éS gy·ögySWtéfék 
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22.698i1941. 1(. K. 1\L ·sz. rendelet a gyógy.$zerek és gyógyszerfélék 
kereskedelmi forgalmának szabályou'isáró1 iszóló 21.000/1936. 
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32.939 /1935. !(. ]..!. sz. r·endeliet a sósborszesz árusításá!ról .. 
G.130/1946, l\>I. E. sz. rendelet ,a. közegés7..ségügyi szempontból "'Iléütü~ 

lözhetetlen gyógyisze.1-, sebészeti kötözöszer vagy gyógyf.tá:s céljára 
!Szánt n1ás eszköz előúllítás{tn.ak biztosítása érdekében adható 
kényszerengedély tárgyában .„„„. „„ .... 
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A közforgalmú gyógyszertáralk áJ-usítási körének szabályozására 
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260.570/1934. B. 1\f. sz. rendelet a nyilvános gyógyszertárak árusítási 
körének szabályo.Aisáról „„„„ „„„„ „„„„ „„„„ „ .• „„ „„„„ „„„„ „„„„ 323 
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97.192/1939. F. M, sz. rendelet a mezei egérirtószerek engedély nél-
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IX. 
A gyógyszertárak üzemidejének és. ügyeletes szolgálatának 

szabályozására v:onatkozó ha„tályos jogszabályok. 

160/1939, E, l\I. sz. rendelet a gyógyszertárak üzemi lüejének: és ügye-
Lap 

letes szolgálatának szabúlyo7i'tsá·rál .. „„.. „...... ........ . ... „.. . ..... „ .. „„.. 328 
43,300/1945. N, 1\L sz. rendelet a gyógyszertárak Uze:1ni idejének és 

ügyeletes szolgálatának szabályozásáról szóló 160/1939, B. l\í. sz. 
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1. 

1948 : XXX. törvénycikk 
a gyógyszerészetről. 

I. FEJEZET. 

Altalános rendelkezések. 

1. §. A gyógyszertárak ál'lami felügyelet alatt álló köz· 
egészségügyi intézmények; mint ilyeneik az iparüzletek sorá'ba 
nem tartoznak. 

2. §. (1) Gyógyszert közvetlenül a fogyasztók, valamint 
kórházak és egyéb gyógyintézetek részére kizárólag csak gyógym 
szertárak szolgáltathatnak ki. 

(2) Az (1) bekezdés rendelkezése nem terjed ki olyan 
gyógyszereknek a közkórházak, az egészségvédelmi közintézmé
nyek, valamint az 1927:XXI. tc. 92. és 93. §-ában, illetőleg az 
1928:XL. tc. 101. ·§-ában felsorolt társadaJlombiztosító intézetek 
(a továbbiakban: biztosító intézetek) által fenntartott kórházak 
és rendelőinté.zetelk; részére való kiszolgá:ltatására, amelyeknek 
adagolásához és felhasználásához további gyógyszerészi mun
kára nincs szükség. 

(3) Az illetékes miniszter a népjóléti minise;terrel egyetértve 
egyes iparüzleteket feljogosíthat gyógyszerként használatos 
bizonyos anyagoknruk és készítményeknek ipari, gazdasági, vagy 
háztartási céJlokra való árusítás,ára. 

(4) A jelen törvény a:lka:Imazása során gyógyszernek kell 
tekinteni a gyógyszerkészítmé-nyeket, valamint az emberorvos
láslban használatos védőoltó és kórjelző (diagnosztikai) készít
ményeket is. 

(5) Valamely anyag, vagy készítmény gyógyszer-jel1le,gé.t. 
vitás esetben ~ az Országos KözegésZtSégügyi Tanács meghall
gatásával -- a népjóiéti minjszter állapítja meg. 

3. §. (1) A népjóléti miniszte,r rendeletével időru!Cint kiadott 
gyógyszerkönyv határozza meg azokat a gyógyszereket, sebé
szeti kötözőszereltet és gyógyítás céljára. szánt más es.zközöket, 
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amelyeket ruinden közforgaln1i'l gyógyszertárnak tartania kell 
(hivatalos gyógyszerek) és szabja meg az azok minősége, előállí
tása és tartása te1kintetéhen irányadó követe'iményeket. A gyógy~ 
szerkönyvet a népjó'léti miniszter e&etenkint rendelettel kiegé
szítheti és módosíthatja. A népjóléti miniszter az Országos Köz
egész&égügyi Intézetet megbízhat.ja azzal, hogy szükség esetében 
a gyóg~sizerkönyv rendelkezéseitől eltérő minőségű gyógyszerek 
és sebészeti kötözőszerek forga'lombahozatalát engedélyezze. 

Lásd : a negyedik l\Iagyar Gyógyszerköny> életbeléptetésér&l szóló 
215.000/1933. B. 11. sz. rendeletet (103, oldal); a gyógYszerészi működés 
és eljárás szabályozásál'ól szóló 200.510/1934. B. l\I. sz. rendelet (201. ol
dal) l-4. §-ait; a gyógyszerészeJ;:nek az ampullás készí.tményekre vonUlt
kozó ell<enőrzési kötelezettsége tárgyában hozott 233.168 jl936. B. l\I. sz. 
határozatot (104. oldal) ; a Digitalis purpure-a tőleveleinek és a Digitalis 
lanata levelein.ek a gyógyszerek készítésénél felhasznáhísáról szóló 
225.710/1940. B. l\I. számú rendeletet (104. oldal); a phenyld'imethyl
pyrazoÍon coffein citricum nevű gyógy-szerikészít.mény helyettesítéséről 
s.zóló 223.352/1940. B, l\I. sz. rendeletet (105. oldal) ; a, ·mesterséges kámfor
na.k és a mesterséges mentholnak a gyógyszerek készítésénél való felhasz-. 
nálásáró1 szóló 334.230 /1941. B. itt sz.ámú rendeletet (105. oldal) ; a ron
csaló torok1ob (difteria') ellenes vét'>Savóna•k (szérumnak) gyógyszertárak 
által vt11ó kötelező tartásáról és kiszolgáltatásáról szóló 212.600/1933. 
B. l\I, S?;ÚilllÍ körrendeletet (106. oldal); a roncsoló toroklob (dlfteria) elle
nes Yérsavónak (szérnmnak) gyógyszertúeak által való :kötelező tartá
sáról és kiszolgálb1tásáról szóló 212.600/1933. B. !\I. számú körrendelet 
módosítása tárgyában kiadott 189.202/1947. N. J\I. sz. rendeletet (108. ol
dal); az egyes gyógyszerkés.zít1nényeknek két kereszttel ctt) rnegjelölé
Sél'Öl, valamint rendelésük és 1ldszolgáltatásnk szabályoiáisáról szóló 
316.927 /1943. B. l\í. szánn't rendeletet (218. oldal) ; a 470 /1943. l\í. I~. sz. 
rendeletnek az egyes gyógy,sz·erek es gyóf,'}'Szerkészíttnények pótlására vo~ 
natkozó l. §-át (108. oldal); az Országos I\:ö7,egészségügyi Intézetnek a IV. 
kiadású l\Ingya·r Gyógyszerkönyv egres rendelkezéseinek kiegészítése tár
gyában hozott e. 1824/1043. számú (108. oldal); e. 11.854/1943. sz.. (114. ol
dal), Cll. 12/1944. szárntí (115 oldal), Cb. 12.1168/1944. sz-ámű (122. oldal), 
Ch. 11.46'7/1946. számú (122. oldal) határozatait; az 1895: XLVI. tör
vénycikk hatályn alá tartozó rnezöp;azdasági te1~mény~k, tern1ékek és cik
kek, továbbá élelmiszerek, élvezeti cikkek, gyógyszerek és tápszerek, 
gyógyszertab1ettúk, ostyúJ;:, élragéek, Vflla_1nint egyes közszlikségleti szerek 
és tárgyak színezl~Sére felhasznál'hatö festöanyagokról szóló 167.800/1947. 
N. 1\í. sz. rendeletet (123, oldal): fl' k6ros 1néregéh·ezt>tre nlkalinas k_ábít6-
szC>rek jegyzékének közzétételérő1 S?;óló 9!).227 /1943. B. l\I, sz. rendeletet 
(127. oldi11); az 1940 :VI. törvénycikknek n gyógyúszflti célra szfi.nt, de 
erre nem alkalmas any·ag, szer vag;i-" l\:észítrnény lefoglalúsáról szóló 
41. §-át (128. oldal); a 750/1940. B. ~I. sz. rendeletnek (129. oldal) az 
1940 :VI. tc. 41. §-a végrehajtásáról szóló 1---5. §-át; az egyes sebészeti 
kötözöszerek -kicserélésére vonatkoz6 rendelkezések módosításáról szóló 

222.550/1940. B. l\I. sz. rendeletet (131. oldal); a l\Iag~·ar Gyógyszerkönyv 
rendelke7.ksettől eltérő minőség-(1 seb-észeti kötö7,éíszerek forgalomballoza~ 
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talúnak engedélyezéséről szóló 2420/1H48. Korn1, sz. rendelPtet (132, ol
dal) ; a feetőző betegségekkel kapcsolatban előírt 1a.Uoratúriumi viszg{lla
tokho:z szükséges tartályoknak a gyógyszertárak által való kötelező tar· 
tásáról szóló 4-0.701/193'0. :N:. ~I. ).I. sz. körrendeletet (132. old'al). 

(2) A népjóléti n:1íniszter rendelettel a gyógyszerlárakban 
forga:lomba hozható egy&l:) (nem hiva.ta1os) gyógyszerek, 5ehé
szeti kötözőszerek és gyógyítás cöljára szánt n1ás esz:közök 
minősége tekintetében is állapít meg szabályokat. 

Lásd: a gyógyszerkülönlegességekről és titkos összetételú gyógysze
rekről szóló 90.000/1903. B. ThI. sz. körrendelethez n1el1ékelt s-zabályreu
deletet (145. oldal); az egy.ségeS összetételü gyógyszerek és gyóg·yszerkU
lönlegességek ellenőrzéséről szóló 200/1933. B. I\L szán1ú kör-rendelethez 
mellékelt szabályrendeletet (140. oldal); az egységes összerételü gyógy
szerek és gyógysze!"ldHönlegeeségek elle-nőr:zése tárgyában kiadott 200/1933. 
B. 111:. sz. körrendelethez inellékelt sznbú1yrende1et 111ódosítúsfi.ról és ki
egéSzítéséről szóló 203.144/1946. N. :\L sz. rendeletet (157. olcla1) ; az- egy
sége/S összetételű gyógySzer~k- és gyóg:yszerki..i1önlegességek ellenőrzése 
tá1,gyában kiadott 200/1933. B. ~I. számú körrendelet, illetlíleg .az ahhoz 
csatolt szabályrendelet egyes renc1elkezéseinel;: kiegészítéséről <Szóló 
230.800/1935, B. III. si;. rendeletet (1!17. oldal); az egysége>; összetételü 
~yógy·szerek és gyógyszerkiilönlegességek ellenör7..ése túrgyában kiadott 
200/1933. B. l\:L sz:í.1ntí köt"renclelet, illetőleg az nhhoz csatolt sz;a:bály-
1·endelet egyes •rendelkezéseinek kiegészítéséről szól(i 230,800/1935. B. :\J. 
SZ". rendelet ldegé-szitése tárgyában k.indott 200.945/1D4G. !'\, M. sz. rende
letet (160. oldal) ; a hivatalos gyógyszerek !'örzskönrYezéséröl szóló 
235.800/1936. B, 1.1. sz. rendeletet (161. oldal); az a1·zenohenzol-készítlné
nyel>: forgalombahozataláról és ellenőrzésPrőI szóló 257.378/1D34, B. ril. sz. 
rendeletet (162. oldal) ; az úgynevezett ko1nn1e1·szinjekciók, ho111oeopathiús 
szerek, vnlamint a. !külföldről behozott e-gyes - kúhítúsze1·t ne1n tal'tal
mazó - gyógyszerek ellenörzéséről -szóló 230.513/1035. B. :JI. sz. rende
letet (166. oldal) ; 'R.7, úgynevezett konunerszin,iel\:clók, ho1uoeopaNtiás sze
rek. vala1nint a kiUföldről behozott egyes - kábítószert nen1 tartalmazó ~ 
g;fógysz;erek e11enörzése tárgyában kiadott 230.513 /1035. H. ::\I. sz. renl1e~ 
let egyes rendelkezéseinek módosításáról szóló 324.340/1043. B. :i\l, ·SZ. 
i·endeletet (171. oldal); az úgynevezett komn1ersz-injekciót, ho1noeopathiás 
szerek, vnlamint a külföldről behozott egyes - kábitószeTt nen1 tartal-
1nazó - gyógyszerek ellenőrzése tárgyában kiadott 230,;)13/1D3fí. B. ~1. 
sz.árnú rendelet n1ódosítWsáról szóló 203.142/1.94{). N. ::\I. sz. rendeletet 
(171. oldal); az e1nberorvoslásban használ11tos bakteriológiai t·ermészetü 
véd()oltó-, gyógyító- és kórjelző (diagnosztikai) J;:észítmények te1·meléséről, 
forgalon1bahozataláról és eHenőrzéséről szóló 245.300/1938. B. :\I. sz, ren
deletet (171. oldal); az enJberorvoslásban hasznúlafoB bakteriológiai ter
mészetü vétlőoltó-, gyógyító- és kórj.elző (diaf,"llosztikai) készft1nén,yBk tel'-
111elése, 1forgalo1nbahoz11tala és ellenőrzése tárgyában kladntt 245.300/1038. 
B. :\I, sz. rendelet egyes rendelkezéseinelr módosftásúról szúló 203.143/1946. 
N. l\f. sz. rendeletef (193. oldal) ; a gyógyszerek törzskl}nyvezésére vona.tkozó 
eljúrás kiegészítéséről sz6ló 180.300/1947. N. ~I. sz. rendeletet (193. oldal); 
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' az 1940 :VI. törvénycikknek a gyógyászati célra szánt, de erre nem alkalv 
mas anyag, szer vagy készítmény lefoglalásáról szóló 41. §-át (128. oldal) 
és' a 750/1940. B, 1\tl. sz. rendeletnek (129. oldal) az 1940 :·vI. tc. 41. §-a 
végrehajtá·sáról _szóló 1-5. §-'át. 

(8) A gyógyszerek, seibó&zeti kötözőszerek és gyógyítás céL 
jára szánt máS! eszközök kiszolgáltatását a népjóléti miniszte1· 
rende'lettel szabályozza. 

Lásd: a gyógyszerészi müködés és eljúrás szabáiyozüsáról sz;óló 
260.510/1934. B. l\L sz, rendelet (201. oldal) 6--10, §-ait; a gyógyszerészi 
működés és eljárás szabályozása tárgyában kiadott 2-60.510/1934, B. l\I. 
sz. rendelet kiegészítéséről szóló 325.174/1943. B. l\I. sz. rendeletet (211. 
oldal) ; a gyógyszerészet, a gyógyszer'.ltészítés és forgalombruhozatal egyes 
kérdéseinek szabályozásáról szóló 3220/1947. l\f. E. számú rendeletet (212·. 
oldal) ; az egyes méreg- vagy kábítósze1· ta,1-taltnú gyógyszerkészítmé
nyek fi._.s kórjelző (diagnosztikai) anyagok eltartásfu·ól szóló 321.100/1943. 
B, l\L sz. rendeletet (211. oldal) ; a fasz-esszel kevert italok, gyógyszerek 
és illa1tszerelr; készítésének és forgalomba-hozatalának: eltiltásáról .szóló 
-9681/1911. B. 1!. sz. rendeletet (216. old'al) ; az egyes nehezen pótolható 
gyógyszerek állatgyógyászati célokra való felhasználásának eltiltásáról 
szóló 220.405/1940. B. 1\1. sz. rendeletet (2116. oldal); a ricinus-olaj állat
gyógyászati célokra felhasználásánalr eltiltásáról szóló 223i.750/1940. B. l\J, 
sz. rendeletet (217. oldal) ; a kálium chloricum rendelésének és kiszolgál
tatásának szabályozásáról szóló 319.3fi5/1942. B. l\f. sz. i·endeletet (21.7. ol
dal) ; az egyes gyógyszerkész::ílményeknek két ;kereszttel ( tt) megjelölé
séről, v-alanünt rendelésük és kiszolgúltatúsuk szabályozásáról szóló· 
"315.927 /1943, B, 1'.I. sz. rendeletet (218. oldal) ; az insulin rendelésének 
és :kiszolgáltrutá,sának üjabb szabályozásáról szóló 180.535/Tu47. N, 11. sz. 
rende-1etet (218. oldal) ; a penicillin rendeléséről és kiszo1gá1tatásár'ó1 szóló 
182.360/1947 .. N. l\f. sz. rendeletet (219, oldal}; a penicillin rendelése és 
:kiszolg-áltatáisa tárgyában kiHdott 1.82.350/1947. N. l\f. S7.. rendelet kiegé
szítéséről szóló 192.460/1948. N. l\I. sz. rendeletet (220. oldal). 

(4) A népjóléti miniszter egyes cikkeknek 
való árusítását rendelettel megtilthatja vagy 
nap meghatározott szakára korlátozhatja. 

gyógyszertárb.an 
árusításukat a 

Lásd: a nyilvános gyógyszertárak 
szóló 260.570 /1934. E. l\I. sz. rendeletet 
cancrorum) kereskedelmi forgalmának 
B. 1\-I. sz. rendeletet (325. oldal). 

úrusftúsi körének szabúlyozúsiíról 
(B23. uldal) és a r:1kS7..en1 (lnpis 
eltiltásáról szóló 185.237 /1939. 

(5) Gyógyszertári jogosítvány engedélyese gyógy1s,zercket, 
gyógyítás céljára szánt más eszközöket és a gyógyszertárak 
árusítási köTébe eső egyéb cikkeket is - ha azokat nem kizáró
lag a közvetlen fogyais.ztók vagy kórházak és egyéb gyógyinté
zetek részére szolgáltatja ki - csak külön iparigazolvány (iparm 
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engedély) alapján allíthat elő és hozhat viszonteladók útján for
·galomba. Ez a rendelkezés nem vonaükoz'ik a galenikum-készít. 
ményekre; ilyen készítményeket .a gyógytszertári jogosítván, 
engedéllyese - a gyógyszertári :laboratórium keretében - ipar
ig·az~lvány (iparongedél'y) nélkül is előállíthat és má~ gyógyszer
tárak útján is forgalomba hozhat. A gyógyszertári laboratórium 
keretét meghaladó üzem létesítéséhez minden esetben ipariga
zolvány (iparengedély) szük,séges. 

Lásd a 202.000/1948, N. lYI. sz. 'rendelet 23. §-át. 

4. §. (1) A gyógyszereknek a gyÓgy&Zertárak által felszámít
ható árát (gyógyszeránsizabás). úgy-szintén a gyógyszerek elne
vezését, valamint a iközön·ség számára való ajánlását. és hi1·deté
sét a népjóléti miniszter rendelettel Eizabályozza. Ez utóblhi ren
delkezés bárme'ly anyag, készítmény vagy es-zköz tekintetében 
irányadó abban az esetben, ha az elnevezés, aján1lás, vagy hir
deit:~s egé:sz.ségvédő. -vagy ;gyógyító hatásra:, illletőleg kórjelző 
jellegre utal. 

A gyógys?..erek Ú'l'út (gyógyszerárszabás) a 202.100 /1948. N. Tuif. sz, 
rendelet szabályozza (195. oldal). 

(2) A gyógyszerész a gyógyszerárszabásban meghatározott 
árakból - a közszál1ítás esetétől és, a népjóléti miniszter által 
rendelettel megállapított kivételektől eltekintve - engedményt 
nem adhat. 

(3) A gyógyszertári berendezés, f~lszerelé.s és helyiség, vala
rnint a gyógyszertári rendes és ügyeletes szolgálat tekintetében 
irányadó szabályokat a nélpjólét.i miniszter rendelettel állapítja 
meg. 

Láisd: a gyógyszertárak üzemi idején~k és ügyeletes 1szolgálatána1Jc 
szabályozásáról szóló 160/1939, B, l\f, rendeletet (328. oldal); a gyógy
szertárak üzeml idejének és ügyeletes szolgálatának S'zabályozásáról ·szóló 
160/1939. E. l\i, sz. rendelet rnódosítása tárgyában kiadott 43,300/1.945. 
N. M. sz. rendeletet (331, oldal) ; a• gyógyszertárak berendeZéséröl és fel~ 
szerelésérö1 szóló 260J.J20/1934. B, lVI. sz. rendeletet (332. old:al); a gyógy~ 
szertárak berendezése és felszerelése tárgyában kiadott 260.520 /1934. -B. 
1'+1. sz. rendelet módosításáról szóló 317.335/1941. B. 1\f, sz. rendeletet (340. 
oldal) ; a gyógysze11tári lepárolókészU1ékek Uze1nbentartásáról szóló 
80.208/1926. P. M. sz. rendeletet (340. oldal); é-s a gyógyszertári állvúny
ellényzet átiszignlllásáról szóló (333.382/1941. B. l\I. sz. rendeletet (340. 
oldal). 

5. §. Gyógy,szerekne.k gyógyszertárakon kívü·I való előállítását„ 
kereskedelmi forgalmát, gyári és nagykereskedői árát, valamint 
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• az ezekre vonatkozó rendelkezések megtartásának ellenőrzését ~ 
a közegészségügyi érdekek figyelembevételével ~ a népjóléti mi
niJs'Ziberrel eg-yieitértve az ilJ•etékes mini~ter rendielettel szabályozza. 

' 
J,,,ásd: a gyógy·szerek és gyógyszerfélék kereskedelmi forgalmáról szóló, 

21,000/1936. K. K. 1-I. sz. rendeletet (288. oldal); a gyógyszerek és gyógyszer
félék kereskedelmi iforgalmáról szóló 21.00-0 /1936. l·C I<. 1\:1. sz. rendelet 
3. §-a (5) be1rezdésének módosítása< tárgyában kiadott 5305/1941. K. K. NI„ 
sz. rendeletet (314. oldal) ; a gyógyszerek és gyógys7,e1-.félék kereskedelrmi for
galmának szabályozásáról szóló 21.000 /1936. I<. K. M. sz. rendelethez tar
tozó táblázatok módosítása tiixgyában kiadott 22.698/1941. I<. E::. l\'l. sz~ 
rendeletet (314. oldal) és a közegészségiigyi' szempontból nélkülözhetetlen 
gyógyszer', sebészeti kötözöszer vagy gyógyítás céljára, szánt más eszköz. 
előállításának biztosítása érdekében adható kényszerengedélyt''Öl szóló 6130---
1946. Thí. E. sz. rendeletet (316. oldal). 

II. FE.JEZET. 

Közforgalmú gyógyszertárak. 

6. §. (1) A közforgalmú gyógyszertárak kötelesek a fogyasztók,. 
a kó1fuázak és egyéb gyógyintézetek, valamint a kézig·yógyszertá
raik részére gyógyszereket, sebészeti kötözőszereket és gyógyászati 
célokra szárut más eszközöket közvetlenüli kiszolgáltatni. 

(2) Belföldi forga:lomra engedélyezett olyaru gyógyszert, amely
nek kész!letben tartására a köz.forgaln1ú gyógy8zertárt jogszabály 
illem kötelezi, az orvos rendelvényére, fu,a pedig e nélkül is ki$zol
gáltatható, a fél kívánságára a gyógyszerész, köteles beszerezni és 
kiszolgáltatni. llyen esetben a fél a gyógyszer árán felül kö1éeles 
a külön beszerzés1sel! felmerülő iudolkolt és igazolt készkiadásokat 
is megtérí'teni. A gyóg'yszerész a készkiadások előrelátható össze
gének előlegezését is kívánhatja. 

7. §. (1) Közforgalmú gyógyszertár felá:llításának szükségessé
gélt kérelemre vagy hivatalból - az Országos Közegészségügyi Ta
ná-cs mjeghallgatása után - a népjóJléti miniszter állapítja meg. 

(2) Közforgalmú gyógyszertár felállltása iránt a 12. §-ban meg
határozott feltételeknek megfelelő gyógyszerész, továbbá a bizto
sító intézetek és az Or:szágos Tisztvisielői Betegsegélyezési Alap, 
valamint törvényhatósági jogú. városban a törvényhatósági bizott
ság, megyei városban és községben pedig a képviselőtestület ter
jeszthet efö kérelmet. 

Láscl a 202.000/1948. N. l\f, sz. rendelet 2. és 3. §-á·t, 

8. §. (1) Olyan községben, amelyben iközforgalmú gyógyszertár 
még nincs, annak felállí1tása csak akkor engedélyezhető, ha a köz-
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ségnek legalább ötez-er lakosa van. Enll'él kisebb községbe·n is en
gedé-lyezfu.ető azonban közforgalmú gyógyszertár felállí,tása, ha a 
gyógyszertárra - a közl'ekedési és egyéb helyi viszonyok figye
lembevételével számba.jövő szomszédos. községek laikosságáv.al 
együtt - legalább ötezer lakos esik, dei ennek az előfeltételnek fenn~ 
forgása esetében is csak akkor, ha az új gyógyszertár felálilítása 
következltében valamely már megl!évő közforgalmú gyógyszertár 
forgalma szempon1tjából számbajövő lakosság száma nem ,esik az 
ötezer alá. Közforgalmú gyógyszertár feláliítása az. említett elő
feltételek esetéberr is csak olyan /községben e·ng.edélyezhető, amely
ben községi orvos vagy körorvos, illetőleg biztosító in:téizeti orvos 
lakik. 

(2) Városban, valamint olyan községben, amelyben már van 
közforgalmú gyógyszertár, új közforgalmú gyógyszertá1· f.elállítása 
csak .akkor engedél'yez!hető, ha az eng·edélyezés esetében a forgalom 
szempontjából mindegyik gyógyszertárra Jegalább ötezer lakos jut. 

(3) A jelen § rendHlkezéseiniek .aLkalmazása szempontjából az 
intézeiti gyógy1szertárat közforg·almú gyógy,szertárnak kell számí
tani. 

9. §. Az új közforgalmú gyógyszertár közelebbi helyét (körze
tét) a feláJ:lítás engedélyezésévol egyidejűleg a népjóléti miniszter 
jelöli ki. 

Lásd a 202.000/1948. N. 1'1. sz. Tc-ndelet 3. §-át. 

10. §. (1) A közforgaJmú gyógyszertárnak az engedélyokirat„ 
ban meghatározott körzeten kívül lévő helyre való álthelyezését 
az engedélyes kérelmére a n'épjólé!ti miniszter en'gedéi:lyezi. 

(2) Az áthelyez.ésre adott engedély hatályát veszti, ha annak 
keltétől számított. egy év alatt az engedélyes a gyógyszertárat 
niem helyezi át. 

Lásd a 202.000/1948, N. l\l, sz. rendelet 4. §-át. 

11. §. (1) A köz.foTgalmú gyógysz·ertári jogosítványt országo13 
pályázat alapján - az Or1szágos Köz.egészségügyi Tanács, a Ma
gyar Magánalkalmazotta:k Szabad Szaksz,ervezeténelk• Gyógysze
részi Szakosztálya (a továbbiakban: Szakszervezet) és az, Országos 
Gyógyszerész Egyesület meghallgaitása u11á,n - .a niépjóliéti minisz~ 
ter en•gedélyezi. 

(2) Közforgalmú gyógysz·er.tári jogosítvány engedélyezhető: 
a) újonnan felállítandó gyógyszertárra (8. §); 
b) megszűnt gyóg,.,szertári jogosítvány (34. §) helyébe. 
12. §. (1) Közforgalmú gyógys.zertári jogosítványt: 
a) az alábbi bekezdésekben meghatározott feltételeknek megfe

leJő gyógysz.erésznek; 
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b) városnak (községnek); 
e) a bizi10is·ító intézeteknek és az Országo·s T·isztvise-lői Betegse

gélyezési Alapnak lehet engedélyezni. 
(2) G·yógyszerész. közforgalmú gyógyszertári jogosítványt csak 

abban az esetben kaphat, !ha a gyógyszertár vezetésére jogosult 
(21. §) és gJTÓgyszerészi oklevelén·ek megszerzése után ténylegese·n 
gyógyszertári, vagy a népjóléti minisziter által elismert egy.éh 
gyógyszerészi szakbavágó gyakorlatot folytatot!L'. Ez a gyógyiszer
tári, vagy egyéb gyógyszerészi szakbavágó gyakorlat nem ]1ehet 
kevesebb: 

a) kis- vagy nagyközségben• lévő gyógy.szertárra vonatkozó 
pályázat esetében öt évnéJ; 

b) városban lévő gyógyszertárra vonrutkozó pályázat esetében 
tíz évnél; 

e) Budapest -székesfővárO!sban lévő gyógyszertárra vonatkozó 
pályázat esetében tizenöt évnél. 

(3) A gyógys,ze1·észi sz.akbavágó gyakorlat idejébe tcgfoljebb h~
l:'om évet be ke11 számítani abból az időből:, .amely alatt a gyógysze
rész uem hivatásos ál1ományban1 1teljesített tényleges katonai szol
gálata vagy közérdekű munkaszolgálata következtében, avag·y más 
okból önhibáján kívül nem folytatlhatott gyógyszertári vag eg·yéb 
gyógyszerészi szakbavágó gyakorlatot. 

(4) Felhatalmazhlik a népjóléti miniszter, hogy a j<O!en tör
vény hatálybalépése napjától számított hat hónapon belül a gyógy
sz.ertári jogosítványok adománryozásánál kivételes méltánylást ér
demlő esetekben a (2) bekezdés a)-c) pontjaiban megállapíitott 
gyógyszertári vagy egyéb gyógy1szerészi szakbavág·ó gyakorlattó:l 
eltekintheissen. 

(5) Nem kaphat közforgalmú gyógyszertári jogosítványt az a 
gyógyszerész: 

a) aki gondnokság vagy csődeljárás alatt áll; 
b) .akivel szemben az. igazulási eljárás során jog·erős határozat

tal fedd&st vagy enné1 súlyosabb bünite•tést szabtak ki; 
e) akinek magának, vagy házastársái1a.k közforgalmú gyógy

szertári jogosítványa Jnár van, kivéve, ha a kéreln1ező, vag·y há
zastársa a közforgalmú gyógyszertári jogosítványr61 az új enge
dély el,nyerése esetére• fenntartás nélkül lemond. 

(6) A közforgalmílÍ gyógyszertári ,jogosítvány en_:g.edé1yez.ésé
nck r&szletes szabályait a n-é11jólélli miniszter r·endele,ttel állapítja 
meg-. 

Lásd a 202.000/1948. N. l\if. sz, rendelet 5. §-át 

13. §. (1) A közforgalmú gyógyszertári jogosítvány engedMyese 
köteles az engedélyokirat kézbesítése napjától számított egy 1'..y 
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alatt a ltö.rVényhatóság ellső tisz1tvis,előjétől, Budapesten a kerületi 
elöljárótól a gyógyszertárnak a köz,forgalom részére való megnyi
tásához '0nged~élyt kérni és ennek ,elnyerése esetében .a gyógyszer
tárat az engedély kézbesítése napjától számított nyolc nap alatt 
n1egnyitni. Ha a gyógyszertár ellhelyezéise, berendezése és felszere
lése a hatóság megállapítása sz,erint a törvényes követ1elm-ényeknek 
megf,e1ell', az engetlél1y.t meg k.ell adni, ellen.kJ~zö es:e;tben.1 .az. em1gedé
lyest megfelelő hatá1·iclő kitűzésével fel ke'll hívni a hiányok pótlá
sára. Ha az engedélyes .a !hiányokat a hatóság által meg·á:llapított 
határidő alatt sem pótolja, az engedélyt meg k·ell tagadni. 

(2) Ha az engedélyes az előbbi bekezdésben megjelölt határidő 
alatt a kéi1»elmet nem terjesztette ·e1lő, úgyszintén, ha a ha!tóság az 
engedélyt az előbbi bekezdós értelmlében jogerősen1 megtagadta és 
végül, ha az engedélyes a gyógyszertárat az enigedély kézbesítése 
napjá:\·ól -számított nyolc nap alatt nem nyitja nl.eg, a gyógy1szertári 
jogosítvány ineg;szií.nik. 

(3) Ki·vétel!es méltánylást érdemlő esetben a ·népjóléti rninisztcr 
az (1) bekezdésben• említett kérelem előterjesztésér-0 hosszabb határ
időt is megá11lapíthat és a meg,szabott határidőt is meghos.g.z.albibít
hatja. 

Lásd a 202,000/1948, N. 1'11. sz, rPndelet G, §-át. 

14. §. (1) A közforgalmú gyógyszertári jogosítvány - a (2) 
bekezdésben foghvlt kivétellel, ~ élők közötiti jogü.gylelttel n-em. ru
házható át és se1n törvényes öröklésnek, sem végintézlcedésnek 
tárgya nem lehet. 

(2) A közforgalmú gyógyszertári jog·osítvány az 1949. évi jú
nius bó 30. napjáig az 1876 : XIV. tc. 131. §-ának második és harma
dik bekczdésében.1 foglalt rendelkezések szerint az engedélyesnek 
gyógyiszertár vezetésére feljogosító oklevéllel rendelkező házastár
sára vagy gyermekére átru:házható, kivéve ha az. átruházást kérők
k-el (a gyógyszertár átadójával és átvevőjével) szen1ben az iga
zolási eljárás során jogerős határozattal feddést, vagy e-nnél sú
lyosabb büntetést szabltak ki. Az 1949. évi július hó 1. napji•tól a 
gyógyszertári jogosítvány ilyen átruház,ásának sirucs helye. 

Lásd -a 202.000/1948. N. l\'l, sz.~ rendelet 25. §-át. 

15. §. (1) A 12. §. (1) befoozclésének o) pontia alá e,ső engedélyes 
<Blhalálozfusáva.1 a gyógysz.e1·t.ári jogosítváuy haszonélvezete az öz
vegyre, illetőleg az elhalt eng-edélyesnek huszonnegyedi.k életévét 
be nem töltött gyerm·ekeire száH. 

(2) A haszonélvezeti jog az özvegy-et elhaláilozása napjáig, il~ 
]etőleg újabb házasságkötésének napjáig, az elhalt engedély-e.s gyer-
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mekeit pedig huszonnegyedik életévük betöltésén>ek napjáig illeti 
meg. 

Lá•sd a 202.000/1948, N. 1\í, sz, rendelet 8. §~át, 

16. §. A közforgalmú gyógyszertári jogosítvány eng,edé-1\yesc a 
népjóléti miniszterhez teJlt írásbeli beje•lentés•sel bármikor lemond~ 
hat a g·yógyszertári jogosítványról, a gyógyszeTtár működését 
azonban a bejelentéstől sr.árnított hat hónapon belül ne1n s.zünt.et
heti meg, kivéve, ha a népjóléti ininiszter eltérően rendelkezik. 

17. §. (1) Reál gyógyszertári jogosítványt adományozni nem 
lelhet. 

(2) Az 1876 : XIV. törvénycikk ha!.ályba.Jépése előtt adományo
zott re-ál gyógyszertári jogosI.tlványok az 1949. évi június 30. nap
ján hatályukat vesztik. Eddig az időpontig a reáljog·ú gyógyszer· 
tár az említett törvénycikk 130. §-ában. foglalt rendelkezéseknek 
megfelelően továbbra is Blők közötti jogügylet és öröklés tárgya 
1ehet. 

(3) Ha a reáljogú gyógyszertárnak csak egy tulajdonosa van 
és az gyógyszertár vezetésére jogosult gyógyszerész (21. §), a l'eál
jogú gyógyszertárra személyéhnz köllött gyógyszertál'i jogosítvány 
engedélyezését kérhetj, Ha pedig· a reáljogú gyógyszertár tulajdo
nosa a gyóg·yszeTtár korábbi tulajdonosának özvegye vagy hu 1szon
negyedik életévét be 11em töltött á1·vája és a meghalt féTj, illf~tőleg
atya a gyógyszertárnak egyedüli tulajdonosa volt, az özvegy, iHe
;tőleg az árva kérheti a 15. § szerinti haszonélvezeti jog engedélye
zését. A kérelmet legkésőbb a jogosí.tvány megszűnésére a (2) be
kezdésben megállapított határnapon közvetlenül ,a népjóléti ruí
niszternél kell előterjesztetni. A népjóléti 1niniszter a gyógy•szcrtá1·i 
jogosítvány, jJilell'őleg !haszonélvezeti jog engedélyezé:sét nem tar;ad
hrutja meg; a népjóléti n1iniszter hatáTozatának meghozataláig a 
gyógyszertár a kérelmező vezetésében marad. A jelen bekezdés 
rendelkezéseit megfelelően alkailmazni k:ell abban az esetben is, ha 
.a reál gyógyszer1tári jogosítványt kizárólag cs'ak egy s~e·mély, 
ré-s•zben mint 1ilulajdan1os, r&szben· 111int haszonélvező jogosult gya
korolni. 

(4) Azokra a megszünt. reáljogú gyógyszertárakTa, amelyekre 
a (3) bekezdés .alapján igényt nem támaJszto-Btak, a népjóléti mi
niszter ors·zágns pályázat alapján a jelen töxvénynek megfelelő 
közforgalmú gyógyszertári jogosítványit 1enged-élyez. 

(5) Az Irgalmasrend részére ado1nányozott reál gyógyszertárí 
jogosítványok he1'Yébe a népjóléti 1niuiszter az lTgalm.asrendnek 

a (2) bekezdésben megállapított időpontig előterjesztett kérel-
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~é:e. - a _jel:n -törvény?en meghatározott közforgalmú gyógyszer
tar1 Jog;os1tvanyt eng.edely1ez. 

Lásd a 202.000/1!)48. N. 1\í, sz, rendelet 2G. §-át 

18. §. (1) Olyan_ községben, aho1l közforgalmú gyógyszertár 
nincs, valan1i,nt az ulyan1 község- vagy városrészben, amely a köz
-fo-rgalmú gyogyszertártól távolabb esik - amennyiben a közséo-
be~ n; ~· § rendBlkezé.~ei .értelmében új ,közforgalmú gyógyszert.ir 
felall;tasa ;ie;n, ei;g·edelye~hető - a népjólé1ti n1iniszter fiókgyógy
sz.ertar felalb.twsa1t -cngedelyezheti. 

(2) Ha olyan község·ben kérik fiókgyógyszertár felállításának 
engedélyezését, ahol a 8. § rendelkezései alapján új közforgalmú 
gyógyszertár felállítható, fiókgyógyszertár felállításának enged-é
Qyezé-so helyett új közfoTg·almú gyógyszertár felállítására. ors,zágoR 
pályázatot kell hirdetni. Ha .a pályázaiti felhívásra a megállapított 
határidő alatt pályázati kérvény egyáltalában nen1. érk·ezett be, 
vagy a 12. §, rendelkezései alapján egyik pályázó részére sen1 en
gc~lé~yezhető .~özfo:'gruln1.ú gyógyszertári jogosítvány, a népjóléti 
m1ni.szter a f1okgyogys:ue·rLár felállítását az (1) be1k1ezdésben fog1a'1t 
r1m1dellkiezés ollenére engedély:ezheti. 

(3) Fiókgyógyszertár felálllítására a közlekedési Jehető:s·éo>ek fi
gyelembevéte'lévcl a legközelebb eső közforgalmú gyógyszer'tár en~ 
gcd~lyese kaphat engedélyt. Ugyanannak az engedélyesnek egynél 
több fiókg·yógyszertár felállítására -engedélyt nem lehet adni. 

(4) A fió]rgyógyisze1~lár üzembentartását a népjóléti miniszter 
111·eghatározott idő~.zakra (idényTe) korlátozhatja. 

(5) A fjókgyógyszertár annak a közforgalmú gyógyszertá1·nak 
a része. an1elynek engedélyese r&s.zéTe a fókgyógyszertár felfullítása 
cnged-élyeztctett; .ehhez képest a fiókgyóg·yszertár önállóan haszon
béTbe nem adható. 

(6) Ha a népjóléti. 111iniszter abban a község·bien, il~letőleg- ab
ban a község- vagy városTé1szben, amBlyben a fiókgyógyszertár 
n1íí.ködik, közforgal1nú gyógyszc.rtár felállítását engedélyezi, a köz
forgahnl1 gyógyszertár megnyitásának napján a fiókg'YÓgyszertár 
tarLására adott engedély hrutályát ves.zti. 

(7) A fiókgyógyszertár engedélyről való Iemondás tekintetében 
a 16. § rendelk-ezései irányadók. 

(S) A fiókgyógyszertárak felállításának engedélyezésével, ve
zetésével, felszerelé6éve1 és berendez.ésével kapcsolatus kérdéseket a 
né1)jóléti miniszter rendele:itel szabályozza. 

Lásc1 a 202,000/1948, N. l\f. sz. rendelet 9. §-át. 
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III. FEJEZET. 

Zártforgal1nú g·yógyszert.ára.k. 

19. §. (1) Intézeti gyógy;s.zertár felállítására a népjóléti mm1sz
ter a közkóriliázaknak (tudományegyetemi klinikáknak), továbbá 
a Magyar Agrártudományegyetem állatorvosi osztályának és a 
földmívelésügyi minisz;t:er által javasolt nagyobb forgalmú állat.
kórházaknak, valamint a biztosító intézeteknek és a törvéiny alap
ján létesült betegsegélyzési alapoknak adhat engedélyt. 

(2) A közkórházban (tudományegyetemi klinikán) engedé
lyezett intézeti gyógyszertár - si'trgős szük-ség· e-setét kivéve -
osak az ott ápolásba felvett, illetőleg· járóbeteg kezelésb-en ré•sz.esülő 
betegek, valamint az intézet tényleges állon1ányába tnTtozó szemé'
lye-k számára, a közkórházban (tudomány-egyetemi klinilcán) köz
v-etlen felha;sználás céljából szolgáltathat ki gyógyszert, sebészeti 
kötözőszert, vagy gyógyítás céljára szánt más eszközt. A Magyar 
Agrártudo1nániyegyetem állatorvosi osztályán és a nag·yobb for
galmú á\,JaJtkórházakban engedélyezett intézeti gyógy•szertárak -
sürgős szük·ség esetét kivéve - csak az ott ápolásba felvett, ille
tőleg k.ezelésben részesül1ő állatok gyógyítására, helyben való köz
vetlen felhasználás céljából szolgáltathatnak ki gyÓg'Yszert, sebé
szeti kö'tözősizert, vagy gyógyítás céljára szánt más eszközt. A biz
tosító intézetek g·yógyszertárainak gyógyszerkisz.olgáltatására 
nézvo az 1927 : XXI. tc. 34. §-ának rendelkezései irányadó;k. 

(3) Intéz0ti gyógyszertárban csak szabá1yszerű orvosi (állat
orvosi) rendelvényen rendelt gyógy·szert, s.ebészeiti kötözőszert, 
vagy g·yógyítáis' céljára. szánt más eszközt szabad kiszolgáltatni. 

Lásd a 202.000/1948. N. 1\l sz. rendelet 10. §-át. 

20. §. (1) Kézigyógyszertár tartására csak orvos vagy ál.latorvos 
kapUia1t engedélyt. Az engedély személyhez .és helyhez kötött. 

(2) Kézigyógyszertár tartására a népjóléti miniszter orvos ré
szére csalt akkor adhat engedélyt, ha a magángyakorlatának vagy 
szolgálatának helyéül bejelentett községben, illetőleg abban a köz
ségben, amely a közeg.ész.s'égügyi kör_ székhelye. közforgalmú 
gyógyszertár nincs és a legközelebbi közforgalmú gyógyszertár tá
volsága vagy megközelítésének nehézsége miatt a gyógyszerellá
tás akadályokba ütközik. 

(3) Az orvos a kézigyógyszertárból gyógyszert - sürgős szük
ség esetét kivéve - csak a sajá\t vagy ugyanazon köziségben (köz
egészségügyi körben) lakó más orvos rende1vényére és csak olyan 
személyek részére szolgáltathat ki, akik az orvos magángyakorla
tának helyélii!J bejelentett községben, illetőleg közegészségügyi 
körben tartózkodnak. 
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(4) A kézigyógysze1·tár tartására adott engede'lyt a n · "l 'v . . t b, 'k . epio e .i m1n1sz er arrn1 or v1s;szavouhatja. · 
(5) Ha~ n~p~ólé~l miniszter annak a községnek be·rületére. amely

ben, .01~vos~ k.ez1g~ogyszertár van, közforgalmú gyógyszertári j~
gos1tv:J.nyt engede.Iyez, .a gyógysz,errtár megny1'ta' "·a' llJ k IIl " • 

1 
' · , t' t , , . " a apJan a 

rez1gyogyszer ar ' artasara adott engedély hatályát veszti. 
, (6) A népjólét~ ·miniszt·er rendelettel állapítja meg azokat a 

gy?gyszer.~~~t, sebeisrzeti kötözőszerek·et, és gyógyítás céljára ,szánt 
mas 0'8.~kozok~t, 3;;nely~ik'nek tart'ására a kézigyógyszerár engedé
J~ese .. :oteles,, illeto,leg, J?gos!ll.t. A gyógyszereknek, sebészeti kötön 
zoszc~..,kne~ eis gyogy1ta.g ce1Jára szánt más es:z,közökn:ek közfor
g?-lmu· gyogyiszert.árból való beszerzése. esetére a n'épjóléti mi
niszter azok beszerzési árát is m·e.gállapíthaitja. 

Lásd a 202.000/1948, N. l\í. sz. rendelet 11. §~át. 

~7) .A.Ilatorvosi céllra 1engeclélyezett kézigyógyszertárakra vonat
kozoan a~ ~92'8 : XIX. tc. 96. §-ának, va'lamint a jeten törvényn-ek 
rendelkezese1t kell alkalmazni azzal az alte're's.s•el ho k' ·-. t' t t' , , gy a ez1 
gyogys~er. a:~ .ar~ asanak engedélyczá.;;e, illetölleg az engedély visz:-
s~avonasa targyaban a népjóléti miniszter n. földmívelésügyi mi
n~sz.ter1:el egyetértve határoz és .az állatorvosi kézigyógyszertár
b~l ~·yogys~e-rt„ - ~ürgö1si szükség BSleitét kivéve' - csak abban. a 
kozsegbcn, ill~toleg·, allatorvosi körben szabad kiszoligált.at.ni, amely
berL az engedelyes allatorvos [etelepedett. 

IV. FEJEZET. 

A gyógys.zertárak vezetése és felügyelete. 

21. §. (1) Gyógyszertárat - a kézigyógy;szertár kivételével 
osak gyógy.szcrtár vezetésére jogosult gyógyisizerész vezethe.t. 

. (2) Gyógyszert.ár vezetésére csak az a gyógysz.erész jogosult 
aki magyar' állrampol~ár, a gyógyszertár vezetésére feljogosítÓ 
okl~velet megsz.erezte· .es gyógysziertár vezetésére testileg és szel
lemrleg alkalmas. 

, , (3} N~,m vezet~et ~ógyszerltára.t az. a gyógyszerész, akit a 
b1rosag bunte1tt miatt, ill'.etoleg a népbíróság háborús vagy nép· 
ellenes, ~vagy a de;nokrat1kus államll'end és köztársaság ellen el.kö
vetet~ b>mcse).ekm;~y (1946 : VII. tc.) miatt jogerő's'eu szabadság
veisztes bun te.(.e,sre i telt. 

, (4) A gyóg;:szertár vezetője. - a gyógyszel'J\árhoz tartozó fiók
g3:ogysz~rtar kryételével - több gyógyszertárat nem vezethet és 
mas gyogyszertarban alkahnazást sem váillalhwt~ továbbá egyide-
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jüle-g drogéria~üz1etet vagy g7Ógyárúnagykereskedést nem foly~ 
tathat é-s ilyen üzletnek alkalmazottja sem le1het. 

22. §. (1) Ha a közforgalmú gyógy;sizertári jogosítvány enge
délyese okleveles gyógyszerész (12. § (1) bek. a) pontja), a gyógy
szertára:t az engedélyes - az alábbi (2) és (3) bekezdésekben fog
lalt ,kivétellel - személyesen köteles vezetni; a gyógyszertárhoz 
tartozó fiókgyógyszertár vezetésére azonban a (4) bekezd-és alap
ján kiadott rendeleitben szabályozott módon1 felelős vezetőit alkal~ 
1naz,hat. 

(2) Ha az engedély,es a gyógyszertárat elháríthatatlan alrn
dály (beteg,ség, indokolt távollét, sllb.) miatt szem&ly.esen vezetni 
nem tudja, l!:öt,e1les az al!:adály fennállásának tartamára a gyógy
sze;rtár vezetéséről fe~el'ős vezető alkalmazá.sa útján gondoskodni; 
felelős. v,ezető csak az ilehet, aki .a 21. §-ban• me~határozo!tt felté
rt:elelc.nek 1negfe}cL Ha felelős vezető alkalmazására háro1n napnál 
hos·szabb, de negyvenk·ét napot 1neg nen1 haladó időtartamra van 
s.zük&ég, a fel-elős vezető alka!lroazását az jlleték-es törvPn1yható
ság első tis'.Dtvis.elője útján a népjó1léti miniszternek be kell jelen
teni. Ha pedig felelős vezető alkalmazására előrcláithatblag negy
venkét napot meghaladó időtartamra van szükség, a felelős ve
zető alkalmazásához a né:pjólélti miniszter engedélye szük1séges. 

(3) Ha az engedélyes a hatvanadik életévét már beitöltöt.te 
vagy a gyógyszertárat t:iisiztifőorvosi bizonyítvánnyal igazolt tar
tó-s munkak.éptelensége miattt. személyesen vezetni n,em t-udja, 
avagy a gyógyszertárat egyéb okból önhibáján kívül huza;roosabb 
időn át személyesen nem vezethieti, az engedélyes a gyóg·yszertá1·at 
a 21. §-ban meg·határozott feltételeknek megfelelő gyógyiszerész
nek lhaszonbérh.e adhatja. A.haszonbérbeadás érvényes1siég6hez azon
ban a népjóléti miniszter jóváhagyása sz.üks-éges. Az (1) és (2) be
kezdés1ekbe-n foglalt rende1lkez6sek a g7óg-ysz.ertár ha;szonb-érlőjóre 
is irányadók. 

(4) A felelős vez.e,tő alkaln1azásánal!: bejelentésére és az alkal
mazás engedélyezésére, vala1nint a haszonbé1·beadásxa vonako'J'.Ó 
rés2'rlet.e-s szabályokat a .népjóléti minisVtcr rendelettel állapítja 
meg. 

Lásd a 202,000/1948. N. l\í, sz, •rendelet 12. és 13. §-át. 

(5) Az engedélyes, illetőleg a gyógyszertár haszonbérlője alTa 
az időrtartamra, amely alatt a gyógyszertárat elháríthatatlan aká
dály miat1t személyesen vezetni nen1 tudja, szük,siég esetében a 
törvényhatóság első tisztviselöjétől hatósági vezető kir.endelését is 
kérheti. 

(6) Az az engedélyes, aki saját gyógyszertárát a (2) vagy (3) 
bekezdés avagy a 28. § ren·clelkezései alapján nem szemé1ye1sen ve-
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zeti, mús gyóg·ysr.01·tárat sen1 ver;ethet ós 1nás gyógyszertúrba:n nl-
1;.:almazá,st sem vállalhat, továbbá drogériaüzletet -és g7ógyárú
nagyk:cTeskcdést nem folytathat és ilyen üzletnek alkalmazottja 
sem lehet. 

. 23. !. A 12. ! (1) bekezdésének b) és e) ponojában említett, enge
~elyesok, ug·y~z1nten a gyógyszertári jogosítvány haszonélvezetére 
J~g'osult s~-~mel~ek a gyógyszertár vezetéséről - a 22. § (4) bekez
,dese alapJan k1ado1tt rendeletbe-ni szabályozott módon - felelő.s 
vezető ~.lka,lmazás~ ,útján kötelesek gondoskodni; szük,ség eseté
ben a torvenyhatosag első tisz.tvis,e·lőjétő1l hatósáO'i vezető kiren
·?el&s:ét js k8r?etik. A, g-yógyszertári jogosítvány haszonélveze•t-ére 
,Jogo~;il1t s~em·e1y a gyogy-szertár v.ezetéiséről - a 22. § (4) bekezcl&.-.e 
.alapJan Jc1adot!· re1;d:}ef?on szabályozott módon - a gyógyszertár 
hasz,onberhoadasa utJaTu is gondoskotlhatik. 

24. §', (1) H~ a~ engedélye1s gyógyszertári jogo·sítványa me.g·srzűnt 
(34. §), ug·ysz1nten ha a felelős vez.ető, vagy a gyógy.s-zertár ha
isz?nb-érlőj; .k.özfor7al,mú gyógy,s-zertári jogosítványt kapott, a 

g·yo6vy~z~rt,ar1 JOgos~~vany 111eg'szűnésén:ek, illeif'őleg a gyógyszertár 
me?'ny1tasa,nak napJa.n a felelős vezető alkalmazására, illetőleg· a 
gyogysze1>if;ar lhaszon·bérbeadására adott engedély hatályát vesztL 

(2) A felelő-s, v·ezető alkalmazására, valamint a köz.forO'almú 
g!óg·yszertáT haszonbérbeadására adott1 enge-délyt vissza kell von
ni: 

a) ha a felelős vezető (haszonbérlő) a magyar állampolgárságát 
elvesztette; 

b) ha a fel.elős vezetőt (haszonbérlőt) a 21. § (3) bekezdésében 
~ml:ít<;,iJt bűncselck1nény miatt a jelen törvény hatá,lybalépése után 
JOg"ernsen szabadságvos,ztésbün-tetésre ítélték; 
, ?) ha a bír~•Sáf> a felelős vez,etőt (haszonbérlőt) a gyógysze·

rcsz1 gyakorlat.tol Jogerős ítélettol megha1tározott időre vag·y v-ég-
1eg eltiltotta; 

d) ha az igazoló bizottság (népbíróság) a fel.elős vezetővel (ha~ 
sz?,nb0rlővel) S~·en1?on a jelen törvBny hatálybalépése urtán jog
erosen feddesnel sulyosabb biin'tetőrendelkezést megállapító hatá
rnzatot hozott; 

e) lha a haszonbérlő neki felróható okból a gyógyszertár mű~ 
lcödését megsz.ünrtette. 

, (3) A ~e1e100 veze,tő alkalmazására, valamint a közforgalmú 
gyogy~zertar has,zonberboadására adott engedély visszavonható: 

a) \ha a bíróság a felelős vezetőt (haszonbérlőt) nyeTes>é-gvágy
ból ,elkövetett vé't.ség, vag7 káb-ft6szcrre1 elköveitett. vis.szaélés miatt 
jogerősen sza.badsúgvesztés ·hiint-etésro ítélte; 

b) ha a felelős vezetőt (haszonbérlőt) a 40. § (1) bekezdésének 
5. a)-c) pontjai alapjá.n kihágás iniatt háron1 éven belül ismételten 
elítélték. 
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(4) A felelős; vezető alkalmazására, 
gyógyszertár haszonbérbeadására adott 
tárgyában a népjóléti miniszter határoz .. 

valamint .a közforgalmú 
engedély viisszavonása 

25. §. (1) A gyóg'yszertárban g'YÓgyis.zer1t, sebé8zeti kötözőszert 
és gyógyít.ás céljára szolgáló más esr,köz~ csak gyógy-sz·cré,,.z, ;kézi'
gyógy,sz.e.rtárbó1 csak az orvos. illetőleg az áH.atorvos szolgáltat
hat ki. Olyan személy, .akinek gyógyszerészi képes·ítése• nincs, 
gyógyszer készítésénél csak gyógy-s.zerés'z felügyelete és irányítása 
mellett segédkezhet. 

(2) A jelen törvényben a gyógyszerészi tevékenységre meg
állapított rendelkezések megtartásáért .az. e:lkészítést, illetőleg a 
kiszoigálitatást v.égző gyógyszerész felelős. A gyógyszertárban fog
ilalkoztatott olyan személynek az (1) bekezdéSr körébe eső működé~ 
séért, akinek gyógyszerészi képesítése· nincs, az a gyógyiszerész is 
felelős, aki felette a felügyelet eUátására köteles. 

(3) A népjóléti 111iniszter rendele.tte-1 szabályozza a gyógyszer
tárban alkalmazott gyógy1S'zerészek bej.elentését és nyilvántartását, 
valamint a segédszemélyzethez. tartozó azoknak az alkalmaz.obtak
[lak működési körét„ akiklniek gyógysze·részi l(&pesítésük nincs. 

Lásd a 202,000/1948. N. l\i. sz, rendelet 16------18. §"ait. 

26. §. A gyógyszeré:sz az egyéb jogszabályokban megjelölt ese
teken felül a gyógyszer árát csak abban az esetben köteles a fél 
kívánságára hiteTezni, ha az orvos1i rendelvény a sürgősségre 
lltaló jelzéssel van ellátva. Az orvos ilyen jelzést csak életveszély 
esetében alkalmazhat. 

27. §. (1) A gyógyszertáraknak szak.sq;e1nponth6l való ellenőr
zését az Országos Közegészségügyi Intéz.e:t látja eL 

(2) A gyógyszertárak feleitt az eg&szségügyi igazgatási fel
ti_gyelelteit a törvényqhatóság e]1ső tisz.tvis·elője a tisvtifőorvos - az 
állatorvns'lásban használatos szérumok tek'intetében a t1örvén·yható
sági állrutorvos - útján, a közv,etlcn el1lenőrzést pedig a tisztiorvos· 
(tisztifőorvo•s) közremilködésével kis és nag··yközségekbcn a járási 
főjegyző, meg·yei városokban a polgánne1ster, 1örvényhat6sági jogú 
városokban a polgármester által n1egbízott tisztviselő, Budapesten 
a kerületi elöljá1·ó látja e-1. 

(3) A gyógyszertárak foleitt a főfelügyeletet a népjóléiti mi
niszter gyakorolja, 

(4) A g-yógyszertár f<Jlti.lg-yehJtlének és eHenőrzésér>ek részletes' 
szabályait a népjóléti miniszter ründelettel á'llapítja meg. 

Lásd az 1940 :VI. törvénycikknek n gyögyszertúrakhan ta1·tott, illet61eg
készitett gyó!!yszerek, sebé-szeti kötö7.ö,sze1·ck és egyéb késr.ítni0n~'f':k yifm.i!:Í
latúról ~s ellenőrZf~sP.rő1 s·zóló 47. ~-át (342. oldal); a 7fí0/1940. B. n:l, szúrnű 
rendeletnek (342. olc1al) nz 1940 :VI. tc. 47. ~-a vé_g-rcha.itúsúról szóló 13-30. 
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§-ait ;- a hatósági orvosi szolgálatról szóló 900 /1936. D. 11. sz. rendeletnek, 
valamint az e rendelet kiegészítéséről és módosításáról szóló 100/1939. B. 
1\1 . .sz. rendeletnek a gyógysze-részettel ka11csola,to·s rende1kezéseit (351. oldal) ; 
a J3udapest székesfővárosban az elsőfokú közegészségllgyi hatáskörnek a 
polgármester és a kerületi elöljáró közti megosztásáról szóló 30/1937. B. 
l\:L sz. rendelet (352. oldal) 2. §-át. 

V. FEJEZET. 

A gyógyszertárak hatósági kezelése. 

28. §. (1) A {örvényható.ság első ti,sztvise1öje a közforg·almú 
gyóg-yszer•tár vezetésére - az engedélyes (hasz.onélvező, haszo:i-
bérlő) költségére, ha pedig· ily.e.n szen1ély nincs, a gyógy~zertar 
jövcdehnének terhére - l1atósági vezetőt köteles kirendelni: 

a) ha a. közfo1·galn1ú gyógyszertári jogosítvány m,egszünt 
(34. §); 

b) ha. .az. igazoló. bizottság (népbíróság) az engedélyest a jogon 
sftvány gyakorlásától meghatározott időre eltiltotta; 

e) ha a bíróság az engedélyest, illetőleg a gyógyszertár ha
szonbérlöjét nyer.eségvágybáil elkövetett véts€g, vagy kábít6s·zerrel 
elkövetett visszaélés miatt jogerősen szabadságvesztésbiinltetésre 
í.télte, de- a. népjóléti miniszter a gyógyszertári jogosítványt a 32. 
§ (2) befoezdésé'nek a) pontja alapján, illetőleg a gyógyszei'tár h'.'
szonbérbeadására adott engedélyt a 24. § (3) bekezdésének a) pontJa 
alapján nem vonta vis·sza; 

d) ha az engedélyes a gyógy.sizertári jogosítványról való len 
n1ondás írásbe1i bejelentése· (16. §) után a g-yógyszertár működéa 
sét a bejelentéstfrl számított hat hónapon belül a népjóléti mi
n}sz:ter ~ngedélye nélkül megszüntette, avagy a gyógyszertárat 
ne,m szemé1ly8's1en vezeti.. illetőleg annak v-erzct&séről n·e·m a 22. §. 

(2) bekezdése szerint gondoskodik; 
e) ha az engedélyes a gyógyszertári jogosítványról való le

mondá,s nélkül neki felróható okból a gyógyszertár működését 
megszüntette; , . 

f) ha az engedélyes (haszonbé.rlő) elháríthatwtli:n akada,Jy ,mi

att a gyóg·yszertára.t szemédyesen v-ez,etni n·Hm tudJa és a gyogy-
87-Prtár további vez.etésérő1 nem gondoHkodik; 

g) ha a 12. § (1) beke.zdésének b) és e) pon;\jában említ:tt e.n
gedély.es, vagy a gyógyszertári jogosítvány haszoné~vezetere, Jo
gosult sze·mély (kiskorú gy,ecemeknél a gyermek gyám-Ja) a gyogy
E:zertár vezetéJséröl figyelmeztetés el.len-érc, egyáltalában nem, vagy 
nen1 a 23. § rendelkezései szerint gondoskodik; 

h) ha az engedélyes (haszonélvező, !haszonbérlő) a 22. § (5) 
beikezdésben, iHetőleg a 23. §-ban foglalt rendelke~~sek alapján ha
tósági vezető kirendeiését kéri. 
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(2) A törvényhWt'óság első tis·zttviselője a közforgalm{1 gyógy
sz.ertár vezetésére - az engedéilyes ,költségére ~ hatósági ~e~etőt 

endelhet ki akkor is, ha az engedelyest a 40. § (1) bekezdesenek 
~ a)~c) pontjai alapján kihágás miatt háro1n éven belül ismé
t~lton el:útéltiék. Ez a r.end~lkezé.s a I:aszon~é1:lőre is megfelel?en 
kiterjed, ha a gyógyszertar haszonberbea:Jasara ~~ott engedelyt 
a népjóléti miniszter a 24. § (3) beikezde.s:e a:lapJan nem vonta 

vissza. t""l ak 21 " b h~•t' tt f l 29. §. (1) Haltósági veze ou es!" a ; ~- . ain: meg· c,~ :ar?zo . e -
tiéitelekn;ek megfele'1l\ő, .. olyai: gy?g~ysz·eres~ i-endelhctc: k1. :;Jri a 

ógyszertár vezet-ésere fel~og·os1to, o_kl.evel ineg~zerzes,e utan, le: 
~lább hároln éven át, gyogysze1~taT1 vagy cgyeb gyogy.szeresz1 
szakbavágó gyakorlatot (12. §) folytatott. 

(9) A kirencle1t hatósági vez.etö kötele.s a gyógy1szertár fenn
tartá~a és továbbvitele vé~:.tt s~ül{<séges in~ilé~kedé.geket ,meglte1nJni. 
Ehh k.épest az ebbe az ugykoTbe taTtozo JOgcselekm.enyeket a 

h t ·esza' gi' ~ezető az engedélyesnek, illetőleg a gyógyszertárral 
a 0 

' ' • lt k 'b ' ' " egyébként rendelkez~sTe Jogos;i, ,na„ ~eve. ;-n ierven,yes~n me~-
t h-t·.. gyóg·y.sze1~tar rendes aruszuksegJ_etet me~halado b.eszer-
~ ekih,eza vala.mint o1yan köte1ezet.tségek elvállalásához azonban, 

zese ' " 1 tt 1 f d h t"k h t' ' · t" elyek csak: hitelmuve e .e e ez e o , a · a osag1 V•e-ze. o az 
a~edély.es~ek illetőleg a gyógyszertárrail egyébként rende1ke
e~,,_., :0 J'ogo·su'lt'nak előz,etes hozzájárulás-át ké1·ni kötele~ A hozzá
r.csi . t'b , . t' bb tb h , járulás megtagadása ~bse ,e en, dugy

1
k sz;n en. a an

1
taz ese ,

1
en, . a a 

gyógyszertár te-kintete ,en re~ ·~ eze~;e . JOg~su ". ~zem.e y ·n1~cs, 
a hozzájárulást a törvenyhatosag el~o. ,t1~s~tv1~-e];0Jenek en~edelye 
póto1ja; határozat.a ellen azonban a nepJolet1 n11rnszte1·hez fellebbe-

zésnek van helye. „ . „ t · · l · d lt'k 
(3) A hatósági vezeto annak, akinek kol segeire r1ren e .e • 

havonkint elszámol~i köteles. Ha a h~ós·ági .':eze~_ő ~irencle1és,e 
a 28. §. (1) belrnzd&senek a} ;agy ~) pontJa al.~.~Jan tm:tent, a hata
, · ezető a törvénylhaitosag elso t1sztv1.s·el0Jen-ek kotel.es havou

~~g~ :iszámoÍni. a tiszta jövedelem ezekben az eisertekben .az 1935 : 
I~~. ·törvénycikkel létesített alapot illeti. . 

(4) A hatóság·i ve~ető jav;;d~lmaz~sát ~- f:·1~lős vezeltők, r.és.z~~·e 
· denkoi·i· kollekt1v szerzodes ·szer1nt ~aro :iavadaln1azas kc_Le-

a mm t h 11 t' t' t" ' 
te. b lül _ a Szakszerveze meg w ga .asa u an - a orveny-

m e l'" 'Jl 't' haitóság első fisztvis:e' oJe a: ap1 -::ia n1eg. . 
(5) A hatósági vez:tő Jrirende,1és~1t és :nükö,dé.~ét, {~grsz1n:én 

lk 1 aztatási viszonyat - ez utobb1t az igazsagug'"-ym1n1sztierrol 
~;e:rtve _ a népjóléti miniszter rendelettel sza·biályozza. 

Lásd a 202.000/1948. N. Tu1. sz. rendelet 19-:_z_. §-ait. 

30. § (1) A haltó.sági vezető megbizatfusát a gyógys.7lertár ha-
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tósági kezelésére megállapított időtartam letelte előtt vissza kell 
vonni: 

a) ha a hatósági vezető közforgal1nú gyógyszertári jogosít
ványt kapotit; 

b) ha a hatósági vezertővel szemben a 24. § (2) vagy (3) bekez
désben említett okok valamelyike bekövetkezett; 

e) ba a hatósági, vezető a 29. § (2) és (3) bekezdésben foglalt 
r:endelkezéseket figyelmeztetéS' ellenére megszegte. 

(2) 'A hatósági vezető megbízatásának visszavonása tárgyában 
a törvéinyhatóság első tisztviselője határoz. A határozat, ellen a 
népjóléti nhlniszterhez f,e:llebbezésnek van helye. 

31. §. A törvény'hatóság első tisztviselője a 28. § (1) és· (2) be-
1kezdésében említett es,etekhcn a népjóléti miniszter jóváhagyá
sával a gyó~,.ry.sz-ertár működését arra az időre, amíg hatósági ve
zető kirendel.éeére leh.etőség nincs, felfüggesztlheti. 

VI. FE.JEZE'l'. 

A gyógyszertári jogosítvány, valamint a haszonélvezeti jog 
visszavonása és megszűnése. 

32. §. (1) A közforgalmú bryÓgyisz.ertári jogosítványt vissza kell' 
vonni: 

a) ha az engedélyes a magyar álllampolgárságát elv-esztett1e;: 
b) ha utólag megállapítást nyert, hogy az engedélyes a 12. 

illetőleg a 21. §-ban mcgáHapított előfeltételek tekintetében a ha
tóságot rnegtéveszllette-; 

e) ha az engedélyest a 21. §. (3) bekezdésében említotL büncsc
lekn1ény iniatt a jogosítvány engiedélyezése után jogerősen sza
badságvesztésbüntetésre ítélték; 

d) ha a bíróság az engedélyest a gyógyszerészi g-y-a.korlattól' 
jogerős ítélet.te! végleg eltiltotta; 

e) ha az engedélyes gyógyszertárát a 10. § rendelkezéseinek 
megszegésév-cl áthelyezte; 

f) ha az iengedélyes a gyógyszertári jogosítványTól való le~ 
rnondá,s nélkül n.e,ki felróható okból a gyógyszertár mllköcl&séit 
inegszüntette, avagy arról nem a 22, illetőleg a 23. fi rendelkezései 
szerint gondoskodott és az, ennek következtében hatósági k'ezclésbe· 
vett gyógyszertár vezetésé'.t egyévi bat'ósági kez.elés után sem 
v0tte át, vagy annak tovúbbvczetéséről a 22. § (2) vagy (3) be
kezdésének, ililetöleg a 23. §-nak rendelkezései szerint nem: gon
doskodott. 

(2) A közforgalmú gyógysz.ertári jogosítvány visszavonható: 
a) ha a bíróság az engedélyest nyereségvágyból elkövetett vét-



tiÓg, vagy- kábítószerrel elkövetett visszaélés miatt jogerőiseu sza-
badságvesztésbüntetésre ítélte; , 

b) ha a gyógyszertár hatósági kezelése (28. §) az engedelyes
nek felróható okból másodszor vált szükségessé, feltév~, .hogy ~z 
,engedélyesnek felróható okból előzőleg elrendelt hatósag1 kezeles 
időtartamának lejáratától számítva három év még· nem t.elt e.l; 

e) ha az engedéltyest a 22. § (6) bekezdésében foglalt .1·endel
kezé1sek meg.szegése mialüt a 40. § (1) bekezdésének 6. !1ont?a alap
ján harmadízban büntették meg, feltéve, hogy a, n~1c~~od1]~ a;ka
lon1mal hozott büntetőhatározat jog.erőre emelkedeseiol szan11tva 
három .év mié()' n.em ltelt eiL . 

(3) Az intéze1ti gyógyszeTtár felállítására adott engedélyt v1sz-
. sza kell vonni: 1 lt't 

a) ha a gyógyszertárat az engedélyokiratban fog:la t fe e e-
lektől eltérően vagy .egyébké'n1t szabálye.llenes~n vezetik; , , 

b) ha az engedélyes intézmény s_ze1·yez~t0be;i olya~, valt~za;s 
álloi:lt be an1elynek következtében az intezeti gyogyszertar feh:;,111-
tására ~úr nem 'lehetne engedélyt adni; , , " , ~ . i, 

e) ha az intézeti gyógysz,ertárat az engedcJyc'zestol szarn1tot.t 
-0g·y é:v alatt nen1 állít?tták, fel. , . . , , . , 

(4) A közforgalmu gyogyiszertari JOgositvany visszavonasa 
-tár()'yában az Országos Közegészsúgügyi Tanács, a Szaks.ze_~vez.e_t 
és ~az Országos Gyóg·ys,z.erés·z Egyesület n1eg-11,allg.a·t~sa utari,, az 
intézeti gyógyszertár felállítására adűitt engedely v1ss·zavona-sa 
tárgyában pedig az Ország?s Közeg~szségügyi Tanács mcghall
gaJtása után a népjóléti miniszter hataro'ű. 

33. § (1) A g·yógyszerlári jogosítvány haszonélvezetét meg kell 
·vonni attól a haszonélvező személytől: 

a) aki a m:ag·yar ál1lampolgárság·át elvesztette; , . 
b) akit a 21. § (3) bekezdésében emlí!,ett bün@elekm~ny m1~,tt 

.a jelen törvény hatálybalépése· után jog.erősen szabadisagvesz.t.es
büntetés"'H ítéltek. , , 

(2) A gyógyis.zertári jogosítvány haszonelvezete megvo.nha.to 
az özveO'ytől, ha mint okleveles gyóg·yszerész, egysz-e;"sm,1nd ,a 
gyógysz:rtár felelős vezetője is és a bíróság öt n!eres~~vag-,v:bol 
clköv,etett vétség, vagy kábítószerre,l elköveteitt visszaeles- miatt 
joO'erősen :szabadságv.esztésbüntetésre íté~te. , , , . 
~ ~ (3) A gyógyszertári j~·gosít:rán_y h_a~zonel_vez~:~r~ . v~lo "JOgo
suliisáO" megszűnik, ha az 1gazolo bizottsag (neph1I(~Sag) a. hceRzon
·-élvezö 

0 

szem.élyt a jogosítvány haszonélvezetétől vegleg· meg·fosz-

totla. , h '] t 't"l J' (4) A gyógyszertári jogosítvany ~zone ,veze e ? . va o me~-
voná,s·. valamint a jog·osítvány haszone1lvezetere ,valo Jogosultsag 
-m,egszűnés.e 1tárgyában a népjóléti miniszter hataroz. " . . 

34. §. (1) A közforgalmú gy0gyszertári jogosítvány n1egszun1k: 
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a) ha a gyógyszertárnak a közforgalom részére való mcgnyi· 
tására az engedélyes a m1cgállapított határidőben engedélyt nen1 
kért, vagy .az engeclélyfü .a hatóság meg.tagadta, avagy az enged'él;ye-s 
a gyógyszertára.t az eng-edély kézbesítése napjától számított nyolc 
nap alatt a közforgalon1 részére nem nyitotta ineg (13. §); 

b) :ha az cngedélye•s' a, gyóg·yszertári jogo-sítványról lemon
dott (16. §) ; 

e) ha az igazoló bizottság (népbíróság) az engedé1yest a gyógy
szertári jogos:ítványt1'ó1 megfosztotta; 

d) ha az engedélyes meghalt -és utána haszonélvezetre jogo
sult személy (15. §) nem maradt; 

e) ha a gyógysz,ertári jogosítvány haszonélvezete megszünt; 
f) ha a uépjóiéti miniszter a gyógysze,rtári jo-go-sítványt visz

szavonlta (32. §) . 
(2) A gyógysz.crtári jognsítvány m·egszfinését a népjóléti n1i

niszter állapítja 111eg. Az erre vonatkozó határozatot a hivalt'alos 
lapban közzé Jrell tenni. 

(3) A n1egsziínt gyógyszertári jogosítvány helyébe- engcdé~ 
lyezhető közforgal1nú gyógyszertári jogosítványra a jogosítvány 
n11eg.gzfinéosére vona•.ikozó határozatn·ak a hivatalos lapban való 
Közzététele napjától számított harn1inc nap alatt ors.zágos pályá
zatot kell ihírdctni. 

VII. FEJEZET. 

Vegyes rendelkezések. 

35. §. (1) A megszünt gyógyszertári jogosítvány helyébe -e-n
·gedé'lyez(~:lt új g;yógyszertári jogosítvány engedélyese köteles -
n. korábbi eng·edélyesnek, illetőleg örökösének k:ívánság·ára - a 
gyógyszertár berendez-ésé1-\, fe!ls1zeroléis·ét és anyagkészletét átvenn:i 
és. azoknak forg·almi. értéké't: a korábbi engedélyesnek (örökösé
nek) megtéríteni. Ha pedig az új engcd-ély-es olyan községben 
f,e.Jállítandó közforgalmú gyógyszertárra kapot't gyógyszertári 
jogosítványt, amelyb~eirn fiókgyógyszertár vag·y kéz.igyógyszertár 
van, az engedélyes kö:te1es1 - .a fiók, lll1letőleg kézi.eyóg·ysze·rtár 
1engedélyes6nek kíválniságára - a fiókgyógyszeritár, illetőleg kézi
gyógysze1~tlár berendezését, fei]sze·reJéisét ésl anyagkész.leté:t átvenni 

·ÓS azoknak forg·almi értékért .a korábbi engedélyesnek megtéríteni. 
(2) Ha az új engedélyes és a korábbi engedélyes (örökös) az (1) 

bekezdés a lapján érvényesíth.etö követelések összeg-ében, vagy a 
1cövetclések egyes téteileiben megállapodni nen1 tudnak, a követe-
1ések ·tárgyában minden más eljárás kizárásával az evégből szer
-v-ezett döntőbizottság- haitároz. A döntőbizottság· szery;ezetére, lneg
.-alakít{1súra, eljárására és ügyvitelére vonatkozó részleft:es szabá-
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~ , k' 1t - a költségekre is kiterjedően - az igaz~ág-
1yokat egyeb e1 egyete'rtve a népjóléti miniszter rendelettel alla
ügyminiszterrel 
p:í'.tja meg. 

• d 002 OOOj1\J48 N ~í. sz. rendelet 24. §-út. 
J_,as a ""' • · • 

, ' · t' 'n ei 36 § A je1cn törvény rende1k-ezései a honvedseg in ·ezrr:~~ Y 
· · · · ' yszertárakra nemi vonatkozn<;lli.. 

által fe·nntart?~t k~t(~~~sf:e~, ~alamiut a bi71tosító inliéz~tek é.~ 
37. §. A v~1oso . ..._ „. B te se él zési Alap részére engedelyezctt 

az Országos, Ti:s·zt,v7selo1·tá~a:ba! logla;1koztatott f,e1e1ős 'vez.e!tök~ 
köz.forg·a~1nu -gyofyszc\t l és O'yóg-yszertári segédszemélyzet 
gyógyszer.éi~z-al~a m~ot , a e gy. aro köztársaisáP" kormánya rende-
szolgálati Jogviszonya a ma ""' 
lc!ttel szabályozz~. . delkezooélhez képest az 1884 : XVII. tö_r';'én_Y-

cik~~~ 'ikfa~?it t~~~örv~n;sz~ré~~e~:! ~ie';;és~~~r:~ ma~~~~~~~zl~~: 
vényes szabalyo, a g:t~~i_ .üzemet az 1923 : V. tc. 30. §-ában meg
Egyébként a. gyogy.sz~ ó szerészt p.edig az 1875 : XXXVII. 
határozotit ,~f1J:-~~:1""k~~c:fefflnek lr.ell tel\:inteni, azzal. az_onban,. 
tc. 3. §-a er 5 e. XXXVII. törvénycikknek a k.eresked:ln;-1 ccge~re~. 
hog! az 187 ·, e-égv.azetésre vonatkozó rende1kezese1 a gyo~'Y 
a ko,nyvekre es a n az esetben nyernek allralmazást, ha -.: fug-· 
szeres~_re .. csak;_ abba r "edelmétől - cégé[; önként bej-egyezteti. 
getl~nul u~!~~::~~1~z;atik a magyar köztár~.a~ág ko;·m~nya, ~o~ 

3~· §. F t' k hiteltörzsköuyvének vezcteset, tovabba a gyogy 
a gyogyszer a~a , CT'. al való terhelését, valamint a gyógyszer
szertáraknakltJel~al~o~o;,1s foganatosítását rendelettel szabályozza~ 
tárra elrcJ1de vcgre aJ 

VIII. FEJEZET. 

Biinte-tö rendelkezéseik. 

·b·en a cselekmé1ny súlyosabb büntető ;rendel; 
~O. § , (1) Amei;tlny~ihágást követ el és kélt hónapig tenedheto• 

kezes ala ne-ml es1 e, " 
elzárással bün~etendo '. k' 4 §-ban foglalt rendelkezések el-

1 a gyogyszeresz, a 1. a · 'l •t tt 'l ma-. az t . ó(,..yszerárszabfusban' mega lapi ·o ·na 
lenére gyógysze\ , ~t r ki ~agy a gyóo:ysz,erárszabásban megha
gasabb á;on s~o·ga ak .. • 'll'llás esetétŐl és a_ népjólóti miniszter 
tározott adralkbtto•ll - :g·áll~qpztto~t kivételektől el~ekintve - enged
által ren e e e m 

rnényt ad; , ,' , i~· G §-ban foP-lalt renclelkezéscknclc 
2. az a gyogyszer esz, a .._1 a · 0 

-nem tesz eleg~t; , k' rvos i1letö1eg a'l. állatorvos által 
B. az a gyogyszeresz, a l az o 
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rendelt gyógyszert - hacsak erre jogszabály kifej.ezetten fel nem 
jogosítja - a Tende-1.és.től eltérően úgy szolgláltatja ki, hogy ab
bá'l valan1ely gyógyhatású alkotórész egészen vagy o:ly ró-szben, 
hiányzik, amely a gyógys·zer hatását érinti; 

4. az a gyógyszer-ész, aki romlott, vagy gyógyászati cél eléré
sére alka•lrnatlan, szennyezett gyógyszer1t (gyógyszerkészítményt) 
forgalomba hoz; 

5. ann.ak a gyógysz.e:rltárnak vezetője: (engedélyes·, haszonbérlő~ 
felelős vezető, kirendelt hatósági vezető): 

a) aki a 21. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezéseket figyel
meztetés ellenére megszegi vagy kijáltsza; 

b) a.ki a gyógysze<rtárat neki felróhat:ó okbót fi.gyelmez:tetéa 
ellenére nem személyesen vezetli, v.agy a gyógysz.ertár további ve
zeté-'jé!I'ől neki felróható okból figyelmeztetés ellenére nem a 22. § 
(2) vagy (3) bekezdésében, illetőleg a 23. §-ban foglalt rendelkezé
sek szerint gondoskodilc; 

e) aki a közön1ség- gyógyszereJ-'1átását a gyógyszertár helytelen, 
vagy 1szahálY)talan vezertésév·e1 figye-ImC.zt,e:tés ellenére .súlyosan 
vesWlyezteti; 

d) aki a gyógy.szertári jogosítványról való lemnndás ÍTásbeli 
bejelentése (16. §) után a gyógyszertár mií.ködését a bejelentés:tő'l 
számfüott halt hónapon belül neki felróható okból, a népjóléti mi
ni01zt0r engedélye nélkül megszünteti; 

e) aki a gyógyszertári jogosítványról való lemondás nélkül 
neki felróható okból a gyógyszertár működését megszünteti; 

6. az az engedélyes, aki a 22. § (6) bekezdésében foglallt r<m
delkez6seket. figy·e1lmezte1tés ellenére megszegi; 

7. az, aki a 25. § (1) bekezdés'ében foglalt rendelik:ez&>(l rneg
sz.egi; 

8. az a hatósági vezető, aki a 29. § (2) vagy (3) bekezdésében 
foglal·t rendelkezéseket figyelmeztetés ellenér.e megszegi. 

(2) A pénzbüntetés tekintetében az 1928 : X. törvénycikk és az 
e•t módosító és kiegészítő jogszabályok refrdelkezés.eit ke!l alkal
mazni. 

(3) A kihágás miatt az eljárás a kö1~igazgatási hatáiságnak 
mint rendőri bü.nte.tőbíróságrualc .a hatáskörébe tartozik. Az 1929 : 
XXX. tc. 59. !-a (1) bekezdése 3. pontjának alkalmazása szempont· 
jából szakminiszternek a népjóléti minisztert. az állatorvoslás
ban használatos szérumok tekinteltében pedig .a földmívelésügyi 
mini.sztert kell tekinteni. 

41. § (1) Vétséget követ el és két évig terjedhető fogházzal 
bünllelendő: 

1. aki az orvos vagy az úllato-r-vos által rendelt gyógyszert a 
rendeléstől eltérően - jogtalan vagyoni has-zon elnyerése céljából 
- úgy szolgáltatja ki, hogy abból valamely gyógyhatású alkotó-
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részit egészben vagy olyan mennyiségben von· el, hogy, ezá1tal a 
gyógyis.zer hatása 1csökken; 

2. aki romlott, vagy gyógyászati cél elér.ésére alkalmatlan 
szennyezett gyógyszert (gyógyszerkész.ítm:ényt) jogtalan vag·yoni 
haszon elnyerése icéljából forgalomba hoz; 

3 . .aki megfelelő jogosítvány nélkül bármely anyagot vagy ké
szítJ11ényt jogtalan' vagyoni haszon elérése céljából forgalomba 
hoz. 

(2) Az (1) hekezd6s 1. poutja esetében az elítéltet a gyógysze
részi foglalkozás gyakorláisától hatá1·ozotit idöve vagy végleg el 
lehet tiltani. Az 1908 : XXXVI. tc. 36. §-ának rendelkezése ene az 
esetre is megfelelően irányadó. 

42. §. Amenyiben a cselekmény súlyosabb bünteJtő r·endelkezés 
álá nem es1ik, vétséged; követ el és egy évig t.erjedh.ető foglházzal 
büntetendő az a gyógy.s.z'e-ré·sz, aki a biztosító intézetek, avagy be
tegseg~lyzéssel foglalkozó más intézet vagy intézmény ·terhére az 
intézett (intézmény) rendelvényein rendelt gyógyszer helyett vagy 
ahelyett kiszolgáltatható más gyógyszer helyett más árut szolgál
tat ki. 

43. §. FelhatalmaZtatik a népjóléti miniszter, hogy a jelen tör
vény alapján kibocsátott rendeletek rendelkezés-einek megs.zcgését 
lcihágássá nyilváníthassa és .az ilyen kihágás büntetését két hó
~apig it.erjedhető elzárásban állapíthassa meg. 

IX. FEJEZET. 

Életbeléptetíí rendelkezések. 

44. §. (1) A jelen törvény hatMybalépésének napját a népj?léti 
míniszter rendelettel .állapít.ja meg; a -népjóléti min'i1Sz.ter a :ielen 
törvény egyes rendelkezéseinek ha)tályba:lépése tekintetében külön-
külön napot is megállapíthat. _ " . 

(2) A jelen törvény hatóJybalépésével az ezz<>l ellenkezo J?gsza
bá'lyok, így különösen az 1876: XIV. tc. 124---138. §-a, valammt az 
1940: VI. tc. 45. és 46. §-a hatályukat vesztik. 

(3) A jelen törvényt az érdekelt miniszterekkel egyetértve a 
népjóléti miniszter lhaj:tja vé.gw. 

Indokolás „a gyógyszerészetről" szóló 
törvényjavaslathoz. 

I. ALTALANOS INDOKOLAS. 

A gyógyszerészet Európában kétféle rendszeren: a szabad 
·letelepedési és a koncessziós rendszeren épült fel. 

A sza.had letelepedési rendszer szerint a gyógys~ertár ipar
ü~let. E rendszer előnyekép tüntetik fel, hogy a szabad lete"lepem 
des mel1lett fokozottaibíban érvénye!sfüő verseny a gyógyszerek 
árána:k esökkentéséTe vezet és hogy a szabad é-s korlátlan letelea 
pedés lehetősége következtében olyan közs-égekben is !létesülhet 

·gyógyszertár, ahol koncessziós rendszer esetében annak engedé
lyezése nem történne meg. 

A -tapasztalat szerint azonban e rendszernek súlyos fogyaté
kosságai vannak. A szabad verseny árharcai a gyógyszerek ro:s.z
szabb minőségéhez vezetnek, ami az egészséget vesz.é1lyezteth0fi. 
Az iparüzleti jelleg a visszaélése·knek ,sQ'k,kal szélesebb körére 
nyujt lle-hetőséget, mint a fokozottabb ellenőrzés alatt -álló köz
egészségügyi intézmény. A visszaélések, így különösen a kábító
szerekkel elkövetett vis,s.zaélések számának emel kedésc - tapasz
talat szerint - párhuzamos a szabad letelepedési rendszer elter
jedésével. 

De a szalb1ad letelepedéssel járó verseny nem eredményezi fel
tételnülll a gyógysz.erárak csökkenését s.em. A verseiny a gyengébb 
gazdasági egyedek pus-ztulásával jár, a gazdasáiilag erősebb 
fél pedig a versenytársak kiiktatása után megtalálhatja a mód
ját annak, hogy a gyógyszerárakat magasabb szintre emelje. 

Végül, az említet~ rendszerrel kapcsolatos küJ.föMi tapaszta
latok alapján az sincs biztosítva, hogy megszűnn.ek azok a nehéz
ségek, amelyeket egyes he'lyeik!Cn a gyógyszertár hiánya jelellt. 

·A letelepedés korlátlan' lehetősége ugyanis azt eredményezi, 
hogy a tőkével rendelkező gyógyszerészek a váras.okba töreksze

, nek, me1·t a városokban a verseny 1lehetősége ellenére is sokkal 
inkább biztosítani tudjá:m jövedelmüket, mint a falvakban. 

A koncessziós rendszer szerint a gyógyiszerészet közegészség
ügyi intézmény. E rendszer mellett a jogadományozó - az állam 
- a gyógyszertár feláfütásának helyét és működési körét (far-
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galmi körzetét) a lakosok szá1nának alapulvételével meghatá
rozza és gondrns,kodik a1·ról, hogy a gyógysr,ertár müködósét za
vartalanul ikifejthcsse. E rendszer esetében az állam választja_ ki 
és ruházza f.el jogosítvánnyal azokat, akik megfelelő -szakképzett
ség birtoká.fban hiányta'lanul k.i tudják elégíteni a gyógyszertár
ral szemben támaS'ztott közegéts.zségügyi követelményeket. 

A közönségne:k gyógyszerrel való ellátása lényegesen, ni_ond~ 
hatni, eilvileg különbözik az egyéb közszükségleti cikkekkel valo 
ellátásától mert a közönség a gyógysz.er minőségét még tapasz
talati ala~on 1s.em tudja .ellenőrizni. A gyógyszer jó minős-é'?,'e ,a 
gyógycszerész meg·b:f.zhat6s·ágának és a ~yógy-szertárak ellenor~b~ 
s-ének függvénye; min.d!.kettőt - az eddigi tapasztalatok sze1·1n~ 
- a koncessziós rendszer biztosítja leginkább. 

Magyaror1s!Zágon a gyógyszerészet már az e kérdé:st össze·
foglalóan rendező közegészségügyi törvény (1876:XIV. tc.) ha
tá!lybalépése előtt is a koncesszi6s rendszcr.en épült fel; az?nb~n 
már az említett törvény életrekeltét inegelőzően .sem a t1sztan 
személyes jellegű konceSIS!Ziós rendszer, hanem annak,, úITT;,neve
z.ett vegye.s alakzata érvényesült, ameJy 1eil nem deg·e1nl1theto szei
mé:iyjogú és elidegeníthető reá'l gyógyszertári jogosítványokat 
kü·lönböztet meg. De még ez a n1egosztás is csak elvileg állott 
fenn, mert a .sizen1élyjogú gyógyszertári jogosítványab tekinteté
ben a jogszabá!lyok 'lehetővé tették, hogy a jogosítványok e::ige
délyesei a gyógyszertár s·zemélyes üzleti jogát okleveles gyogy
·szerészre bármikor át1·uházhassák. 

A gyógyszertárak!b1an fekvő vagyon biztosításia érc~ek·ébe;n az 
1876 : XIV. törvénycikk scm helyezkedett a tisztán sz~mfü"'.es JO~?
sítvány alapjára, egyrészt azért, mert az .éiletbeleptet~se elo~t 
adományozott reál gyógyszeTtári jogosítványokat tovab,br~ l~ 
hatályban tartotta, másréisizt p.edig, azért, mivel a szemelyJ~,g~ 
gyógyszertári jogos,ítványolki átr~házá-sát, .to_vább;a , is !l~h:tov:0 
tette, -sőt kimondotta, hogy a gyogy,Ezertar1 Jogos1tvany :1t1nha
zásának engedélyezését a nliniszte1· csak akkor tagadhatJa meg. 
ha a gyógyszertárat átvevőnek ninc1s1 m~g a képe~íté~e ;agy, ei·
kölcsileg megbízhatatlan. Ez a rendelkezes a szernel!Jogu, gyog~
szertári jogosítványokat egészen közel hozta a real gyogyszei
tári jogosítványokhoz. , .. 

A fenti elrendezés azonban ellentétben áll a szemclyhez k,o
tött hasznot hajtó állami jogo1s1ítvány tcrmész~tével, „ar:1ely az 
elidege1níhést 'és á\Pörökítést fogalmilag 1Siem teszt ~ehetove. 

A törvényjavaslatnak cé1ja, hogy a demokrat1~us elveket .?
gyógyszerészet intézményében is érvényesü'lésh~,z ,Jutta:sisa~ a ko: 
zönség n1egbízható és jó gyógyszerellátását lchetove t~gye es egy 
ben a gyógyszerészek szociáli.s kértléscit rendezze. ~1nclezt pe~1g 
a tiszta koncessziós rendszer biztosítja. Erre tekintettel a tor-· 
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-v~n;vj~vasl~t a k?n~esszió~ rends.ze1· eddigi vegyes alakzatát, meg 
.k1vanJa, s,zuntetn1 es .helyebe egy olyan tiszta ík,0nc0s.sziós rend
szert ~1van 1b1evezetn1, amely a népi demokrácia követelményei, 
nek m,e~fe'lel. ;runnek szükség;51Zerű előfeltétele azonban a jogosít
vá:r;Y el1~egen1tésének,, átörökítésének és átruházásának tilalma. 
Ezert a Javaslat egyresz.t a személyjogú gyógyszertári jogosítvá
nyok átru,házásának lehetőségét, máis1részt az elidegeníthető reál 
gyógyszerJ'ári jogosf t;'ányo:k,at megszünteti (14. és 17. §). 

A g~.ogyszer,ellatas vonalán a népi demokrácia egyik igen 
fontos kovetetmenye az, hogy a betegbiztosító 'intézetek álta'l 
biztos~~ot~ dol?'ozók, . vt;l~~int a községi 1srz;egénybetegek gyógy
szerszuksiegletenek k1eleg1tese fokozottabb mértékben biztosítva 
legyen. Ezért igen je1entős újítása a törvényjavaslatnak az a 
Te:r:del;1r.:ezé~, amely lehetőséget ad arra, hogy a jövőben nemcisiak 
gyogyszere.szek, hane1n városnk (községek), valan1int a 111unka
válla[ók gyógyszerellátására köteloz.ett bizto-sító intézetek is 
kaphassanak gyógy;s~ertári jogosítványt (12. §). Az engedélyesek 
körének ez a 1k.iterjesztése lehetővé teszi a munkaváJllalók gyógy
szerel1látásának foknzottabb biztiosítását, gyógyszertáraknal{ k-e
vé'sb·b:é jövedelmező hely-eken (iközségekben) történő felállítását 
és végül - a hatóságoknak, illetőleg a biztosító intézetekne:k· a 
gyógyszerel'látás·ba való bevonása következtében - a gyógyszer
.árak kedvező alakulását. 

Ugyancsak fontos újítú:sia a törvényjavas'latnak az a Tendel
kezés is, amely meghatározza azt a legkisebb lélekszámot, amely 
a'likalmas egy-egy gyógyszertár eltartására (S. §). Kétségte!len 
ugyanis, hogyha a gyógyszeTtárakat nem iparüzletnek, hanem 
közegéis,zségügyi intézménynek tekintji.ik, biztosítani kell a fenn·
ál!lásukat és azt, hogy rendeltetésüknek minél jobban m.egfelel
jenek. A gyógyszertárakban a gyógyszerek soikiaságát keli kész
letben tartani. A készletben tartott gyógyszeranyagok és készít
mények 1sizámottevő részét "időnként friss anyagga'l vagy készít
ménnyel kell pótolni, - ami elég súlyos veszteséget okoz -, mert 
a fogyasztás esetlegessége miatt n1ég megközeiítő pontossággal 
sem :lehet a 1sizükségletet előre megállapítani. T.ehát egymagában 
a hivatalos gyógyszere:k!llek· készletben tartása is megfelelő fo1·
galom 1hiztosítását teszi szükséges1sé. De ezenf.elül a gyógyszerek 
megvizsgá1lásához és elkészítéséhez berendezés éis felszerelés is 
szükséges, aminek beszerzése és fenntartá15,a szintén csak bizo
nyos forgalom elérése esetében !lehetséges. Ha tehát egyes gyógy
szertárak egészen csekély forgalmat bonyolítanának .J.e, a gyófiY
szerárszabásnak túl nagy hasznot kellene engedélyeznie, hogy a 
gyógyszertár fenntartását az· i'lyen kisforgalmú gyógyszeT1ár 
tu1lajdonosa is biztnsítha;stsa, ami viszont a gyógyszerár.színvona:l 
emelkedését vonná maga után. Ezeilrnek a szempontoknak egybe-
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vetése arra vezet, hogy a gyógysze1·tárak minél nagyobb számá
hoz fűződő közegészségügyi érdeket ös;~iz,e kell vetni azzal az 
ugyancsak közegészségügyi érdekkel, an1ely megköveteli, ho_i;;y 
a gyógysz.erek hozzáférhetősége a gyógyszerár.színvonal alacso
nyan tartásával biztosíttassék. A javaslatban tervezett az a meg~ 
oldás, amely a gyógy.szertárak forgalmi körzetét a forgalom 
szempontjából számbajövő lakosság a1apulvételével kívánja meg
állapítani, az említett két szempont össz·eegyeztetés,é1·e alkalmas. 

A kis.eibib létek.szám mellett is gazdaságos fiókgyógyszertára
kat - mint szükséges kisegítő eszközt - a törvényjavaslat to'
vábbra is fenntart.ja, hogy ezáltal a közönség gyógyszerellátását 
a íkisebb hely.siégekben is megfelelően biztosíthasS·a. Annak bizto
sítása érdekében azonban> hogy ugyanannak a gyógyszerésznek 
két közforgalmú gyógyszertára ne lehessen> a javaslat csak olyan 
községben tesizi !lehetővé fiókgyógyszertár felállításának cngedé„ 
iyezését, ahol a fo:i;galom szempontjából fi~yele:i;ibe veh,ető la
kosság számára tekintettel új közforgalmu gyogyszertar ne~n 
állítható fel (18. §). 

A fontebb említett céJ.bk\'l a javaslat továbbá, mint szükséges 
!ki!s1egítő eszközt, fenntartja a kázigyógyszertárakat is, amelyek„ 
nek tartá.sára csak orvos kaphat engedélyt. A kézigyóg·yszertár 
jellegéből folyóan azonban a javas'lat ilye~ gyógy_:_s.zertá~ felá~~i
tását is csak o'lyan községben engedélyezi, amelyben nincs koz
forgalmú bl""Jl'Ógyszertár és ahonnan a tlegközelebbi közforgalniú 
gyógy;s.zertár nehezen közelíthető meg (20. §). . , . . 

Fenntartani kívánja a törvényjavaslat az intezet1 gyogyszer
tárakat, az ú. n. házlgyógyszertárakat is, mive'l a iktórházakban, 
egyetemi klinikákon, vagy betegbiztosít? int~zeti re,ndelőintéze
tekben ápolt, illetve kezelt betegek 'legcelszerubbl~n ~~ leghama
rabb csak úgy !láthatók el gyógyszerrel, ha az mindJ,art. helybe;i 
rendelkezésü,kre áll. Az intéz·01ti gyógysze1itárak zartforgalmu 
gyógysz.ertára;Jr, vagyis gyógyis1zerkiszolgá'ltatá~~ körü~ ko.:·láto.
zott és ezt a korlátozást a törvényjavaslat a kozelfekvo kozfor
galmú gyógyszertárak forgalmi körének megvédése cé~jából 
továbbra is· fenn kívánja tartani. 

A tiszta koncessziós rendszer bevezetésfén felül a törvény„ 
javaslat további cé:Jja, hogy az 1876:XIV. törvénycikkne_k .a 
gyógy-szeréiszetre vonatkozó - nagyon hiányos - ~endel~·ez~se1t 
a szükséges rende'lkezéisekkel kiegészítse. lgy az e~l1tett t~r':"eny„ 
cikk a személyjogú gyógyszertári jogosítvány y1s·~·za;ronasa,nak, 
valamint a haszonélvezeti jog megvonásának kerdese1t .?gy,alta
lában nem szabályozta. A gyakorlati életben a~.onban tobb;zben 
.előfordult olyan helyzet, an1elynek llegmegfe~1elobb n:egolc~ais1~ a. 
gyógyszertári jogosítvány visszavonása, ill,et~leg a ,Jogo~11tvany haszo1111élvezetének a megvoruása 10tt volna. Peldaul foltetlenül~ meg-
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okolt a gyógyszertári jogosítvány visszavonása, ha az engedé
lyes ,a magya,r állampolgárságát elvesztette, avagy ha a gyógy
szeresz-engede,lyes.t_ bűntett, . illletől.eg ;háború.s vagy népellenes, 
a'Y.agy a de;nokrat1kus államrend és köztársaság ellen elkövetett 
b~ncse~ek1n~1:Y ., (19~6:VI~. tc.) miatt jogerősen szabadságveis'Ztés
bunte,te~re itelt:ek, ugysz1ntén, ha az engedélyes a gyógys.zertár 
vezetesere, vagy a gyógyszerek kiszo]gáltatására vonatkozó ren
delkezéseket többízben :siú1yosan megszegte és ennek :kiöve-tkezté
be~ a gy~gyszertárat ismételten hatóság'i kezelésbe kellett venni. 
E.zeTt a ~a;as~at „lehetővé tes~i a gy?gyszertári jogosítvány 
v1sszavonasat, ille-toleg a haszonelvezeti Jog megvon.á1s1át és tüze„ 
tesen meghatározza azokat az okokat, amelyek ilyen intézkedésre 
alapul szolgálhatnak (32. é·s 33. -§). 

A gyógyszertárak mikénti vezetésénéki kérdés·ét az 1876:XIV. 
törvénycikk, valamint az e törvénycikk alapján kiadott rendele·
tek is részletes1en sza:bályozták, azonban ezek a jogs.zabályok a 
rendelkezéseiknC:k· betartását - megfele'lő büntetőrendelkezés 
hiányában - nem tudták maradéktalanul biztosítani. Különös
képpen a gyógyszertár személyes v-ezetésére vonatkozó kötelezett
ség. kijátszáJsiát ne1n tudták kellőképpen megakadályozni, már
pedig e'lengedhetetlenűl szükséges, hogy a gyógyszertárat annruk 
vezetője szemé'lye·sen vczes-se, n1ert csak ezáltal biztosítható a 
gyógyszertárak kifogáJs1talan működése és köv.etkezé:sképpen a 
gyógyszerek megbízhatósága. 

A jelen törvényjava.slatnak alapvető rende1lkezése, hogy a 
gyógyszerész engedélyes s általában a gyógyszertár vezetője a 
gyógyszertárat személyesen köteles vezetni. Ebbőt a kötelezett
ségből fo'lyiilo továbbá, hogy a gyógyszertár vezetője több gyógy
szertárat nem vezethet és más gyógyszertár.b'an alkaJlmazást nerri 
vállalhat, úgyszintén egyidejftleg drogériaüzletet vagy gyógy
ár-unagykereskedést nem folytahat é:s1 'i'lyen üzletnek alka'lma"
zottja sem leh~t. Ennek az alapelvnek a figyelembevé:telé.Vel a 
javaslat részl:etesen szahályozza, hogy ki 1]eh'ett gyógyszertár 
vezetője, milyen kötelezettségek terhe'lik a gyógyszertár vezető
jét a gyógyszertár vezetése és a gyógy•srz;erek kiszolgáltatása te
ikintetében és mely esetekben kell, i!lletőleg szabad a gyógyszer
tár vezetéséről felelős vezető a!lkalmazása, vagy a. gyógyszert.ár 
has.zonbérbeadása útján gondoiskodni (21-23. §-ok). 

·A gyógyszertár vezetésére vonatkozó rendelkezések roegsz~
gése esetére a törvényjavaslat szigorú büntetéseket ál'lapít meg. 
Igy példáu'l, ha a gyógyszerészengedélyesi neki felróható okból -a 
gyógysz.ertárat nem személyesen vezeti, avagy a gyógyszertár 
vezetéséről neki felróható okból nem a jaVaslat.ban megállapf
tott módon gondoskodilr, -01ső eseltib-0n kihágás miatt két hóna-
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pig terjedhető elzárá~ml büntethető (40. §), második esetben a 
gyógyszertár vezetésétől e1ti1tható és a gyógyszertár vez.etés.ére 
hatósági vezető rendelhető ki (28. ·§), harmadi1{ eset•bien pedig 
már a gyógyszeTlári jogosítvány is vis-szavonható (3-2. §). Hrns'-011-
llóan szigorú biintetés-eket állapít meg a javaslat a gyógyszerek 
kiszolgáltatására vonatkozó rendelkezé1sek megszegéisie esetére is. 
Ezek a i·endelkezése:k együttesen lehetővé teszik, hogy a g'yógy
szerek megbízhatósága és azok pontos kiszolgáltatása si követke
zésképpen a közönség jó gyógyszere1llátása niegfelelően biztosít-
tassék. 

A gyógyHzertár működé.se vagy sziinetelé&e nem függhet ki-
számíthatatlan csetlegességektől. Ezé1·t a törvé.nyjavaslat gon
doSJküdik arró'l l.Js, hogy a gyógyszertár működésének folytnnos·
sága, ha abban a gyógyszertár ·vezetőjének hibájából, vagy más 
okból zavar áll be, megfelelően bizto:s:íttassék. Ilyen esetben a 
javas:lat hatósági vezető kirendelésével kívánja a gyógyszertár 
működésének zavartalanságát biztosítani (28. §). 

A hatósági vezető fogalmát már az 1876:XI\T. törvénycikk is 
ismeri ugyan, azonban egyTészt csalt nagyon kevés esietbcn teszi 
lehetővé a hatóság'i vez.ető ltirendelését, má&részt a hatósági ve:
zető jogállásáxa vonatkozó szaibályo;kiat mellőzi. A jelen törvény
javaslat rész'lete1s1en felsoro'lja mindazokat az eseteket. a1ne1yek
ben a gyógyszertár további vezetéséről hatósági vezető útján ke'll 
gondoskodni (28. §) és ezünfelül pontosan meghatáTozza a ható
sági vezető jogállására vo.natkozó szabályokat is· (29. §). A javas
lat iszeTint a gyógyszertár nemcsak akkor vehető hatósági keze
lésbe, mikor a gyógyszertáT mű'k1ödése megszakad, vagy annak 
tartós szün·ete'lésétöl taTtani kell, hanem abban az esetben is, ha 
a gyógyszertár vezetője a gyógyszeTtár vezetésére, vagy a 
gyógysze1·ek kii~izolgáltatására vonatkozó r~ndelkezé.seket súlyo·
san megszegi. A gyógyszertáraknak hatós:ági kezelésbe vétele te
hát büntetésből is elrendelhető. A hatósági vezető jogállása tekin
tetében pedig a javas'lat a hatósági vezetőnek megadja 1uindazt 
a f:ell.hatalmazá:s1t, ami a gyógyszertár rende.s üg-yvite1énlek: elláitá
sához szük1séges, viszont megakadályozza, hogy ezen a körön túl
menően is intézkedjék. Ez utóbbira vonatkozó rendelkezések 
megszegése a hatósági vezető megbízatásának vis1sizavonását vonja 
maga után (30. ·§). . . 

A gyógyszertárak .;llenőrzése tekintetében az 1876 : XIV. tör~ 
vénycikk is akként rendelkezi:k, hogy a gyógyszertál'ak, mint 
közegészségügyi intézetek, az állan1 elle.nőrzése alatt álilanak. Ezt 
az ellenörzé&t eleinte kizárólag eisak a .közegészségügyi hatósá:
gok gyakorolták egészségügyi szakltözegeik: a tisztifőorvosok .és a 
tisztiorvosok közT.eműködésérvel. EZleik az ell1enőrzések áilltla.lán~s 
hyg·ieniai és egészségügyi közigazgatás<i szempontból m:C"gfelHltek 
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u,~ryan, g-yógyiSz~r~s.z~ szakszemponitból az0:l]ban nlem voltak kielégí
-tok, 1!1-ert„ a hatosa§'1 ?r;rosoknak a gyógysz.erek vegyi vivsg·áilatá
?·an, il1et~11eg- e1lenorz-0seben •111)CgfeLelő szakképzet!llségiik ni.ncs és 
1gy a gyogy.szereket1 ·szakszerűen ellenőrizni nem k'épesck. 

A g!Ógyszertál'ak ellenőrzése kérdésének új irányt szabott 
_a~ 0,r~zagos Közegés.zségügyi Intézet (a továbbiakban: Intézet) 
let~sitese (1925:XXX~. tc.), amelynek munkaprogrammjában a 
gyogysze1·:krulonlegessegek vizsgálata 1ncllett a gyógyszertárak 
munkájának szakszerű ellenőrzése is E,zerepelt. 

Az Intézetnek a gyógyszertárakat ellenől'z-Ö munkáját a hely
szín~. szemlék tették teljessé. Ezek a szernlék kétségtelenü'l iga
z?ltak) hogy a gyógysz·ertárvizsgálatoknál múlhatatlanul E•zftk ... 
s~g y~n a szaks~er~s~g .b"iztosítására. 'A helys.zíni vizsgáilatok a 
t1szt1fo0Tvosnk reszeTol isi a !legteljesebb megértéssel és elisme
:;,és~el találkoztak, mert a teljes szaksze1·űs.ég.et viszik az ellen
-0rzes1bie. 

, A ~~ntiekr~ fi,g:;elemme'l a gy?gy,szertáraknak szaks1zempont
bol v~lo ellenorzeset az 1940:VI. tOTvenyciJk,k köteJlezöcn is elren
delte es azt az Országos Köz.egészségügyi Intézet feladatkörébe 
utalta. · 

A jelen törvényjavaslat az ismeTtetett in,dokok alapján a 
gyógy.~zertárak ~'llenö~:zéso tekintetében fennállló törvényeiSI ren
d:lkezeseket tovabbra is ,fenntartja és ehhez képest a gyógyszer
ta1:akn,a~. sz~ksze_mpontbol való, ellenőrzését az Országos Köz'
egesz1s1egugy1 Intezet feladatkörebe, a gyógyszertárak felett az 
egészségügyi igazgatási felügyeletet pedig a küzigazgatási ható
~ágo,~ hatá~1körébe utalja. A ~tözigazgatási hatóságok szerepkörét 
illet~~n a Javaslat c~a~ annyiban tér el a jelenleg· hatályos jog
s.zabalyok rendelkezese1től, hogy a törvényhatóság első tisztvi
selője felügyeleti jogköTének tekintetében azt is kimondja, hogy 
ezt a felügyeletet a tisztifőorvos útján kel1l gya:korolnia. Ez a ren
delkezés azonban teljesen összhangban áll az 1936:IX. tc. 1. 
-§-ának (3) 'bekezdésében fogla:lt 1·endelkezéssel, amely a tisztifő
orvosnak a működéis1i területén az egészségügyi Intézmények 
tekintet&ben általános,ságban felügyeleti jogkört biztosít. 

II. RÉSZLETES INDOKOLAS. 

Az 1. §-hoz. 

A gyógysz·ertá1·at már az 1876: XIV. törvénycikk köz·egéisz
ségügyi intézetneiki minősítette. A javaslat nem kíván a hosszú 
~örténeti m~lt során be':á'~t álláspontnak a lényegén változtatni 
e1s fenntartJa azt az edd1g1 helyzetet, amelynél fogva a gyógy-
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szertárak miíködését nem aZi iparre)nldésZJeti ·&Zabályok, hanem az 
egésZiségügyi rendészet követelményei határozzák meg. 

Ez aZi álláspont azonban nen1 je1c-nti azt, mintha a gyógysze
rész semmi vonatkozásban sem lenne köteleiS\ azokhoz a jogszabú
lyokhoZi alka!lmazkodni, amelyek a :közegészségügyi érdeket szol
gáló tevékenységének kereskedelmi jellegével járnak együtt. 
A gyógyszerész ugyanis abbó'l a célból, hogy közegész1!;'.égügyi 
feladatait elláthas·sa, gyógyszereket vásárol és ezeket - résZiben 
kiseb,br-nagyobb mérté:kbcn átdolgozva vagy feldolgoz•ra - orvosi 
vényre vagy anélkül, a közönségnek k'i13:,zolgáltatja, eladja. Ezek 
aZi ügyletei kereskedel1ni ügy'lcteknek minősülnek. 

A most ismertetett - látszólag e'lle·ntétes _- szemponto·k
nak összeegyeztetéséről a 38. § rendelkezik, amely a tételes jog 
rend-elikezései se;empontjából n1inden két&éget kiz.áróan meghatá
rozza a gyógys·zerészi működés kétféle jet'legének következ
ményeit. 

A 2. §.hoz. 

A javaslat azzal. hogy a gyógyszertárat közegészségügyi 
intéz.ménynek nyilvánította, inár abban a ,kérdésben is állást fog~ 
1lalt, hogy a nagyközönség gyógyszerellátását az Ilyen intézeteik 
útján le-het 0~1ak megfe'lelően biztosítani. Ebből természetszerűen 
következik annak a feladatkörne.J;;: a tüzetes megál,lapítása,. 
amelynek ellátására egyedül a gyógyszertárak vannak hivatva. 
Ezt teszi a ·§ (1) bekezdése, szoros kapcsolatban a 6. § (1) b~kezdé
sével, amely viszont a kiszolgá'ltatási köte'lezettsrég m.egállapítá
sával biztosítja, hogy a gyógyszertárak kizárólagos feladatköri_i.. 
ket valóban be is töltsék. 

A (2) 1biekezdésben megjelölt kórházak, egészségvédeln1i és 
rendelőintézetek á'lta'lában a gyógyszertáralJr,ban szokásos n1érté
ket lényegese,n megha'ladó mennyiségben -szerzik be az általáno
sabban használt gyógyszereket. Nag·y beteglétszámuk mellett 
csak így tudják biztosítani azt, hogy a <Szükséges gyógyszerek 
állandóan rendelkezésükre átljanak. Az ilyen intézetek orvosi 
személyzete lehetővé teszi azt i1s~ hogy a nagy1uennyiségben be
szerzett gyógyszereik megfelelően és gondosan megőriztessenek 
és hasz.nálatuk szakszerűen történjék. A gyógyszertárak útján 
való nagybani beisize1·zés kötelezővé tétele n-eme-salc az említett 
intézeteket érintené ,súlyosan a beszerzési árak sze1npontjábó'l, 
hanem megterhelné a gyógyszertárakat is, mert a kórházak szii.1':
ségletével arányiban álló nagy gyógyszermennyiségek kiszolgál
tatására i1g állandóan készen keltene állaniok. Egy-egy nagyobb 
kórházi rendelés esetleg átn1enetileg meg is bénítaná a közvetlen 
fogyasztók tll1átását. Ezért célszerű az<t a jelenille·gi jo~á1~aPotolb fenn-
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t-arta~: hogy ~ javasI::itb,a~ felsorolt kórházak é-s· rendelőintéze
tek k~zvetlen~~ a, gy8::toto1 vagy a gyógyárunagykereskedőtöl 
szerezzeik be szuk1siegletuket. 

A k?z:retlen be-szerzés 'lehetőségén·ek biztos,ítása mellett azon
ban arrol l:S gon,doskodni kell. hogy az említett intézetek ezzel a 
lehetőségg~l cs,upán, gyógyszerész'i munkát nem igénylő gyógy-
1s1Zerek te~1nteteben elhesisenek, mert a kórházak és gyógyi-ntéZe~ 
tek szen;-eilyzete a kezelés és adagolás szempontjából, valamint a 
rendelt es a kapott. gyógyszer azonosságának megállapítása köré
?en nem „:en,delkezik , a szü~-séges 1szakismeretekkel. A kórházak 
es rendelo1ntezete~ ezer,t .~ Javas'lat szerint csak azokat a gyógy
szereke~ szere~~~t.1k be 1kozvetl.enül a gyártótó:l, vagy a gyógyáru
nagyke1eskedotol, amelyek minden gyógyszerészi szakmunka és 
sza~tudáist igénylő ellenő1·zós nélkül adagolhatók és felhasznál. 
hatok. 
. ~izonyus anyagok egyaránt használatosak gyógyászati és 
;par;, gazdas~g~ vagy háztartási cé-lokra, ön1k·ént értetődik, hogy 
ipari, gazda;sag.1 vagy, háztartási célokra ezeket az anyagokat -
esetleg egyeb Jogszabalyokban meghatározott korlátozásokka:l -
ip~rüzlete~ is ár~síthatják. Igy nyilvánvaló, hogy például a siza.:. 
11c;lsav f1az,t-art~s1 ~o·nzerválás, a jódká'li fényképészeti cé'lOlk:ra 
masu.tt i-s arus1thato, nemcsak a gyógyszertárban. A példakép
pen felhoz~tt anyagokon, felül még szá1nos olyan gyógysizer van, 
amely ~gy1k .e~etb,en gyogyászati, inás es.etben ipari, gazdasági 
vagy haztartas1 celokra szolgál. A (3) bekezdés ebben a vonat
kozásban is a je:len'leg hatályos jogszabályok alapelveit tartja 
f~nn, amikor lehetővé teszi, hogy a nem gyógyászati célokra szüiÍr·
seges anyagokat a nagyközön.ség az iparüzletekből is beszerez'
hesse. 

~ j.avas1lat nem kívánja meghatározni a gyógyszer fogal1nát~ 
A kem1ának, különösen az utóbbi évtizedek,b1en bekövetkezett fej
lőd~se az emberiség gyógyszerkincsét annylra bővítette, hogy -a 
gyogyszer foga:lmána1k: -szabatos meghatározására .aligha van 
mód ... A. fejlő~és lehetősége is áttekinthetetlen és így könnyen 
n;egtortenhetnek, hogy egy ma megfelelőnek lát1~1zó rneghatáro
~as e.setleg ~.ár ,a közeljövőben hasznavehetetlennek bizonyulna 
es ezaltal a torveny alkaJlmazásában visszásságokat idézne e'lő. 

, .A g~Ógyszer-fogalom szabatos meghatározásának mellőz&s1e 
ket1rány1: rende-lkezést tesz szükségessé: egyrészt a (4) bekezdést, 
ameiy !kifejezetten gyógyszernek minő.s1íti a gyógyszerkészítmé
nyeket, valamint az emberorvoslásban használatos védőoltó és 
kórjelző (diagnosztlkai) készítményeket. másrészt az (5) bekez
dést, ame'ly meghatározza az esetle.g felmerülő vitás eisietekben 
döntésre hivatott hatóságot. 
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.A 3. §-hoz. 

A közön._-;ég megfelelő gyógy·szeTellátása éTdeké<hen meg ke'll 
állapítani, hogy mely gyógy-szereket, anyagokat és eszlk.özöket 
kell a gyógyszertárban készletben tartani. Vannak ug·yan1s 
olyan né!lkülözhetetlen gyógyszerek, anyagok és eszközök, ame
lyekre igen nagy valószínűséggel minden gyógysz,ertárban vi
szonylag gyakran szükség van. Nyilvánvaló, hogy ezelknek nlln
denkor rendelkezésre kell á:llaniok, tehát biztosítani kell, hogy a 
közön:s1ég ezekhez a fontos gyógyszerekhez, anyagokhoz és eszkö
zökhöz minden gyógysz.ertárban lk:ésedelem nélkül hozzájuthaS
son. Elsősorban e.zeket a gyógyszereket) sebészeti kötözőszereket 
és gyógyítás céljára szánt más -eszközöket sorolja fel és ezze1 
„hivatalos" gyógyszerré minősíti a gyógyszerkönyv, amely azon·
ban a javas'lat (2) bekezdése alapján forgalomba hoz·ható egyéb 
(nem hivatalos) gyógyszereket is• felsorolhat. A gyógys~e·rkönyv
nek rendelettel \ra'ló kiadását az (1) be!kezdés a népjóléti minisz
ter feladatáv.á teszi. 

A természettudományok fejlődése ter1nészetesen időnkint új 
gyógyszerkönyv kiadáJs1át teszi szükségessé, hogy a kevésbbé érté
kesnek ibtizonyu!lt gyógyszerek a gyógy-sz.erkönyvből kihagyhatÓ'k., 
az újabban felfedezett vagy előállított gyógyszerek pedig felve
hetők legyenek. Előfordulhat azonban, hogy egyes gyógyszerek 
sokkal rövidebb idő alatt vívnak ki általános eli,s111erést és váln[d;;: 
ezáltal közhaszná!latúvá, mint amennyi idő egy új gyógyisizer
könyv kiadásához -szükséges. Ennek folytán a javaslatba o'lyan 
rendelkezést is fel kellett vennl, amely lehetővé teszi nemcsak 
azt, hogy a népjóléti minj,szter időnkint átdolgozott teljes gyógy
sze1~könyvet adhrusison ki, hanem a hatályban lévő gyógyszei-'
könyvet rende'letileg esetenkint is kiegészíthesse vagy módosít
hassa. 

A gyógyszerek minőségének szabályozása s1ok _esetben akkor 
is szlikségessé válik, ha nem „h.ivatalns" gyógyszerről van szó. 
Ezt kívánja :lehetővé tenni a (2) bekezdés. 

Sok olyan gyógy1s1zer, sebészeti lkötözőszer \ragy gyógyítás 
céljára szánt más eszköz van, a1neiynek forgalmát pontosan n1eg
határozott korlátok közé ke'll -szorítani. Igy például az altató- é,s 
kábítószerek csark orvosi rende1etre szolgáltathatók ki. A (3) be„ 
kezdés ezért felhatalmazást ad arra, hogy a népjóléti rnini1s1zter 
ezeknek ki1szolgáltatását rendelettel s:r,abályozhassa. 

Vannak cikkek, amelyeket nemcsak a gyógyszer1i.iárak, han-em 
bizonyos ipar-üzletek - eg-yebek mellietit a drogé1·iák is - árúsí· 
tan:ak. Ezeket .az iparcikkeket n-em lehet a gyógyszertáralr for
galmából kizárni, márcsak azért sem, mert legnagyobb rész.üket, 
mint például a piperecikkekeil, a gyóg7szerészek találták fel és 
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eleinte lrizárólag a gyógyszer1lárak hoz.ták for?'alnmba. A, szerz,ett 
jogok t'isztcletbentartása .azonban nem ,vonha,tJ~ ma~,a. uta~, ho~y 
a gyóg:ysz.eréisz a ve~e- ebbe1U1 a vonatkozasban er1nt~ezo iparag.ege~z 
területére kiterjeszkedjék é1s a g'Yógyszertár tulaJdonképpen:1 nLu
ködési 1erületétő1 távoleső árúkkal k 1ereskedj,ék. Ezenfelül nem 
engedhető meg, hogy a gyógyszerés~ a gyógy~·zertárban. is szo
kásos piperecikkeket éppen úg,y, m1•nt .a gyogyszereket,, o~y?'n 
időben (pél<lául éjjel ·is) kiszolgáltatha.s~·a, ami·kor ezt a zaro1·ara 
vonatkozó rendelkezések a tulajdonképp1eni szaküz1ctek:nel{ meg· 
tiltják. Gondoskodni kell tehát ar:ról is, !hogy a gyó~szeJJtárak ;'" 
ilyen árúcikkeket a napnak csak "?-gy~n~bban a. szak~ban szolgal
tathas.sák lri, amely .alatt a megfelelo uzletek is nyitva vannak. 
Az említett kérdések csak rendeleti ú1to11 szabályozhatók miegfe
lelően; a (4) bekezcLés erre ad felhatalmazást. 

Az (5) bekezdés gyógyszereknek és egyéb - a gyógys-ze1iár~ 
körébe eső - cikkeknek gyógyszertárakban való készitésé-t1 és vi
szonteladók útján való forg·alomb~ozatalát, szabályozza-, A~ ,1922 ; 
XII. tc. 14. §-ának 2. pontja sz-er1nt a g·yogy,szerck kes1;.1t,e1g,~ -
azoknal{ a szereknek kiv&telével, amelyeknek készítése k1zarol~g
a gyógyszerészeknek van- fenntar·tva, avagy közegés'.liségi vagy al
latcgészségi sze1npontokból külön feltételeknek, magasabb sz~
ismereteknek igazolásához van kötve iparengedél-~ .alai;Jan 
gyakorolható képesítéshez kötöt,t ipar ... E rend~lkezé'S- e,rtelme:ben 
a gyógyszerész ~ 11a nen1 csupan a kozvetle-~ fo~aszitok, hane;n
vi•szonteladók részére is készít és szolgáltat k1 gyogyszert - ma;, 
iparűzővé válik; ezern a téren tehát az egyéb iparűz~ssel e~?nlo. 
elbírálás alá esik s következ-0sképpen ehhez .a 'i:e'Vekenysegeh~z 
iuár az iparengedélyt is meg kell szereznie. Ez.ért az (5) be.kezde_:; 
akként rendell;kezik, hogy a gyógyr_;i;~ertári jogos-ítvány enge-cl;J
~ye.se gyógyszereket, gyógyítás céljára szánt más eszközöket es 
a gyógysze1·tár árúsít&si körébe eső ~gyéb -0ikk~ke~ - h?-- az~k~t 
neu:i kizárólag a közvetlen fogyasztok vagy korhazak_ es . egyeb, 
gyógyintézetek részé1·e szolgáltaitja ki - csak lrülön. ipru·1gaz~l
vány (iparengedély) alapjá'll állíthat elő és bozlhat v1szonteladok 
útján forgalomba. E rcnd.elkez-és a:lól a javaislait csak az u. n. ga1e
nikum-készítményeket vonja ki, fle e.z,ekct is csa.k abban az esetben, 
ha az előállításuk a gyógyszeritári laboratórium keretét nem ha;
;iadják meg. A gyógyszertári labor?.tó1~~um k,eretét. roeghal~do 
üzem lél"t.esítéséhez minden esetben ipar1gazolvany (1parengedely} 
sziiks-éges. 

.A 4. §-hoz. 

~ gyÓO""Vszerek árának alaltulását ne111 lelhet a szabadverisenY 
" bO 'l •1 kkel esetlegességein·ek kitenni. A .szabadverseny su yos vesz-e ye 
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jár. Meg·L1örténhetik ugyan, hogy a s,zabadvcrseny a gyógyszer~ 
árak csökke:q_éJs.ét vonná inag-a. ·után, ami közegészség{i_gyi sz01npont
ból nélkülözhetetlen, a tu1ságosan alacsony ár.szinvonal azonban 
,egyfelől az aránylag kisforgalmú g·yógyszertárak fenntartását 
tenné lehete•tlenné, másfelől a gyógyszerek megbízhatóságát is 
-veszélyeztetné. Előfordulhatna, természetesen, az is, hogy a sza
badversenyben túlságoS'an magas árak éi·vényesülnének. Ezek a 
;szempontok, nemkülönben a gyógy.sz.erek megfelelő minőségéhez. 
_pontos összetételéhez és helyes adagolásához, valamint a gyógy
szertáraik zavartalan rnűködé1s.é.hez f'üződő fontos közérdek 111ál' 

.egymagába•n nélk:ülözihetet1enné teszik a gyógyszerek árának ha
tósági megállapítását. Erre ad felhatalmazást az (1) bekezdés. 

A gyógysze-rek elnevezés,e, valamint a közönség számára aján~ 
lása é-s hírdetéis,e s{1lyns vis•szaélé,s-ekre ad lehetőséget. Valarr1ely 
gyógyszernek· túlzott ajánlása a laikus közönséget arra csábít
-hatja, hogy a kelleténél több gyógyszert!; fogyasszon, amivel egés.z
ségét ve.szé'lyeztellheti, ugyanakkor a g·yógysze,rtakarékosság elveit 
:mellőzve, különösen a gyógyszerbesz,erzési nehéz;ségekkel küzdő 
idők·bert máis betegek elől vonja el a sziikséges gyógyszert. J.\_7. (1) 
bekezc\ésben foglalt felhatalmazás ezeknek a visszaéléseknek kizá
:rására i·s leheltőséget biztosít. 

Amint fentebb kifejtettem, a szabadvers.enyt a gyógysz.e,rtáruk 
tekintetében - a gyógyszerek megbízhat6sága érdekében - ki kell 
·zárni. Ebből következik, hogy a gyógyszerek ármegállapítása nem 
legmag·asabb árakat szab meg, a köz érdekében nem is szabhat 
meg legmagaeabb árakat. hanem o.lyan árakat, amelynél sem 
többet, sem kevesebbet a gyógyszerész fel nem számíthat. Erre 
tekintettel a (2) bekezdés a g-yógyszerárszabá1sból árengedmény 
.adását sem teszi leheltővé. 

A javaslat nem kívánja érinteni a közszállításokra nézve fenn
ii,Jló külön jogszabályok érvényét, azért a (2) bekezdés egyszer
:smind ·kimon:dja, hogy az árengedmény nyújtáisának tilalma nem 
vonatkozik a közszállításokra. Ugyanígy lehetővé teszi a (2) be
-kezdés azt is, hogy a n_,épjóléti miniszter kivételesen árengedmény 
nyújtására adjon engedélyt. Erre leginkább a biztosító 'intézetek 
.esetében kerülhet sor, mégpedig akkor, 11a egyrészt a gyógyszer
árszabás társzinvo1n:ala ilyen engcdélly nyújtáisát .}ehetővé t:eszi, 
más1•é1szt, ha az eml!íte.tt in1tézetek an\yagi helyzete aZt indokolttá 

-teszi. A gyógyszerek megfelelő előállításához, megvizsgáláisá!hoz és 
-eltartásához bizonyos eszközök, berendezés, fe,lszerelés é1s helyi· 
,-ség szűkséges; hogy tehát biztosítani lehessen a gyógy,szerek 
megfelelő minőségSt, a (3) bekezdés felbatalmazást ad a gyógy· 
szertári berendezé.s, felsze1·elés és helyiség te·kintetében irányadó 
szabályok megállapítására, 
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U gyanesak közhatalmi szabályozást . , 
rendes és ügyetetes tSZolgálata . A 1 1~en!el a gyógyszertáTak 
'.időkben minden o•yógysze t' . 1;~". 1 z 'e so világháborút megelőző 
zésé1re állott En;;ek ,

1 
rer dar eJJe -nappal a közönség rendelke-

, t 1 . . e n szernek fennta ~t' 't , 
·.seg ·e enné tette a gyóo-yszertár k , , 1 asa egyreszt szük
dése, má,sré·szt a szocia~l1" s a tszka~anak jelentéke. ny emelke-

, , , S·ze-mpon o l s megk'" t lt'k 
gyogy,szeroozek részére megfelel „ ~h ,; . d" . ov~ ·e e· ' hogy a 
.egészsé_gügyi követelmiények k' l°, 1?~, e,nor ol b1~tos1ttassék. A köz
ér<lckét hozza összhangba a .. re ef~·eset, v~ am1nt a nagyközönség 
A (3) bekezdés ebben a t~kinutgytbe e '.szolga at további fenntartása. 

J e en IS rendelkezik . 

Az 5. §-hoz. 

A gyógyszerek előáfütását f lf 1 - , , , 'SZHrtáron b:edül1' ha .' d' or.,,a mat es arat nemcsaik' a gyógy-

1 
. ., nem nnn en egyéb von 'ik , b . , . 

yoznr kell; Elég a mérge'kre utalni ru o·zas an IB szabá
nmelyek bizonyos mennyi" se"g·b d valgy azokra az 3.'nyagokra 

bb 
eni a ago va gy' k' ' 

nagyo mennyiségben alk·:iJ egyszer errt hatnak 
ienek, ki. Lehetőség,et kell t&i:t~~~t a~%nb_an mé;gező hatást fej'. 
:szertarakon kívüli előállítá , k , osk anr a gyogyszerek gyógy
'Szabál~ozására is. E § ezt t~~~: Je~:tő~~~eskedelmi forgalmának 

A Jelen § továbbá felhrrtalmazást d -
nag·yikereskedelmi árának szab'l e·, ~ a. gyogyszerek gyári és 
vonatkozó szabá'lyok eigyik ~la yo~~sa.ra rs. A, gyógyszerészetre 
·zadok éJta a gyógysz.erek ir_apve o I·~n~e~kezeisie u.gyanis évs.,,á
azo1;1-ban ,ezide•ig csupán arra ~z:~ ~ij~~~af1 me~áH?'pítása. Míg 
keze-s, hogy a gyógyszerész ~ 0

• , ~nn torvenyes rendel
.szolgáltathat ki gyógyszert ~J'ik hat~.sa~ila!?' megszabott áron 
lrivá.nja, hogy a gyári és n~ga k g. :k J?.:v~nyJavaslat biztosítani 
pítsa meg. Csupán a nagyb Y. e;es e, or arak.?'t. is hat6Siág álla
·golásával lehet ugyanis a kö a:i:a: k~~~~zer~ar1 árak összehan-
:gíteni. zer rvan<P>mart megfelelően kie1é-

A gyógyszerek előállításánal k . 
„valamint gyári és nagykere,sked~i ár~reskedelm: fo,rgalmának, 
ban. az ipar és a kereskede:lem érd k ~na~ . sz_~balyo~as~ elsős.or
te~z::, hogy a szabályozásra vonatk;zóe1f '1~r~ni1, 3;ID1 in?oko_lttá 
m1n1szter kapja meg, aki az ü .. e, a ~ ~az?'st az illetelkes 
tekintettel a népjóléti mj . tg! 1 kozege~zsegugy1· vontkozásaira 
járni. ~nrsz erre egyetertve lesz jogosult el-

'A 6. §-ho.•. 

A gyógyszertáraknak két főcsoportját kül"" ,b"" t t"""k 
a) kozforgalmú , t, · on ,oz e JU meg: 

.~ , t, k gyogyszer arak, amely0khez tartoznak f" "k 
Obyogyszer ara is; a io -
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b) zártforgal1nú gyógy,szertárak, a1nelyek vagy intézeti 
gyógyszertá1~ak vagy kézigyógyszertáTak. 

A gyógyszertárak két főcsoportja abban különbözik egyn1ás
tót, hogy a közforgalmú gyógyszert.áraik a nagyköz?ns"ég rendel
kezésére állanak, a zártforgalmú gyógyszertárak vi·szont csak a 
fogyasztók meghatározott körét láthatják el gyógyszerrel. 

Az (1) bekezdés a közforgaJlrnú gyógyszertár fogalmát hatá
rozza meg .azzal a i'ende.lkezésseJ, hogy ezek a gyógyszentárak 
gyógyszere&et, sebészeti kötözősz~reket é~ g!ógyászati, célok~a 
szánt más eszközö·ket a fogyasztoknak, korhazaknak es egyeb· 
gyógyintézeteknek, valamint a kézigy?gyszertá:aknak. kiszol?'ál
tatni kötelesek. Egyebek mellett ez a kótelezettscg teszi a gyogy-
8Zertárat közegész-ségügyi intézménnyé. 

A (2) bekezdés a kiszolgáltatási kötelezettségek ,tekir;tetében 
továbbmegy, mert azt is elrendeli, hogy a közforgalmu gy?gySZf?T
tár készletben nem lévő gyógyszert, illetőleg olyan gy~gysz~1·tr 
amelynek készletben tartására jogszaihálly nem Kö~elez1, besze
rezni és a gyógyszer kiszolgáltatás·ára vonatkozó JOgszabályoik 
korlátain belül kiszolgáltatni köteles .. E rendelkezés .célja, ho~y a. 
nagyközöns,é;g bármely szükséges· gyógyszerhez minden gyogy
F.Z.ertárban hozzájuthasson. 

A 7, §-hoz, 

új közforgalmú gyógyszertár ~elállítá~~na~ sz~'.~ég~·sségét, az 
(1) bekez.dés érteln1ében az Orszagos Kozegesz~.egugyi Tan~.c& 
meghallgatásia után a néIJjólé~i minis~t~~ ~l!apít~a. meg. Ü~ykore
term:észetéből folyólagi ugyanis a nepJo'let1· m1n1•szter ,h:vato~t 
arra, hogy a meglévő gyógyszertárak zavar~al,a:1 ~ennta::,t3;~a~1oz .. es 
az esetleg .s.zükséges új gyógyszertárak felall1tasaho~. fu~odo ko,z~ 
érdeket és jogos magánérdekeket ösiszeegyeztetve dontson az UJ 
gyógyszertár engedé:lyezése felett. 

A gyógyszertár felálilítása! ,gzüks:ég:e-sségének megállapítás·a 
nemcsak hivatalból. hanem kérelemre is történhetik. A _gy?gy
szerészek, valamint a biztosító intézetek, ú~yszi;ité~ a)1el~; vis~~
nyokat i,smerő törvényhatósági bizotts-ág es 1k.er:v1·seI?te~tul_et re
szére ugyani·s sz"intén biztosítani kel:l a kezdemenyezes JOgat, ne
hogy a gyógyszertár felál'lítása elmaradjon olyan helyeken,, aJ:i.ol 
arra feltétl,enül .gzükség van. Felmerülhetne az az e'lgond~~8:s _is, 
hogy a kezdeményezés joga ne testületi szervre, h?-ne~ koz1g~z
gatás racionalizálási szempontokra figye}cmmetl 1nkU;_bb a t~1~ 
vényhatóság első tisztviselőjére ruháztas-sek. El:lene szol azon1bian 
az ilyen mcgoldá,snak az a gyakorlati tapasztalat, ho.gy, egy-e~~ 
új gyógys.zertár feláfllítása a 'legtöbbször gazdasági crdckclkeL-
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érint és e-~ért kívánatos az engedélyerzésnek a s.zéllesebbkörű meg
vitatást biztosító testületi szerv útján történő kezdeményezése. 

A 8. §-hoz, 

„ A gyógys·ze~·tár:ak fenntartásához fűződő fontos közérdekelkTe 
figyelemmel .s.zuksegesnek mutatkozik ann~k a minimális lél'3k
számnak, 3; meghatározása, amely alkalmas egy-egy gyógyszertár 
fenntartá-sara. 

Az \1) és (2), bekezdés'ben tervezett az a megoldás', hogy egy
egy , gyogyszer.ta.r forga1lmi körzetéhez 5000 főnyi lakosság tar
tozze-k, az edd1g1 tapasztalatok szerint álta'lában alkalmas aIT-a 
hogy a gyógyszertárak minél nagyobb számához fűződő közegéSZ~ 
a~g~gy~ ~rdekeket összeegyeztesse azzal az ugyancsak közegész
segu~y1 ?rdekkel, hogy a gyógyszerek hozzáférhetősége a gyógy
szer-arszin:yo;ia'l alacsonyan tartásával biztosítta-ssék. Vannak 
azonban videkek, ahol az 5000 főben megá:llapított lélekszám aia
csonynalk bizonyulna, mert a lako-s·ság gyógyszerfogyasJ.:táSa 
csekély. Éppen ezért a javaslat csupán a leghsebib lélekszámot 
kíván~a meghfl;t.ározni és arra is gondot fordít, hogy a községb0n 
e:i-gede'lyezett UJ gyógyszertár ne tegye é1etképtelenné a más köz·-
1:.egben már fennál1ló gyógyszertárat. Előfordulhat ugyanis hogy 
az egymás közelében lévő két község közül a kisebb például' a 30ÓO 
lakosú !köz-s.égben van gyógyszertár, míg a másik 5000 lakosú köz
ségben nincs .. Az 5000 lakosú köz.ségben új gyógyszertár engedé
ayezés.e során természetesen a község egész 1lakosságát az új 
gyógyszertár körzetéhez kellene számítani, ezze'l viszont a másik_ 
gyógys.zertár körzetében m'indössze 3000 lakos maradna. A javas
lat enn~k a körülménynek a figyelembevételét is megsz·ab"ja. 
hogy az ilyen ·helyzet 1kialakuláisát meg0'lőzze. 

Az intézeti gyógyszertárak igen nagy számú fogyasztó~ !látnak 
el gyógyszerrel; néha több gyógysz.ert szolgáltatnak ki, mint a 
közforgalmú gyógyszertárak, Ezt figyelembe véve a (3) •hekezdés 
éi:,telm~b,en, az új. k~zfo~galm? gyógy~zertári jogosífrványok enge
delyezesenel az 1ntezeti gyogyszertarak számára i,s tekintettr;:il 
kell [enni. 

A 9. §-hoz. 

A lehetőséghez képest arra kell törekedni, hogy a városok 
vagy községek minden részéből egyaránt könnyen meg lehessen 
közelíteni a gyógyszertárakat. Ezért szükséges a gyógyszertárak 
közelebbi helyének kijelölése, n.ehogy - mint ré.gen gyakran meg
történt, - minden gyógys.zertár a város középpontjában helyez-
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&edjék el. A gyógyszertár helyét esetleg több utca vagy egyes 
-utcarészlet (ulcal'észletek) kijelölése útján kell n1egállapítani és 
ez jelenti a gyógy;szertár körz~tét. A gyógy-szertárak köl'zetének 
megál'lapítását, lllető'leg kijelölését a javaslat a népjóléti minisz
ter hatás.körébe utalja. 

A 10. fr-hoz. 

Kivételesen .szükség lehet a gyógyszertár áthelyezésére Dél
dáut az olyan esetekben, amikor nagyobbarányú városrentleZés 
kövellkezik be, vagy a forgalom más okból eltolódik. Miután a 
gyógyszertár áthelyezése éppen annyira érinti a közönség gyóg_y
szere:llátás.át, illetőleg a fennálló gyógyszeTtárakat, ini.nt vala
meily új gyógys,zertár engedélyezése, az áthelyezés engedél'ye_zé
siít a népjóléti miniszter hatáskörébe kellett vonni [(1) bekezdes]. 

A megengedett áthelyezés végrehajtását nem leh,et túlságosan 
hos"SrzÚ határidőhöz kötni, mert azokban a körülményekben, ame
lyek a gyógysze1·tár új helyének kijelöléséné'l figy,elen1be vét_,.et
teJk, 0 11yan változás állhat be, amely más megoldást tes:i hely~'
:sebbé. Ha tehát az áthelyezést bizonyns1 idő alatt nem fogE_tnatos1-
tották, célszerlí_bb az eng.edély·est új kérelen1 e'lőte1rjes:ztéseTe ~-zo
rítani. A (2) bekezdés azt a hatá1·időt, amely alatt az áthelyezcsre 
kapott engedéllyel élni ilehet, egy éviben .állapítja meg. 

A 11. §-hoz. 

Az (1) bekezdés fenntartja az 1940:VI. törvénycikkne!< azt a 
:rendelkezését, amely kimondja, hogy a közforga1mú gyogyszer
tári jogosítványt országos pályázat alapjá.11 a népjó:éti, n~i~1iszter 
engedélyezi. Ezt a rendelkezést azonban a Javaslat k1eg'C~1s,z1,t1 az~al 
:a rendelikezósHel. hogy a gyógyszeri.~ári jogosítvány engedelyezese 
ellőtt a mi,niszter az Országos Közegészségügyi Tanács, a Gyógy
szerész Szakszervezet és az Ors•zágos Gyógyszerésiz Egyesület vé
leményét meghallgatja. 'A gyógyszertári jogosítvány engetlé1ye
·zéise ugyanis sok szempont körültekintő megfontoláJsá~ t0<szi szük'
ségessé. A fenti Tendelkezés lehetővé teszi, hogy a 1niniszter a 
folyamo-dóról kelilő tájékozódást .szel'ezzen és így a legalkalma-
1Sabb folyamodó részére engedélyezze a jogosítvái;i.yt. . 

A közforg~lmú gyógyszertári jogosítrvány a Javaslat :s,zer1nt 
(34. §) meg is szűnhetik; a (2~ bek:zdésber; t_ehát szü}«sé;g volt ~d
emelni, hog'y új közforgalmu gyogyszertar1 JOgos1Lvanyt vagy 
újonnan: felá!lJlítandó gyógyszertárra vagy megszünt gyógyszer
tári jogosítvány helyébe lehet. adományozni. 
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A 12. Hw.z. 

Az (1) bekezaés lehetővé teszi, hogy közforgalmú gyógyszer
tári j~gos~.tv~nyt a jövöbe.n nocsak gyógyszeTésznek, hanem vá
T?s·:ia!k -~o~-scgnck), valamint a munkavállalók gyógy,szc1re:llá
twsara ,1k?t<ilezet~, _az.az .az 1927:XXI. tc. 92. és 93. §-ában említlett 
·bret~,gse-g~. _b1ztos1to int~zeteknek éis az Ors·zágos Tisztvis,elői BetCg
s~~~lyezes1 Al,~pn~k 1~ ilehess·en engedélyezni. Az engedélyesek 
korene~ ez_, a k1terJe-sztese - iniként e:rre az általános indokolás·· 
ban m_ar: i:a1nutattam - lehetővé teszi a munkavállalók gyógy
'SZFerel~at~~-anak fo~ozotta·bb biztosítását, gyógyszertára:knak ke
vesbbe Jovedelmezo helyeken (kfoségben) történő felállítását és 
vé-gül - a hatóságoknak, iltetőleg- a biztosító intézete-knek a 
gyógyszer-el1i'í.tásba való bevonás-a következtében - a gyógyszer-
árak kedvező alakurlását. < ' 

A (2) be1kezdés s,zerint gyógyszerész csak abban az esc!;beD 
kaphat köztorg·almú gyÓ'gyszertári jogosítványt, ha gyógyszertár 
vezetésére Jogosult és gyógysz-eTé.szi oklevelének m0g1s·zerzése után 
huzamos-abb időn át gyógyszertári vagy egyéb gyógysi<er&s-zi s,za.k
ihavágó ·gyakorlatot folyllatott. A minimálisan ötérvi gyakorlat ki
kötésév·el azt kívánom eliértmi, hogy csupán kellő tapasztalatt:ai 
bíi"ó g'yógy.sz·erész részére lehessen gyógyszertári jog'Osítv"ányt 
engedélyezni. Ne1n tartanám azonban n1éltány0Enak, ha a szoro
san vett gyógyszertári gyakorlat hiányábó:l esetleg olyan folya-
1nodólkat zárna ki a javaslat új gyógyszertári. jogo-s:ítvány enge
tl€!l!yez.és0niek lehetős'érgébő-l, akik a gyógysz:erós2i tudomáruyolt 
művelésével, a gyógyszerészi érdekképviseletekben folytatott ér
ilemes munkával vagy a S.zaksajtóban folytatott ténykedés_sel 
esetileg külön ér<lemeket is szereztek. Ezért a javaslat a népjólét'i 
miniszter hatáslkörébe utalja annak megállapítását, högy _a 
gyógyszerészi szakbavágó gyakorlat szempontjából mely tevé
kenységet kell számításba venni. 

A (3) bekezdés lehetővé teszi. hogy a gyógy-szeré-sz':i . .szakl;:ia~ 
vágó gyakorlat idejébe legfeljeb·b három évet be lehessen- szá1ní
tani abból az időből, amely alatt a gyógysz.erész nem hivatásos. 
állományban telje-.s-ített tényleges katonai szolgálata vagy köz
érdekű m-Unkaszolgálata köveükcztében avagy más olkból önhibá
Ján kívül nem folytathatott gyógyszertári vagy egyéb gyógysze:. 
ré.szi szakbavágÓ gyakoTlatot. 

A (4) bekezdés lehetőséget kíván adni arra, hogy azok a 
gyógyszerészek, akik a zsidó!kra hátrányos jogszabályok követ
]rnztéhen vagy egyéb okból önhibájukon kívül a (2) bekezdés a)
-0) pontjaiban megállapított. gyógy·szertár':i gyakorlatot nem sze
:;r.ezhették 1neg, a jelen törvény hatálybalépése napjától -számí.tott 
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hathavi időtartam alatt az előírt gyógyszertári gyakorlat hiányá
ban is kaphass·anak gyógy.szer~ári jogosítványt. ~ , , . 

Az (5) belkezdés a gyógyszertári jogosítvány engedelyezeset k1• 
záró okokat .sorrrlja fel. . , 

Bárha a jelen <§ hizonyos tekintethen részletes intez~ed~seket 
tartalma~ !rendeleti · szabályozásT,a szoruló rés©let~erdeseket 
mégis függőben hagy. Ez tesz! szükségessé a (6) bekezdesben fog. 
la:lt felhatalmazást. 

A 13. §·hoz. 

Az új gyógyszertár működésének megkezdése előtt meg kell 
győződni arról, hogy a gyógyszertár elhelyezés'e" berende~ése és 
fe'lsz.erelése megfelel-e a törvényes követelmén.yek:ruek. A Jelen §. 
ezzel a feladafürl a törvényhatóság elsfí. t~sztvi~el?jét, Buda1?esten 

kJ!l!l'üleü elöljárót bízza meg. Ha az UJ JOgositvany engedelyes". 
~em tesz eleget a törvényes' követelményeknek, nem helyez.heti 
üzembe az engedélyezett gyóg~srz;ertárat. Y~f,.anez, a~ eset akk?r 
· ha az engedélyes az engedely e'lnyeresetol ·sizam1tott egy ev 
:Iatt nem terjeszt elő kére'lmet az engedélyezett új gyógysz~r~~~ 
felülvizsgálata iránt. Megtörténhetik azon·b·an, hog~ :endk!v.u1l; 
körülmények lehetjetlenné teszik a megállapított egye:''. h";tando 
alatt a gyógyszertár megfelelő elhetyezését, berende~eset es fel: 
szerel.ését. Ilyen es,et lehet például az, ha az engedleyes kato~ru 
szolgálatot teljesít vagy a !kellő időre nem tudta m~!l'szerezn'. a 
szükséges helyiséget. A javaslat méltányosan r?n.de;~1 ?z,~ ~ }r~~
dést és a kérelem előterjesztéis:ére hoss.zabb hatar1do k1tuzeset is 
lehetővé teszi. , . t 1 

A megnyitási engedély elnyerése után a gyogyszertara nyo e 
nap alatt meg kell nyitni a k?z!org~lo~ r.é,szér?; ~nnek el.mulasz
tása esetében a gyógyszertári Jogos·1tvany hatalyat veSJZtu.. 

A 14. §·hoz. 

Az álta:lános indokolásban részletesen ·el?adott~ból 1,lle~ll~
'th t '! g a demokratikus .elveknek a gyogyszeres·zetl intezme-p1 a o a , . t' t k ·' 'b valló érvényesüléshez JuttataS'a csalk 1.sz a onee&SZl?S 

~::d:!rre'l biztosítható. Feltétle~ül srz~ikségesnek mut1atkoz1k 
tehát hogy a konces·sziós rendszer Jelenlegi vegyes alakzata me?-

„ t' ttessék é-s he'ly.ébe a tiszta konces·s,ziós rendszer vezettes~ek 
szun e , . , t · 'tvány e'l-b . Ennek szükségsz-erü lkövetkezmenye vi1szon a. JOgos1 
i:egenítésénelk, átöröklésének és átruházás:ának tilalma;. ~ . 

F·entiek alapján sz.ükséges t1ehát egyrészt a reál gyogy~zerta.r1 
· "tványoknak másrészt a ·személyjogú gyógyszertári JOgos'l.t. JOgOSl ' „ t t' 
ványok átruházási lehetőségének a megszun e ese. 
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~ill7"1:"m~ef arra, hogy a re~ljogú • gy~gyszerlárnak gyógy
szereszi kepes1tessel nem rendelkezo szemely: is lehetJ a tulajdonosa 
a javasJ,at a reál gyógy.szertári jogosítványokat csak az 1949. évÍ 
június hó 30. napjával szünteti meg és a tulajdonos,ok anyagi ér-
deikeinek védelmében lehetővé teszi, hogy a reáljogú gyógyszertár 
az emlllílil~tt időpontig továbbra is élők közötti jogügylet é6 örök
lés tárgya 1lehessen. 

A:b1ból a célból, hogy a személyjogú gyógyszertári jogos·ítvá
nyok engedélyesei se kerüljenek hátrányos,abb helyzetbe s követ· 
kezésképpen· a reál gyógys·zert,ári jogosítványok ruegsizüntetése 
és a személyjogú gyógys·zertári jogos·ítványok átrnház.ási lehető„ 
ségének megszüntetés-e között az összhang biztosiítta:sisétk', a javas
ffat a személyjogú gyógyszertári jogosítvány átruházását az en
gedélyes gyógyszerész házastársiára és a gyógy,szerész gyerme
kére ugyancsak az 1949. évi június hó 30. napjáig lehetővé teszi. 

A 15. §-hoz. 

A jelen <§ fenntartja az l876:XIV. tc. 132. §-ának azt a rendel
kez·ését, amely a gyógyis:zerész-engedélyes elhalálozása után az 
özvegy és az elhalt engedélyes gyermekei részére biztosítja a 
gyógyszertári jogosítvány haszonélvezetét. A haszonélvezeti jag 
az özvegyet elha·lálozása napjáig, illetőleg újabb házasságkötésé
nek napjáig, az elhalt engedélyes gyermekeit pedig - a jelenlegi 
törvényes rendelkezéseknek megfe'leleőn továbbra i;s· - a hu·s•zon
negyediJk éJletévűk betöltésének napjáig illeti meg. 

A 16. §.hoz. 

A gyógyszertár közegészsegügyi intézményi jellegéből követ
kezik, hogy a gyógyszertár üzemének fenntartása vagy beszünte
tése nem függhet esupán az enged&lyes elhatározásától. EmeH_ett 
azowban rendes körülmények között senkit sem lehet kötelezni 
arra, hogy szándéka etlenéra tartósan folytassa gyógyszerészi fog
lalkozását. ·sem arra, hogy a gyógyszertár esetleg ráfizetéses üze
mét hosszabb ideig fenntartsa. Ezért választja a javaslat azt a 
megoldást, hogy bár az engedélyes lemondhat a gyógyszertári 
jogosítványról, a gyógy'8zértár üzemét fél évig folytatni köteles. 

Ez a féléves határidő a népjóléti minisrzter engedélyével meg
rövidülhet, meri a népjóléfi miniszter esetleg rövidebb idő alatt 
is megál:lapíthatja a gyógyszertár életlképtelenségét és így hozzá
járnihat végleges megszüntetéséhez, vagy pedig rövidebb időn 
belü:l is határozhat az új jogosítvány kiadása tekintetében. 
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A jelen §. az á'ltalános indokolásbitri fs·n1eTtetett indokok a:~a:v
.:ián megszünteti a r~ál gyógysze_rfári jogosítván~okat. 1:- t.-t~laJdo
nosok anyagi érdekeinek védeln1ében azonban a J~va~laL i~1eg egy 
évig biztosítja nzokat a jogokat, an1-elyek ?·. reálJ?g,;1 gy~)gysze1·
tárak tulajdonosait jogo.siítványajkl1ól k1folyolaf ez1closzer1nt, ~eg; 
iJ,\etik. Ehhez képest a (2) beke7.dés megállap.í,t~a, ho~y a r~qlJ?~U 
gyógyszertár az 1949. 'ékri június hó 30. napJa1g tovabb1·~ is e1lok 
közötti jogügylet és öröklés tárg7a lliehelll 

A fentebb em:lítiett célt szolgálja a (3) bekczdémiek az. a ren
delkezése iR, anJely a reftljogú gyógysz.erltár egyetlen, tulla:i.do·nKl:;a 
1:észére a· i~e-á,ljo-g meg·szllnésévc\l~ a g·yógy~;:c-rtá;~ ~z~_:n:ely~~ JOgo~1t
ványának vagy lhaszonélvezetének engedei1yezeset ll'Ja elo aszer1:it.
hoiy a tulajdonos gyógyszertár vezetéisére jogosl~lt gyóg~:-:ze~8~Z 
avagy az elhalt tulajdono-snak özvegye vagy huszo;inegy.ed1k ,e1e;.
évét be nem tö'ltött árvája. A gyógyszeTtá:r szemelyes Jogo:1tva
nyánalk vagy haszoné'lvezetén·ek enge_clélyezé~ét í~ja e'lő R. :i~v~s
lat arra az esetre is, ha a r·eál gyógyszertári JOgocHtvan?t I;.:1zarolg 
esak eig-y szen1ély részben mint tulajdono~, részben in1nt haR;on
élvező jogosult gyakorolni. Ehhez képest pl. az özv~gy, ha g:y?gy: 
szertár vezetésére feljogosító oklevéllel rendeJk;iz1k, ?' TealJo~~ 
gyógysze~tárra ·sze;nély~:h,ez kötött l~özfor~al1nu , g~offysrzer,~~r1 
jogosítvány' engedetlyezeset, ha ped1·g gyogyszc1:es;z1 C:kt.ev.~llel 
n.em rendelkezik, a haszonélve,zeti jog eng·edelyezese.t knrhet1. 

A (4) bellrezclés ért:eln1ében a m·egszünt r~á'l. ~yógy:_sze>rtári jori 
gosítványok he.lyébe közforgalmú gyógyszertar1 :iogos1tvanyt kell 
engedéJlyezni. , . . , > 

A 12. §. értelni.ében közfor.-gaJmú gyógy,szort~r1 Jogosttv~ny: 
csak gyógysze.rtár vezetéséi·e . jogn~u~t ,g!ó.gy~·zeresznek,, ,tova·hb~ 
városnak "és közgégnek, vala1n1nt b1ztosr1to intezetekn·ek ei~ az o~. 
szúgors Tisztviselői Betegsiegélyezési, Ala1Jnak lch~t, a;lomfüniyozn:-
A jelen ·§ (5) bekezdése e renclel'k:ezes alol tesz k1vet~lt, élJnenny;
ben lebctővé teszi, hogy az Irr;a'1rnasrenc~n~~ ,a~lon~a1;1-yozott rea,l 
gyógysrzcrtári jogosítványok helyébe a n.epJole:~1 l1.11~11s~te,r az Ir
gailma&reiitl részére közforgalmú gyógyszertári :iogos1tvanyt e1:ge
délyezzen. , , 

, Az Irga:lm·asrendnek hazánkban öt reáljogú g:y?~y~zertara 
. B -dape~ten - alapítási éve 1806; \Tá.c9n - n,lap1tas1 eve 17_60; 

van. u , 1· 't, . , 1796 , , Eger'-Pápán - alapítási éve 1757; Pécsett - a ap1 .asi eve . es . · 
ben ---' a1l:apítás1i éve 1728. . , " 

Köz.tudomás ·sze1·int a kizárólag bete.gápolással h1va~ass~e1:u~n 
fogla'lkozó n1agyar I rgaln1asrend ia iszegé1~ybetege.k apolasayal1 
· · 't' sa'"al foP'laP·-ozll{. Erre a célri;t Butlapesten .420 ágy.a~\t es gyogy1 ct e ' ~ . ·~- ' ~ . ' ' . . . 

Vácon 60 ágyas, Pápán 174 ágyas és Egerben 150 ágya8 ki57.kórhá
zat tart fenn és ezenfelül \Tácon 30, Egerben pedig 350 állan1ileg
beutalt el1nebetcget ápol. Ezeikben a közkórh~zak·ban az ú.llami 
betegápolási áta1ány terhén túlmenően szá1nos sze.génybcteget 
ápoinak, rninde-ni.i.tt. szegénybetegan1bulanciát é:s fogászatot is taT
tanak fenn. Ezt a mií.kötlést az lrgalmasrend csak úgy fejtheti ki~ 
ha a saját vagyontárgyainak - közti.i.k a nyilvános1 je1llegü 
gyógy1szsrtárainak - n1jnden jövede1m-ét erre .a célra fordí,t,ja. : 

Erre tekint'ettel megukolt az {5) bekezdés rendelkczér~e. 

A 18. Hioz. 

A ritkább név:.:.{-ír{í.ségfi vidékek p;yóg·yszerellátásúna>k bizto.sf
tása érdekéhen a. jelen -§ továbbra ü;;, -fcnnta1·tja a fiókg·yógy:szeT
táTakat, ame'lyekn.ek fenntartása a java~1lat 8. §-á·han _n1eghaíá
rozottnál kisebb l]élekszám ine'l]ett is' gazdaságofl. 

A fiókgyóg'Ysz,ertár a i·endciS közforga'1mú gyógyszertártól fő
leg abban kiilönbö.zik, hogy szerényebb 1tők.ével felállítható és 
üzen1hcntartása is kis·ebb költséget igényel. A fiókgyógysze1·tár 
Tészére szüksége.s gyógyszereiket ugyan'is a vele kapcsolatos ren· 
<les közforgaln1ú. gyógy:szertár sz.eT.zi be és vizsgálja m,eg, Fiók
gyógy.szert.árak esetében tovúbbá az előírt eszközök, készülékek, 
berendezés és fe1szerclé.s tekinte.tében is csekélyebb követeln1é
nyekkel lehet megelégedni. Éppen: azért a rcnde·s közforgalmű 
gyógy:szertá1· berendezésétől, felszerelésétől eltérő megoldás 
rendszeresítésére is felhatalmazást kellett adni (- (8) belk. -). 

Fiókg·yógyszertár felállítása azonban csak olyan !helyen enge
délyezhető, ahol a forgalon1 szen1pontjából figyele1nbcv·cfhe·tő la· 
kosság szún1ára tekintette1a.iav;:1slat8. ~-a a'lapján új közforgalmú 
gyógys7:·ertár nenr állítható fc1. Ehhez. képest, ha olyan községben 
kérik fiókgyógyszertár felá-llítá.sának en:gedé1yczését, ahol a 8. § 
rendelkezései alapján új közforg·aln1ú gyógyszertár .felál1ítható, a 
(2) hekezdéH él'telrnében fiókgyóg'yszel'tár felállításának eng-edé· 
lyezése helyett új köz.forgaln1ú g-yógyszertúr folállítá.sára kell or;. 
1szág'os pályázatot hírdetni. 

A· (3) hekezdé's azt a rn.egszorító.st tar1:almazza, hogy fiókgyógy
szertár felállítáisára csak a köz]ekedé.sl lehető-s·égek figyelc1111ll:evé
telével legköze1ebb eső közforgalmú gyÜg'yszertár engedélyese kap
hat engedélyt, továbbá, hogy 11gyanannak az engedélye.sn-ek egynél 
több fióJ~gyógysz·ertár fe 1lB,llítáJsára engedélyt adni nem lehet . 

Olyan h·elységekbcn - így kii"lönösen fürdőhelyeken - amc
lyekbe·n az- év egy-eg'y szakában valan1cly okból nagyobb számú 
lakosság gyülik össze, olyan fiókgyógy1szeTtár lét,esít.ése indokolt, 
an1elyik az évnek esak bizonyos szakában. van üzc·n1ben. A (4) be
kezdés erre a különleges kivánalo111ra van figy,c:,lcmmel. 
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A fió;kgyógyszertár rész.e annak a gyógys.zertárnak, an1ely
nek engedélyese a fiókgyógyszertár felállítására engedélyt kapott. 
Ez a szoros összefüggés már abból is következik~ hogy a fiókgyógy
szertár tenniva'lóinak eg·y részét, mint például a gyógys7.ierek meg
vizsgálását a fiókgyógyszertárral kaposálatban lévő rend-es1 köz
forgalmú gyógyszertár látja el. A ikét gyógyszertár közötti szo
ros összefüggésből következik, ihogy a fiókgyógyszertár önállóan 
ihaszonbérbe nem adhaltó. Az (5) bekezdés ebben a 1ekintetben ren-
delkezik. 

A fiókgyógyszertár csak kisegítő eszköz a közön,ség megfelelő 
gyógysz,erellátásának biztosítására. Ebből termBszetszerűleg kö
vetlkezik a (6) bekezdésnek az a rendelk.ez.ése, .amely szerint a fiók
gyógyszertár tartá.gára adott engedély ha1tályát veszti, ha abban\ a 
községben, illetőleg a köz.ségnek vagy városnak abban a részében, 
amelyben a fiókgyógyszertár működik, közforgalmú gyógyszertár 
felállítását engedélyezik. 

Fiókgyógyszertár engedélyezéisére éppen úgy, mint a rendes 
közforgalmú gyógyszertárak es,etében~ csak akkor kerülhet sor, ha 
felállítása közérdekből si<ükséges. Ehhez képest, az engedélyes saját 
elhatározásából a fiókgyógyszertár üzemét sem szüntetheti meg 
azonnali hatállyal, mert módot ketl adni arra, hogy a hatóság' meg
\lizsgálja egy új közforgalmú gyógyszertár felállításának lehetősé
gét. A (7) bekezdés ebben' a tekirdetben rendelkezik. 

A 19. §-hoz. 

A zártforgalmú (házi) gyógyszertárak abban különböznek a 
közforgalmú gyógy1szertáraktól, hogy csupán a fogyas.ztók megha
tározott körének szolgáltathatnak ki gyógyszert, sebészeti kö\öző
szert~ vagy gyógyítás céljára szánt más eszközt. Ez a gyóg-yswrtár 
típus nem új, már az 1876: XIV. tc. 135. !-ában is említés történik 
a házigyógyszertárakról, az 1927 : XXI. tc. 34. §·a pedig részletes 
intézkedéseket tartalmaz az ÜDszágos Társactalombiztosító Intézet 
lházigyógyszeritárairól. Az em·lített, módosításra n·em szoruló ren
delkezéseket a javaslat továbbra is hatályban kívánja tartani. 

Az (1) bekezdés egyébként az intézeti gyógyszertár létesitését 
is - az eddigi 'helyzetnek megfelelően - a népjóléti minis1Jter en
gedélyéhez köti és meghatározza azt, hogy mely intézményeknek le
het intézeti gyógyszertár felállítására engedélyt adni. 

A (2) bekezdés a zártforgalmú gyógyszertárak jellegének meg
felelően megállapítja azt is, hogy az intézeti gyógysoortár kiknek 
szolgáltathat ki gyógyszert, sebészeti kötözőszert, vagy gyógyiuszati 
célra szánt más eszközt. 

A (3) bekezdés értelmében az intézeti gyógysv.ertárak csak or-
vosi rendelvényre szolgáltathatnak ki gyógyszert, sebészeti kötö-
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-zőswi:t• vafl:! gyóp!tás· céljára szánt más eszközt~ mert csupán 
-0rvos1 kezelesben -levo betegiek szükségletének ellá:tátsára jogosultak. 

A 20. §-hoz. 

.. A ,.fiókgyógyszertárakon kívül még egy továbi kisegítő ·eszköz 
,gzukseges ahhoz, hogy a közönség gyógyszerellátá · t k' bb h J . kb . f 1 l" sa a tse e Y-
.sege, . en, is meg ~ e oen biztosítani lehessen'. Erre a célra szolgál 
a kez1gyogyszerta~, amelynek tartására az (1) be.kezdés szerint 
•csak, orvos vagy allatorvos kaphat engedélyt. Az engedé1y hely
hez es az orvos személyéh,ez kötött . 

te:ézigyógy;szertár jellegéből f~lyik, hogy csak olyan község~ 
~en 1 et .~n~ede~y~zn1, amelyben nincs közforgalmú gyógyszert~r 
es a legko;;e1.ebb1 ~lyen gyógys:z.ertár nehezen köze1íthető meg. A 
(2) bekezdes ilyen ertelernben rendelkezik 

, _A ~ézigyó~ysz,ertár jellegéből folyik
0 

az is·, hogy az orvos a 
~e~1?,'yogy~_rort~rb~l ~saI: saját vagy az ugyanabban a községben, 
1lletol,eg kouige:szse~gy1 körben •lakó más orvos rendelvényére 
,gz?lgalta!hat k1 gyogy·sze;t, mégpedig csak olyan személyek ré
:s~re, akik az .?rvos ·magangyakorlatának helyéül bejelentett köz
_segben vagy ~ozegészségügyi körben tarióz.kodn:ak. riyen érte.iem
ben rendelkezik a (3) bekezdés. 

A !körülmények megváltozása, esetleg más okok például a 
:gy;ógysze~ki~zolg~ltatás .körébe;i. feh;ierülő szab~lytala~ságok bár
m1k?r sz?-k-segess,e ~ehetik a kez1gyogyszertár tartására adott en
gkedkelyt„""stszavfolnasat. Ezért a (!) bekezdés mellőzi a visszavonási 
o o · uze es e sorolását. 

. Mint~ogy, kézigyóg_y-~z~~tár osak· kis-egítő eszköz a közönség 
megfelelo ,gyogyszereLlatasanak biztosítására, természetszerű az 
(5) ?ek~zdesn·e~ az a rendelkezése, amely szerint az ilyen engedély 
batalyat veszti, ha a népj6lé1ti miniszter a köz.ség területté k" -
fo g ·! • • t · · . . re oz r a mu gyogyszer ·an· Jogos1tványt engedélyez. 

. A '(6) beke~dés szerint rendeletben kell megjelölni azokat a 
gyog:yszereket es sebészeti kötözőszereket, amelyeket a kézigyógy
szerta~ - ho~ feladatának megfelelhessen - készletben köteles 

·iartan1., U~an1gy rendeleti ·Szabályozásra tartozik a készletben 
ta~thato , gyogy~~e.:ek, sebés~ti ~ötözőszerek és gyógyászati célra 

.. szant ;nas eszkozo~~ .me;;hataroz,asa is. Ilyenképpen biztosítható 
u~y::n1s, ~o~y. ?- .kez1gyogyszertar a jeHegének megfelelő korlát.ok 
kozo~.t. muko~Je>k. Arra az es1etre, ha a kézigyógyszertárak enged&

lyese1 ar~a kot~lez,tethe_k, ~ogy a gyógy.szereket, sebészeti kötöző
sze;eket es, gy;_ogy.~sz.a.t1 celra szánt más eszközöket közforgalmú 
,gyogyszert.arbol k?t~'.e~e~ b~s~erezni, a (6) bekezdés egyben felha
tl!'l:i;naz~st. ad a ?epJ~let1 m1n1sztern,ek arra is, hogy azok ,bleszer
'Zes1 árat 1s megallap1thassa. 
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Az állatorvosi kézigyógyszertár tekintetében kime~ítően in~é~
kedili az 1S28 : XIX. tc. 96. §-a, amely egy vonatkozasban. :i;:egrn 
módosításra szorul. Az 1940 : VI. törvénycikk' hatálybalépese1g a 
törvényhatóság első tisztviselőjének hatáskörébe- tartozott a. kézi
gyógyszertár engedé-lyezé1se, az említett törvénynikk azonban a_z 
engedély megatlá>Sát a -népjóléti mi~isz~e:·nel~ tartott~ fenn·. ,E?ne.k 
n11egfelelően indokolt az állatorvost kez1gyogysze,rtar taTtas::it is, 
.n1iluliszt,cri! 1cng~ed&lyhe~ költnii és - a. fö\l:dn1í:-eJésüg!~ m,inllsz~er · 
érdekeltségére tekintettel - kin1onda111,. hogy ilyen- kcz.1v.yog-yf.~"21·~ 
tár tartásáTa a népjóléti miniszter a földmívelésügyi miniszterrel 
egyetértve adhat engedélyt. 

A 21. §-<ha.e. 

A gyógyf!,zertáraknak · g;:ógysz,erészt;1dori va_gy gy?g715ze1:é.sz~· 
Jnesteri oklevéllel rendelkezo sze1nelyek altal vala vezeteset ma1 R 

1876 : XIV. tc. 128. és 129. §.a kötelezővé tette. Ennek a T·Bnd?lke
zésnek az időközl1en beállott fejleményekkel összhangban állo to
vábbfejlesztését jelenti, hogy az (1) és (2) bekezdés szerint nem 
minden gyógyszerész v.~zethet gyógyszei:!á;at, ~a~em ?)3;1pán a~ a. 
gyógysz0rész, aki a gyógy-szertár vczete:s·erre felJog·os1to oklcvel_:t 
me·o'szerczte n1ao·yar állan1polg>úr és mimdc-zekcn felül gyóg·y-szeTit\ar 

I::> • 
0

• , 11 öl • vezetés.érc testileg &s szellemileg alkalmas. A magyar a a:tnp g~r-
ság in1eg'kívánása új; az 1876:XIV. töTvénycikk ebben a voi:atkoza.s
ban ne1n rendelkezett. Abban az időb·e.n ugyanis még k-;vc~ volt a 
magyar gyóg-yszcrész, ami érthetővé tette- az á,llampolgarsagra vo-· 
natkozó, ma már önként éTtendő kívánalom mellőzést. 

A gyógyszerész, jóllehet képesítését megszerezte, ol.yn;n szelle1;i-i 
vagy testi fogyatékosságban is -szenvedhet, amely gyog·y~ze;tar 
vezeté.s.ére alkalmatlanná teszi. Ilyen fo.gyatékns~;ág 1-ehe'.t pelcl;::1,ul a 
színvakság ami miegakadályozza a gyógyszerészt a gyógyszet•ek 
azonosságá;1ak és tisztaságának inegvizsgú1&sánál nélkülöz.hetetlen 
kémiai reakciók ered1nényének megítélésében', Ezé'rt incgokolt a 
(2) bekCzdé;snek er1·e vonatkozó rendelkezése. 

A gyógyszertár ve-z.etéso bizaln1i feladat. Ebből' követ!k_·~zjk, 
hogy súlyos bíincselckményért ·elítélt gyógyszerész gyó~yszertarat 
ne111 vezethet. Jly-en értelemben rendelkiezik a (3) bekezdes. 

A (4) bekezdé·s a törvényjavaslatnak abból az alapvető. elgon
do1lásábó'l, an1ely szerint a gyógy-sze.rtár vezct.ője általánO'f\Ságban 
sze1nélyesen kö·te1es a gyógyszertáTat vezetni, megtiltja., h<;>gy a 
gyóg·ysz'er.tár vezetőj'e egyidejül!eg' több g~ógys~ertárat ve.zerbhe~1se-~. 
vag·y 1nás gyógyszer:táTban jfl alkaln1~za,s.t, va~layha-sson, tovab?~ 
hogy egYidejüleg drogéria-üzletet vagy gyogyaruna._gykeTeskeclcs_t. 
folytathasson, ille·tőleg ilyen iizletnek is alkaln1azottJa lehesse11. 
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A 22. s-hoz. 

Ha .a közforgalmú gyógyszertári jogosítvány engedélyese ok-
leveles g·yógyszerész, az (1) bekezdé1s szerint a gyógyszertárat sze
méiyes-e.n köteles vezetni. 

Előfordulhat azonban. hogy az engedélyes betegség vagy 
eg·yéb e!hárítbatatlan akdá!y miatt llCm tudja. gyÓgyszeTtárát 
szem~lycsen vezetni és íg;y in ódot l;:ell adni a gyógyszertár veze
tés ailól való időleges men.tesítiésére. _._4._ gyógyszertár vezetéséről 
ké1tféleképpen lehet gondoskodni: vagy úgy, hogy az engedélyes a 
gyógyszertár vezetésére felelős veze.tőt alkalmaz, avagy haszon
bérbeadás útján, an1ikor a gyógysze-rtárvezetés szempontjából az: 
engedélyes- helyébe a haszonbérlő ·1.óp. 

A (2) bekezd6s szerint az engedélyes, ha a gyógyszertárat. el
háríthatatlan akadály iniatt szen1élyesen vezetni n.em ·tud.ja. és a 
gyóg·yszcrtárat a (3) bekezdé:s alapján has.zonbéTbe nem adhatja, 
vagy nem kívánja haszonbérbcadni, a gyógyszertár vezetéséről az 
akadály fennállásán,ak tarta1nára. gyógyszertár vezetésére jogosult 
felelős. vezető .alka11nazása útján kötel.e-s gondo·skodni. A felelőS 
-vez·ető alkalmazását, ha arra negyvenkét napot meg ne1n haladó 
időtartcuJJ:ra ·van szükség, az illetékes törvénylhaltó:ság első tisztvi
selője útján csak be kell je1entcni a népjóléti miniszternek. Más a 
helyzet azonban, ha felelős vezető alkahnazásáTa negyvenkét napot 
m-eghaladó időtartamra van ·szüksé·g, mert ebben az esetben a. 
n1.unkak.épte-lenség fennállását, vagy az egyéb n1éltánylást érdemlő 
okot igazolni kell és ennek ·elbírálása a hatóság n1ériegelésére t·ar
tozik. Ez tette szükségessé annak kin1ondását, hogy- a felelős veze•tŐ 
alkalmazásához a fenti esetben a népjóléti miniszter engedélye 
s.zii.k-ség,es. 

A gyógyszertár haszonbérbeadását a (3) bekBzdé-s· .csak abba11 
az esetben teszi lehetővé, ha az engedélyes a ha:tvanadik életévét 
már betölitötte, vagy a gyógyszertárat n1unkaképte-leusége n1iatt 
vag·y egyéb pkból önhibáján kívi-U hnz,rrmo:s'ahb időn át 1<>zemélyesen 
vezetni ne1n ;tudja. 

JYiinthop:y a, haszonbérbead~S esetében a haszon.bérlő válik a 
gyóg·y.~zcr{,ár v_ezetőjévé. a javaslat esa.k gyógysz0rtár vezetésére 
j_ogos-ult g'yÓgyszerésznek teszi lehetö-v.é közforgaln1ú gyógyszer~ 
táTnak haszonbérbevételé!t, mégis azzal a kor.Játozással, fhog'y -nem 
vehet lhaszonbérbe g-yógyszertáTat olyan gyóg-yszeré:sz, akinek _köz~ 
forga11nú gyógyszertári jogo•S·Ítyánya van, avagy n1ás gyÓgJ;szer~ 
tárat vezet vagy ha~·zonhérel. E rende,lke,zé:s indoka a 21. § (4) b8-
kezdésében foglalt rendelkezé·sbQl folyik, an1ely szerint egyidejűleg 
több gyógyszeritárat senki .Se111 v8zerthet. 
. .A haszonbérbeadásra irányuló ügy.let érvénye.~ségé.t a, javas
!at a, n·épjóléti miniszter jóváhagyáSához. köti, inert eg:yrészt

1
_ ~ 
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haszonb0rbeadás ált~lában hosszabb időre intézkedi~ a ~óg_yszer
tár vezetése tekintetében, má,srészt mivel egyébként .~-o szukseg van 
:annak felsőfokú hatósági megvizsgál~sára, hogy v~JJ,?n a haszon
bérbeadás -előfeltételei megvannak-e es a haszonberlo e feladatra 
a jelien törvény szerint alkalmas-e. , 

A felelős vezető alkalmazáisának ~ejelen~ésére és az al~ali;iazas 
10ngedélyezésére valamint a haszonbérbeadasra vonatkozo reszlet
kérdések szabályozását a (4) bekezdés rendeleJti útra bízM .. 

Az (5) bekezdés lehetfrvé teszi. hogy a gy~gyszere~zengedé!Y?S 
(haszonbérlő); arra az időre, amely alatt a gyogyszerta:at e~ar~t
hatatlan akadály mirutt szeméfüyesen .ve".'31.l~i. •n8m, t'.'d!a, sz~s~ 
esetében a iörvén'yhatóság első tisztv1selőJetol ·hatosagi vezeto ki-
rendelését is kérhesse. , . 

A (6) bekezdés akként rendelkezik, hogy az a~ enwedel!.es, aki 
saját gyógyszertár~t a ,népjó~éti mini~zter engedelye alapJa;u ne:i;i 
személyesen v-ezeti, mas gyogyszertarat sem v~z'l3t~et es ,~a& 
gyógyszertárballl alkalmazást 1sem vállalhat, toval;b~. dro~.er1a
iizletet Bs gyógyárunagykeres!k:edést nem foly~athat es i~yen uzlet-

k alkalmazottja &em lehet Ez a rendelkezes. a szemelye~ veze.
~re vonatkozó kötelezettség kijátszá,sát kíván.Ja megakadalyozn1. 

A 23. §·hoz. 

M" el közforgalmú gyógy.szertárat a 21. § értelmében . cs.ak 
gyógy

1
-:iertár vezetésére jogosult gyógyszerész vezethet, uy1lva1-

való h~gy olyan .esetben, ha a gyógyszertár e-n,gedéty;se vala?1~ Y 
, ' (község) vagy biz{os.ító intézet, a gyógyszertar vezetese~e 

;~r~~' vezetőt kell állítani. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, 
h~ eao~ógyszertár en!gedélyese meghalt és. a ~.og~sí~vány haszo.?
élvezete az özvegyre vagy .a huszo~?-egyed1k e~~te:vet be nem tol
tött árvára száll. Ezért a jelen § kotelezően e.Io1rJa, J:.ogy a fent
említett engedélyesek,. úgyszintén a haszonélvezetre JO,gosult s.".°" 

·1 k a gyógy·szertár vezetéséről a 22. § (4) bekezdes.e alap~an 
~~J;tt rendeletben szabályozott. módon felelős vezető ?'lkalma"":s~ 
't"' k""tele<iek gondoskodni. Mivel azonban a haszonelvezetre JO 
u ian <> k "' ·· bb gyógyszer-sult özvtegyek és árvák számára so szor eionyosie a 
f:r haszonbérbeadása, mint annak f~lelős ve;zet? átt~ yaló ke~el: 
t tési jelen § a hasz.cméilvező szemelyek szamara aZ!b is lehetove 

t
e . eh, a gyo'gysMrtárat a 21. -"-ban meghatározott feltételeknek esz.1, ogy a ~ , dh ák 
_megfelelő gyógyszerésznek !haszonlberbe a ass . 

A 24. §-hoz. 

A gyógyszertári jogosítvány megszűnése után a g!ógy~ert~r 
vezetéséről a megszünt gyógyszertári jogosítván·Y helyebe adoma: 
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nyozandó gyógy·szertári jogosítvány engedélyezéséig - a javaslat 
28. §·a értelmében - hatósági vemtő útján keU gondosikodni. E 
rendelkezésből természetszerűleg következik, hogy a gyógyszertári 
jog'osítvány inegszűnés.ével egyidejűleg a felelős vezető alka:lmazá
sára, illetőleg a gyógyszertár haszonbérbeadására adott engedély 
is hatályát veszti. U gyanesak hatályát ves~ti az engedély abban 
az esetben i'8, ha a felelős vezető i:lletőleg a hasrz-onbérlő közfor
ga:lmú gyógyszertári jogosítványt kapott, mert a javaslat 21„ 
§-án";k (4) bekezdése értelmében egyidejiíleg .több gyógysz(>rlárat 
senki sem viez-ethet. Az (1) bekezdés a fentiek szerint rendelkezik~ 

A § többi bekezdései. a felelős vezető alkalmazására, valamint 
a gyógyszertár haszonbérbeadására adott engedély visszavonása. 
tekintetében rendelkeznek és tüzetesen meghaitározzák azokat az 
okokat, amelyek ilyen intézkedésre alapul szolgjálhatnak. 

A (2) bekezdés azokat az oiktikat siorolja fel, a1nelyek esetében 
az engedélyt feltétlenül vissza kell vonni. Ilyen ok a vi·sszavonásra,., 
ha a gyógysz.ertár vezellésérie jogosultság fe~tételei vagy azo]r, 
egyike megszűnt, például fha a felelős vezető vagy a haszonbérlő a. 
magyar állampolgárságát elvesztet.te, vagy !ha a felelős vezetőt 
va'gy a haszonbérlőt bűntett, illeitőleg háborús vagy népellenes 
avagy a demokratikus államrend és kölitársaság ellen ,elkövetett' 
1bűncselekmény miatt jogerősen szabadságvesztésbüntetésre ítélték, 

Ugyancsak feltétlenül vissza kell vonni az engedélyt abban 821. 

esetben is, ha a bíróság a felelős vezetőt vagy a ha:szorubérlöt a 
gyógy,s.zerészi gyakorla:ttól jogerős ítélettel meghatározott időre1 
vagy végleg efültotta, avagy az igazoló bizottság (népbíróság) a 
felelős vezetővel, illetőleg a haszon bérlővel szemben feddésn,él sú -
lyosabb büntető rendelkezést megállapító határozatot hozolH, mert.· 
ezekben az esetekben a felelős vezető, ilJetőleg a haszonbérlő a 
gyógyszertárat neki felróható okból huzamosabb időn át szemé-· 
lyesen1 nem vezetheti. 

Végül vis;s.za kell vonni a gyógyszertár haszonbérbeadására 
ad·ott engedélyt akkor is, ha a haszonbér'lő neki felróható okbói 
a gyógyszertár működését megszüntette, mert ebben .az. esetben a,,_ 
gyógyszertár működésének tar1ós szüne,telésétől kell tartani. 

Abban az esetben, ha a felelős vewtőt, illetőleg a haszonbér· 
lőt nyere<iégvágyból elkövetett vétség vagy kábítószerrel elkövetett 
visszaé]é1s miatt szabadságvesz.~lésbüntetéstré ítélték, úgyszintén,_ 
iha a felelős vezető, illetőleg a haszonbérlő a gyógyszertár vez.eté
sére vo'llatkozó rendelkezéseket me-gszegte, mérlegelés! tárgyává. 
tehető, hogy vajjon a felelős vezető, illetőleg a haszonbérlő nem 
követett-e el olyaml súlyos eseilekn1éiuyt, ameily megoko.lttá teszi az.,
engedély visszavonását. Ez.ért a (3) bekezdés ezekben az esetekben 
lehetőséget ad az engedély visszavonására. 

Ha a felelős vezető, illetőleg a haszon bérlő a gyógyszeritár ve-
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·.Zetésér.e- vonatkozó rend'elkezéseket megsz.egte, a ~avas·lat nem k~~ 
-vá:n nyomban a visszavonás eszközéhez llJ:ú1ni. E_zert a (3) bek.ezdes 
az -említett esetben esak akkor te~,z,i. lehetővé az ,en,~edely v;ssza~ 
vori.ását, ha a felelős vezertö, illetole~ a; ~aszo~berlo ~a.so~_lo cse 
lekniény 81köve.tése köveitkeztébeni k1hagars IUla!t ,mar ~untet;re 
volt és a büntető ítélet jogerőre emelkedésétőli szafilltva harom ev: 
még nem te'1t el. „ „ , . . , 

A (4) bekezdés a felelos vezeto alkalmi;zasa •. valamuü a gyog".
•t' . ha·szonbérbeadására adott e-nged-ely v1sszavona:s·i:- tar~ya

szer aI " . . h t' k .. 'b t l mint :.bari. va;ló dö·n,tést a népjóléti m1n1s.z~e1~, ,a as. o~e e u a J~, .. , -
hogy az engedély megadása is a nepJolet m1n1szter hrutaskorebe 
tartozik. 

A 25. §-hoz. 

A g'Yógysz.erek kiszolgálitatása alapos szakéirtelme>t, g'?.n·~oss~-
ot e.s lelkii-smeretesség-et igény.el. A gyógyszerek, nem ,kozomb;is 

.. g gok és így az esetlegés tévedés .a betegTe· nezve sulyos hél;t
anya , k 11, 't' 't ,, mezy r' yal járhat. Nemcsak a gyogyszere- e {0SZ1 ese, 1uanem. ~ 
a~sz kiszerelt alakban forg·alomba lrerülő gyógys.zer~~ k1szo·~

a, Itatását sem lehet gyógyszerészi képe~iÍtés·sel nem .. b1ro ~ze1µe
·&~kre bízni, -mert az ilye-n gyógysz-erek is könnyen osszeteveszt-

hetők. 1 nk'l t k ' A gyógyszerek ké!szítésével kapcso atos mu , a ~ o, e·~, re-
szébe-n azonban igénybe lehet venni a gyógyszeres-z1 kepes.;tessel 

bíró személyek mu:n1k1áját is. Hogy melyek azok a rn~nkalat?k, 
uemlyelmek kisebb·nagyobb részet az ilyen személyek elvegezhetik, 
-~m~eleti úto·n is csak kö1·vonalakban állapítható meg. Ezért az 
(~)bekezdés akként rendelkezik, hog·y ilyen munkálato~at az em
lített személyek csak gyógyszerész felügyelete ala~t v~g~,z~et,nek~ 

A (2) bekezdés a gyógysze~ek azonos·s·ág~nak e~ m1n~segen:,l. 
biz;losítása ·érdekében még tovabb ine,gy, am;.k~r ~~ni.o;i~Ja, ho~y 
.a gyógyszertárban foglalkoztatott gyogyszeresz1 kep,es1tosse\ .. yem 

d.elkező személynek működéséért - ezen a szemelyen fc l~ -
rfenl ·]" , . terheli azt a gyógyszerészt is, aki az a1kalmazott felett 

e e osseg · 11' t, , l ·· 1· J · tt 
f .1·· ·)etet ,ellátni köteles. A fe:lügyelet e a ·asara co .e eze 

a e ugye , , t'" , lt l k"ol"lt 
:g'yÓgyszierész alatt, v;agy az. eTre a; gy~gys~?·r.ta;r vez oJe ~ a lJ·_,, ~,;t 
gyógyszerészt, vagy ilyen megb1zatas h1anyaban magat a veze o 
ke11 é1•teni. . , , 

Jl/Iár az 1876 :XIV. k 125. !-a is felelőssé tette ': gyogyszereszt 
k ' ·' ' 1 ,t Ezt a felelősség·et a (2) bekezdés meg pon~osabban. mun aJae<r . , ll , 't' 't 
b t ' za ami· kor kilnondJ' a hoO'y a gyogy,szer e cesz1 ese , 1n·eg a aroz .e , , ,,,, , „ , . , . 

illetőleg kiszolgáltatását végző gyóg~szeresZr felel~s ~, ~yogyszeresz1 
tevékenységre megszabott rendelkezesek mcgta1·tasae1.t: , 

e A (3) bekezdés a gyógyszertárban alkalmazott gyogyszere.szek 
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"bej01enté-séJnek és 1n.yilVántartásának, lvailamint w gyógy.s.zerészi 
]cépesítésHel nem rendelkező alkalmazottak működési körének ren· 
.dele!ti úton történő szabályozát'.lára ad felha,talmazást.-

A 26. §-hoz. 

Az „orvo.s elsősegélynyujtásra vonatkozó kötelezettségével egy
"értehnu a Javaslatnak az a rendelkezése, amely a gyógyszerészt 
sürgősen szükséges gyógyszerek kisz·olgáltatása eisetében hitele~ 
·zésre köfeilezi. A két rendel:ke,zés között azonban mégis ]ényegcG 
1rü-Iönbség van, inert a gyógyszerész nemcsak munkájának ellen
értékélt, hanem a gyógyszerek árát is hitelezni kötel.es. Ki kell te
lhát mondani .azt is, hogy az orvos >Sürgősségre utaló jelzésit csak 
-életveszély esetében alkalmazhat. 

A 27. §-hoz, 

A jelen § a gyógysze1·tárak eUenőrz&sének kérdését szabá
]yoz.za. Az általános indokolásban: rélszleitesen kifejtett indokok._ __ 
.:.:'llapján az (1) °?'eknzdés a gyógyszertáraknak s.zaksz.empontból való 
,ellenőrzés{~t a Jelenleg hatáilyos törvényes rendelkezéseknek megfe-
1.elően továbbra is az Országos Köz·egész.ségügyi Intézet feladat
!~ör~b~, a (2) , b~kez~.és pedig .a gyóg·yszertárak felett az egészség~ 
ugy1 igazgatas1 felugyclete1t a közigazgatási hatós·ágok ha1táskö
rérbe utalja. A közigazgatási .hwtóságok szerepkörét illetően a ja
vaslat esak annyiban tér .e.1 a je1enleg hatályos ,jogszabályok ren
'delkezés:eitől, hogy a törvényhatóság első tisztviselője felügyele,ti 
jogkörének gyakorlása tekintet.ében azt is· kimondja, hogy ezt a 
felügyeletet a tisztifőorvos - az állatorvo.slásban használa.tos: szé
Tumok tel~intetében a törvényhatós-ági állaH:orvos. _ útján kell 
gyakorolnia. Ez a Tendelkezés teljesen összhang-ban ál~l az 1936: 
IX. te. 1. !-ának (3) bekezdésében foglalt rendelkez&ssel, amely a 
iisztifőorvosnak a míí.köclési területé.n az egészségügyi intézmé~ 
ny;ek tekin1tetében általánosságban felügyeleti jogkört biztos.ít. 

A \3) bekezdés a g·yógyszertárak felett a főfelügyeletet, a (4) 
bekezdes pedig a gyógyszertárak felii_gye·letének és ellenőrzésének. 
:rendeleti szabályozását a népjóléti minjszter hatáskörébe utalja. 

A 28. !-hoz. 

. A gyógyszertár mií.ködés-c vagy a:nnak sziinetelése nem függheit 
:k:1számíthatatlan es.etlegességektől. Ennek folytán me{)' kellett ke
resni azt a módot, an1.elynek igénybevételével akkor i; biz,tosítani 
leh-elt a gyógyszertár ml-íködésénck folytonossáo·át ha abban ri 

-vezető hibájából vagy más okból zavar úll be. Ebben nz .es~tbe;; 
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hatósági v-ezetö kirendeléséverl kívánja a javaslat a gyógyszertár 
működésének zavartalanságát biz;tosítani. 

Azok1ban az ·eiSetekben, amikor a gyógyszertár működé-se meg
szakad vagy tartós szünetelélséJlől kell tartani, a gyógyszertár ve
zetésére feltétlenül !hatósági vezetőt kell kirendelni. Az (1) bekez
dés azokat a:z eseteket soro'11ja fel, amelyekben hatósági vezeltő 
!kirendelése mulhatatlanul szükséges. 

A (2) bekezdés lehetőséget ad arra, hogy a gyógyszertár ve_ze
tésére abban az esetben is hatósági vezető rendeltessék ki, ha a 
gyógyszerész-engedélyes (haszonbérlő) a gyógyszertár vezetésére 
vonatkozó rendelkezéseket megszegi vagy a közönség gyógy,s.zer-
ellátásái a gyógyszertár szabály'lrulan vezetésével figyelmeztetés 
ellenére súlyosan veszélyezteti. Figyelemmel azonban arra, hogy 
haJtósági vezető kirendelése a gyógyszerész-engedélyesre nézve a 
legsúlyo•sabb büntetések egyike, a javaslat ezekben az esetekben 
csak akkor teszi lehetővé a hatósági veq;etö kirendelésétt, ha a 
gyógyszerész-engedélyes hasonló cselekmény elkövetéséért kihágás 
miatt már legalább egy esetben bün.tetve volt és a büntető ítélet 
jogerőre eme,lkedésétöl számítva három év még nem telt el. 

A hatósági v,ezető kirendelését a javaslat a törvényhatóság
első tiszitviselőjére bíz,za, aki a he1yi viszonyok ismeretében 
esetleg közvetlen tapasztalat alapján - a kirendelés szükségessé
géről dönt és kiválasztja a vezetksre alkalmas gyógyszeré1Szt. 

A 29. ~-hoz. 

Az (1) bekezdés szerint haJtósági vezető csak olyan gyógyszer
tár vezetésére jogosu11t gyógyszerész lell.et, aki a gyógyszert~ár ve
zetésére feljogosító oklevél megszerzése után legalább !három éven 
át gyógyszertári vagy egyéb gyógysz~részi szakbavágó gyakor
latot folytatott. E hosszabb gyakorlat ki'kötooének az a célja, hogy 
csupán; kellő tapasztala·ttal bíró gyógyszerész lehessen hatósági 

vezető. 
A hatósági vezető fogal!lliát már az 1876 : XIV. tc. 125. §-ának 

ut0'11só bekezdése is ismeri gyógyszerftárkezelö néven, de a jog
állfusra vonatkozó szabá},yozást mellőzi. Ennek: a fennálló jogunk
ban érezhető hiánynak a pótlása szükségesnek látszik. Meg lrell 
adni a hatósági vezetőn.ek mindazt a felhaltalmazást, ami a gyógy
szertár rendes ügyvitelének ellátásához szüksége,s„ viszont lneg 
kell akadályozni, hogy ewn a körön túlmenően intézkedjék. Igy 
nem lehet a hat6s·ági vezetőnek joga olyan beszerzések oozköz.lése, 
amelyek a rendes folyó szükségletet meghaladják. Sor kerülhet 
azonba:n arra, hogy a gyógyszerttár rendes vezetését anyagok és 
eszközök hiányában csaik nagyobb költséget fe~mésztö beszerzés 
eszközlésével lehet biztosítani. Erre az es"tre gorLdol a (2) bekezdés, 
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amikor a törvénylhatósáO' első tiszt . l"··' 
h~~·y, csak ~itelnLÜvelett;l fedezhető v~~~ ~Jet t fe!!h.atalm~zza, a_rra, 
szükseg ·eseteben _ az engedél 'bo e eze ts,egek elva'llala'8at
vezetőnek. yes neve en megengedje a hatósági 

, . Sz.abályozást igényel továbbá h t, , ,· " , 
la~1 kótelezetit-sége is. Ebben: a teki:tetba os~gL vezet_onek elszamo
dei:.. H·a a g'yógyszeritári jogosítván en r.en~el~ez1k .. a (3) b-ekez
vagy annak folytán vált szüksé ·e , Y ~~g~zi.:nese koveiikeztében 
mert az igazoló bizottsa' g· ( , gb'ss,e ,a a O'Sag1 vezető kirendelése , nep irosag) az e 1 , d'l t · ' 
vany gyakorlásá1tól m·eo·hatái·ozott '.d'" 1·1.1

1
tgte e y.eig, a JOgnsít-

t
„ 

1
.. , "" • i ore e - r, o ta a h t' , · 

ze o a ,orv.enyhatóság első tiszt . l"., k .. ' . a osag1 ve-
mert ezekben az .esetekben: a . ':18e OJen: . koteles elszámoJni, 
az enged.élyest, sem az öro··kgo·· y~gtryszert~lrl· t~szta jövedelme sem 

tb 
, se1 nem i! 'Ct1k meg' M. l , 

ese en a gyogyszei~tár tiszt . „ d 1 . , · it1c en mas 
a haszonélvezetre jogosult sze~~f'te eme aiz engedelyest, illetőleg 
miért is .ezekben az .esetekbe e: t ;rafSY. a has~onbérlő,t illeti meg~ 
vornkint elszámolni •:tkinek :

0 
.. ~1 , ~, osa

1
g: vezeto annak köteles ha-

A h t
, , . ' '" segere c1rendelték 

a os.ag1 vezeto javadal ' : l , ·, , 
dé:s a törvényhatósáo- első tis~a~a~~~1?-!1 < m,egallap1tasát a (4) bekez
zal a n1cgkötéssel hobg·y 'L hat, ':1~e OJen~k ha,táskörébe utalja, az_ 
, , , ' ' · osao-1 vezetó J·a d l · , 
al•lap1tasa eilőtt köf.'eles a G , r e , ', , .va a mazasanak meg
JnBg'hallgatni és a i'avadalrnayo,gy~zeres'.l<, Szakszervezet véleményét 

· "' · ,, zas ossze 0 'et a felel" t"k , , 
a mindenkori kollektív szerződés 8 .~ • , , . os veze o reszere 
tein belül kell n

1
egáJlapítania. zeiint Jaro Javadalmazás kere-

Az (5) bekezdés a li·ü' , · t" . 
sére, valamint alkalmazt~t~:f~is~~ze ?~· k1rendelé:s,ére és működ6-
rendeleti úton. történő megállapít' ~y.a1advofnlatkozo sza. bályoknal{ asa1 a a e hataJmazást. 

A 30. !-hoz. 

A je.Jen § a hatósági vczeitő me ·b · t, : k . 
kintetében rendelk.ezik és 'illeg·b t, . g ~za asana VJsszavonása te
j,) • t, k d, a a1 ozza azokat az okokat 1 k 

yen In ·ez e esre alapul szolgálhatnak ' ame ye 
A gyógysze1·tár veze•tése tekintetébe. h t, , . 

Jában ugyanazok a renclelk-ezés-<>k irán n a, a ?~ag1 vezCfi;őre, álta
töre és haszonbérlőre Ebből t 0 

, t yadok, mint a felelős veze-

h t
, , . · · · ermesze szerií.leg követk 'l h 

a ·o.:1ag1 vezető meg"bizatá<>án•1'k . ·'' , , , - ez1 <, ogy a 
kezések ü; általában azo~~'sak · '~:t>Z§~~~nasara V?,natkozó rentlel
mazására, valamint a gyógysz·e~tár. ha d,n a, f.elelo,s vezető ailkal
gedély visszavonása tckintetéhen meg·il1~p~~~~·~~aeda]sal'kra !1doktk't len-

~1 , l~ lt h t, , . ne e ezese 1 e . egoao -a a osag1 vezető f"O'b. +' , · · az esetben is ha a , ~ ·t' 111 ,5 iznlasanak v1s•szavoná.sa abban 

b 
' , gyogyszer ar Tendes árúszüksé ·l 1 r t h ) d 

eszerzésekh-ez. valamint olyan köt 1 i," , g e ·~. ,mieg, 3; a ó 
amelyek c&ak hitelmüvelett: .] f e„~ze .tsegek eJvalla1asahoz, 
ként i·endelkezésre joo·osult;'l ede~:heto~c'..a gyógyszertá1·ral egyéb-

e o' vagy a torvenyha'tóság első tiszL 
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· l" "t"l engedélyt nem kér tehát jogkörén túlmenően inté,,;ke-
v1se OJ0 o · • ' , . .. • • k t 
dik; Úg'yszintén, ha az elszamolas1 kotelezettsegene pon osan- ne·m 

tesz eleget. . . t• 'b , l' 
A hatósági vezető n1egbizatásának ·v1sszav,?ni:sa .arg-:,_a, an 'a o 

d .. t · t (2) bekezdé's a törvényhatóság elso rt1sz.tv1sel0Jenek ha· on es a d. · " h t' 
tásköréhe utalja, minthogy a megbízatás ~ega asa is. az o „ a;_ as-
körébe •tartozik; határozata ellen azonban Jogorvoslati leheiosegeit 
biztos.ít. 

I 

A 31. §-hoz. 

Előfordulhat, hogy a 28. §-ban említ.ett ?seteJr1;>:n ~atósági. ve
zető kirendelés-ér.e munkakereső gyógyszeresz .. h1~nyaba~ , n1nc~ 

'd E "t a J"C:len § lehetővé teszi, hogy a torv·enyhatoE1ag elso 
mo · zer . „ . · · · t ·· 'h 'sával a tisztviselője ilyen esetben a nepJoletJ_ m1n1sz er JO':a„ agya , 

· ·ta' r· mu"ködé.:sét felfüggesztehe·sse .arra az 1dore, am1g ha-gyogyszer . . " , 
táisági vezető kirende'lósre mncs lehetoseg. 

A 32. §-hoz. 

A" 1876 : XIV. törvénycikk nem tette, leheóővé a szei_né}yjogú 
gyógyszertári jogosít.vány visszavonását. A gyakor~,at1 -eletbe~ 
azonban időnkint előfordult o'lyan h_:.elyzet, amelynek legmegf~le-
1 .. bb 'olda'sa a J·ogosítvány vis,szavonása lett volna. Erre. tel{111-
o meg . ~ , · · 't · · terbtel a javasJ..at a közforgalmú gyógyszertiar1 ~ogos1 vany v1sz-

szaV-onását lehetőv.é teszi és tüzetesen megh~tarozza azokat az 
okokat, amelyek ilyen irrtézkedésre alapul szolgalhaJlnaJk. • • 

Miutá·n; a javaslat a gyógyszertári jogosítv~~Y megs.z~·~Z~·S0n·e~ 
feltételeként _ egyebek mellett - a iuagy~r alla~pol~·aISa?ot 15 
megköveteli nyilvánvaló, hogy az olyan gyogyszeresztol, -rk1 ma:· 
gyar állam~olgárságát elvesZ'ti, a jogosít;ái;-yt vi~sza kel_ vonni: 
U · y önkén•t értetődik hogy a jogos1tvan. yt v. issza kell vonn.1 

gyamg ' : • k l"f lt't 1 · t k'ntete'ben attól is, aki a jogosítvány ·meg·sz-erzesene . e o -a. e e ·En ' e 1 ' 
a !hatóságot meg-illévesztettc. , , , . 
" · A javaslat értehhében nem l{aphat 1~özf?rgah:r~u g,yogys~ertafl 
· 't · nyt az a g'yógysz·erész sem akit buntet, illetoleg· ha.borus :iogos1 va · ' 1 d k .. t • 
' - ' ailenes avag'y a demokratikus ál amiren vag·y oz. areav agy nep,_, , . . " b d 'cr 
sá ell.en elkövetett bűncselekmény in1rutt ;iogero.sen ·Sza. a . sa,,,-
ve:Zt&sre ítéltek. Ebből természetszerűleg kö':'etkez,1k,, hogy_ v1ssz.a 
ltell, vonni az nlya11 szem,ély részére a.dott ;iogos1tvanyt is, akit 
hason·ló bűncselekmény miatt e.lí1télte]{. 

Az engedélyes személyes gyógyszertárvezetés~ k?telez~ttség~b?I 
folyik, hogy meg kell vonni a jogosítványt .attol rs; ":1<rt a brro
ság joger·ős ítélettel végképpen e1liltott a gyogyszere&Z1 gyakorlat 
folytatásától. 
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Ugyancsak ok a Jogositvány visszavonására, ha az engedélyes 
~gyógyszertá1·át figyelmeztetés ellenére az erre vonatkozó rendel
kezés·ek megsz,egésével áthelyez,i. 

Ha a gyógyszertár működését az e·ngedélyes n'f•,ki felróható 
<okból megszüntette vagy annak vezetéséről nem a 22„ i1lető'leg 23. 
§. rende'lkezései szerint gondoE•kodi1k, a java"S'lat nem kíván nyom
han a· visszavonás eszközéhez. nyúlni, hanem egy év tartamáig 
módot nyújt "hatóság·i vezető a1!kalmazására. Ha ez az aránylag 

'·[hosszú idő sem elegendő arra, hogy a gyógyszertár vezetését átve
hesse, illetőleg annak vez-etésérő1 a javaslatb.an megállapított mó-

1don gondoskodhas,sék, az engedély visszavonása sem jBlenihet az 
érdekeltnek komoly sérelmet. 

Az (1) bekezdés a fentiek szerint rendelkezik. 
Ha a bíróság az engedélyest nyeres1égvágyból e:lkövetett v&t

'ség vagy kábítószerrel ·elkövetett visszaélés miatt jogerősen sza
'badságvesztés·brünt.etésre ítélte, úgyszintén ha a gyógy·S'zertár ha
·tósági kez.0lése az engedélyes•nek felróható okból másodsz.or vált 
··szüJksé:gessB és az előzőleg elrendelt hatósági kezelés, időtartamá
nak lejártától számítva hitrom Bv még nem ta1t e.I, továbbá, ha. az 
·engediélyes a 22. § (6) bekezdésében foglalt rendelkezéseket fi
gyelmeztetés ellenére megszegt·e -és e rendelkezések megszegése kö
vetkeztében kihágás miatt már kéts·zer büntet1ve volt s a második 
'bürutetö rendelkezés Jogerőre emelkedésétől számítva három év 
még nem te.lt el, a (2) bekezdés lehetőséget ad a gyógyszertári jo
g·osít1vány visszavouására. Ezekben az esetekben ugyanis mérl.e

-gelés tárgyává tehető, hogy vajjon az engedélyes nem !követett-e 
·el olyan súlyos cs-e:lekm.én.yt, a1rtely alapul szolgálhat .a gyógyszer· 
tári jogos:ítvány vis·s.za-vonására. 

A (3) bekezdé~ az intézeti gyógyszertár felállítására adott en
·gedély visszavonáEénak kérdését szabályozza. Ezt a kéJrdést más 
'szempontok mérlegelésével kellett megiliatározni .. Az i11tézeti gyógy~ 
szertár múkörlési körét, tehát azokna~k a személyeknek körét is, 

"akiknek a gyógyszertár gyógy.szert stb. szoJgál,tathat ki, az enge
'délyokirat határozza meg. Ha t.ehát az. intézmény szervezetéb8n 
olyan vúltozás 8.Jl be.. ai:nely 1niatt részére intézeti gyógyszertár 
nem volna en.gedél-yezlh0tő, az intézeti gyógyszertár fenntartása 
'üéltalanná válik. De indokolt a megvonás akkor is, .amikor az 
'intézeti gyógyszertárat szabitlyel·1ene~5.en vezetik (például gyógy: 
"Sz.errel az engedélyokiratban megállapított személyek körén kívül
'állókat is ellátják), vagy amikor egy év alatt aZi engedélyezett in
"tézeti gyógyszertárat nem áJlítjáJk fel. 

A 33. §-hoz. 

A jelen § a gyógy.szertárl. jogositvány haszonélvezetének meg
"Vonását teszi lehetővé. Ha a haszonélvezetre jogosult személy a 
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mag·yar állampolgárságát eivesztetW, úgy,s.zintén ha a ha;2'nnélve-· 
zetre jogosult személyt bűntett, illetőleg háború.s- v.agy nep~~lenes"'. 
avagy a demokrwtikus államrend és k~ztársas.~g e~l~n , e-lkovetettc 
bűncselekmény miatt jogerősen szabadsagveszté.sTe- !'teltek,.. D~Z (1} 
bekezdés a haszonél,ve.zet megvonását rendeli e-1. 

Abban az e·setben, ha a gyógyszertári jogos~tvány·- h,aszo-n.ély~
zetére jogosult özvegy mint okleveles ~yó~ysze;es-z ~- gyog·ysz,ert„ar· 
fele1ős vezetője és 6t a bíróság nyeresegvagybo-1 eJkovetett_ vetseg„. 
vagy kábítós~errel elkövetett visszaélés in-i·att jog8'r?s:n-szabadság-__ 
vesztésre ítélte a (2) bekezdés - a 32. § (2) bekezdesenek a) pont
jában fogl~lt r~ndelkezéshez hasonlóan - lehetővé teszi. -a· haszon-· 
~lvezeti jog megvonását. , . 

A (3) beikezdés. indokolásra nem szorU;_l· C:su:pán. me,g~llap1tJat~ 
hogy a gyógyszertári j?gosítyá~y ha~zonelyez~t~r': valo- Jogosu:t-
ság megszlinik, ha az igazolo b1zottsag· (ne~J~;ro.s~g) a haszonel-·· 
vező sz.emélyt a jogosítvány hasz.onélvezetetol vegleg· megfosz... .. 
totta. -

Á (4) bekezdés a gyógyszertári jogosítvány haszonélvezetétő~'. 
való megvonás, valamint a jogositvány haszon.élvezeté_re. val°"
jog·osultság megszűnése tárgyában a döntést a népJól-éti ]llln1szter-
hatáskörébe utalja. 

A 34. §-hoz. 

A jelen ·§ a gyógy•s,zeTtári jogosítvány me<gszűnéSéi:lek es·eteit 
fog'lallja ös-Hze. Ilyen eS>et a gyógys·~ert~r ~negnyitá·sáh_?z 5züksé-: 
ges engedély k.érésének elmuli:sztasa1; ~s i.~ye;i eng·edcl.yne;r. ,az
elrendelt hiánypótlá1-i elmulasztasa ol;:abol torten-t megtagada,san, 
vnlamint „a megnyitás, elinulasztáJsán (13. ,§), .továb?á:_ a le~.o;idas,on' 
(16. §) és a gyógyszertári jogosítványtol 1~:~zolob1z?·ttsag1, (nep~· 
bírósági) ha1tározattal való meg·fosztáson felul a gyogyszeresz el-
halálozása esetében következik be. Ebben az esetben, ha. az 'enge
dé'lyes után haszonélvezetre jogosult Rzemély (15. §.) nc1n 111ar~1dt, a· 
jogosítvány az engedélyes elhalálozá~1ának napiáva1, ha pechg .az.
~ll!l'edéllyes után maradt haszonélvezetre jogosult_ családtag, ':' Jo-
go~ítv.\ny a haszonélvezetre jogosult személ,yek haszon.élvezeti jo~. 
gának megszűnése után. szűnik meg. , , .. 

Ez.aktől az esetektől lényegesen különbö~i~ ,a, ~.yo~~.zertar1 :io-· 
gosítvány vis,szavonása (32. §), a.mikor a 1;B~Jolet~1 min1szte~· elJ:a-
tározása idézi elő a jogosítvány rp_egszűueset,,_ m1g a fe~.teb~ tar--· 
gyalt esetekbe-n közv;tlenül, az, e~gedP.'l:ve.7 nyTla!kozata, illcto: eg- a; 
törvé.nyben meiállap1tott tenyallas bekovetlrezese vezet a Jogo-. 
sítvány megszűnésére. . . 

J:vih<»is ezekben az esetekben is sziik·séges, hogy a m1n1szter meg
állapít';a a jogosítvány megsz.űnés-ét, meTt enn-ek a- körülménynek;: 
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'~iközigazg"afáSi úton ·v<i16 t'isztázil_,:;a e1őfcltét2lr Rnnak, hogy a ·sz-iik
":Ségcssé váló íij engeaély kiaClására sor 1kerűlhessen, 

A 35. !-hoz. 

A közforgtilmú gyógyszertári jogosítvány InegRzünése esctér.r, 
,renldezni', ke-.U a g")róg~szertftr berondezéisénlek ós anyagkésizleté
n_ek sorsat i·S·. Legalkalmasabb, lha mindezt az új en'gedélyes veszi 
"át. fel.téve, hogy a korábbi eTige-clélyes vagy örököRe 1násként nem 
·kíván rendelkezni. -Ezért az (1) be];:ezclés akként r-endelkezik, hogv 
·a megszlh1t -g_yÓgysze1·tárI jogosítvány helyébe engedé.lyezett {;j 
gyógyszerfári jogosítvány engedélyese köteles - a korábbi enge
délyes (örököse) kiváns8.g·hra - a gyógyszertár berendezését, fel
'Szerelését ·cs anyagkéisz1e-t8t átvenni .és azoknak forgalmi ért-Okét 
'a korábbi. en~redély.csnek (örö'kösne-k) megtéríteni. Ez-t a rendelke
zést m-e·gfB-lelöen alkálmaz·ni kell. a fiókgyógysze!"tár m·e·gHzűnése. 

·valamint a ·kézigyógy-szertár tartáshra adotrt engedély hatálytalan
·ná válása esetCre ·1s. 

Arra az esetre, -ha az UJ. engedél,yes és a volt engedélyes, ille
tö.leg örököse a kövei-teles-ék összegében vagy a kövctelés,ek egyos 
'tételeiben n1o!tltllapol:ln'i nem tudnak, a (2) bekezdés a 1:-0rítendő 
··'összeg ID!\!2':í.11apítását erre a célra szervezett döntőbizottság haitás~ 
"körébe utalja. 

A 36. §-hoz. 

A_ javaslatnak:. ez a §-a a jelenlegi jogállapotnak megfelelően a 
'honvédség 'inté'zménye"i által fenntartott katonai gyógyszertárakat 
<_kívánja a JBlen törveny 'hatá]ya al61 kivonni. 

-, A 37. !-hoz. 

A j8len '§ a v'árosOk (k'öz.ségek), valamint a biztosító intézet·ek 
·Bs az Országos Tis'Ztviselői Betegsegé-lye7.é:'li Alap részére engedé
'lyez·ett közforgahnű gyÓg"yszertárakban· foglalkoztatott felelős ve
zetők és gyÓgy~.iZeré,sz·-afkalmazottak, valamint az ezekben a gyógy
'Szertárakban foglalkoztatott gyógysiertári segédszemélyzet szo'l
"g'álati jogvlszony1lna;k szribályozá:sát a magyar köztársas·ág kormá
··fiyának 'hatáskör-éhe utalja. 

A 38. §-hoz. 

A gyógyszer&•z, akinek jellegzetes ügylete abban áll, hogy 
·gyógyszereket vásárol avégből, hogy azokat akár-1nint a gyógy
:Sz'0rki.UörilegeMé'gek esetében történik - változatlan állapotban, 
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akár pedig - amint a receptura körében történik -kisebbi'..:ftgyotJb; 
átdolgozás, il'letőleg feldolgozás után továbbadja az 1875:XXXVII.. 
tc. 258., illetőleg 3. §_a értelmében kereskedőnek minő·s.ül. 

A tisztességtelen versenyről szóló 1923 : V. törv.énycikk, amidőn! 
azoknak a körét állapította meg, akik között kifejlődő versenyre 
a rende,lkezéseit alkalmaztatni kíván1ta, a vállalatnak olyan széles; 
fogalmi körét állította fel, hogy a gyógyszertár ebből a szempont-· 
ból . .aklkor is vállalatnak minősülne, ha a gyógy·szerész nem lenne 
kereskedő. VálJalat ugyanis az említett törvény 30. §-a értelmébew 
minden üzem, amely áru előállításával vagy forga'lo1nbahozatallt-· 
val, vagy p·edig ipari vagy keresltede1mi szolgáltatá:sok viSszterhes1 
teljesítésével foglalkozik. E rendelkezés folytán: a törvény alkalma
zása során sohasem vo1t kétséges, hvgy a gyógysz·ertár olyan: vál-
1alat, amelynek ke1·etébe·n tisztességtelen versenynek minősülő cse
leltmé-ny elkövethető és amely az ilyen csclak·ménynek sértettje iS• 

lehet. 
A fenm.á1ló jogbntn\ azonban az sem 1rolt vi!llás, hogy a:z ipari ren--

déswti szabályok SZicmpontjából a gyógy,s,z!ffi"ész vá11Jalatának folyta:-_ 
tása nem iparűzés é.s a népjól0ti miniszternek azok felett, mint köz
egészségügyi intézmények felet.t gyakorolt felü.gye·1,ete pótolja: 
mindazokat az intézkedéseket, amelyekre• egyébké.n.t' az- i'partörvény· 
adna módot.. 

A gyógyszerész hivatásának ez a különleges jellége a bírói" 
gyakorlat részé-.ről annak az eli-sn1.cré&ét is maga után vonta, hogy 
a gyógyszerész, habiár üzeme 111eg is haladja a kisipar körét, nem 
vá llhatik hi1ratás?.nak gyakorlása révén bejegyzé·sre köteles keres-· 
kedővé, amiből következik, hogy őt nem terheli könyvvezetési és." 
mérlegkészítési kötelezettség se1n, viszont a győgyswrtá:rba:n: al
kahnazott meghataln1.azottainak jogállására is kiilön szabályok 
i1·ányadók, ezek k.er.eskedJelmi 1neghatalmazottaknak nem n1.inősü1-
n.eJr és különösen nen1. lehet nekik cégvezetői n1e.ghatalmazást adni. 

Kétségtelen, hogy a fenn'álló jognak a fenti'ekOen· vázolt állás~ 
pontja a gyógy-sz-erészi hivatás természetének megfelel, d-e abból 
r1.égis adott esetben a gyógysze1·észr.e hátrány állhatt elő. Ha 
11 g;iTanis a gyógyszerész számára - jó1lellet kereslkedö - nincs" 
n:iegnyitva annak le!hetősége, hogy a teljesjogú kereskedő jo.e:állá
~át. elnyerje, ez adott esetben tevékenysé'gén.ek a kívántnál s.zükebb, 
körl'e szo1·u1ását idézi e.Jő. Különösen kétsé·ge,ssé válik a gyógy~ 
szerésí) helyzete akkor, 1ha a inegengedctt keretek között bizonyos· 
kész.í)1nény.eknek a laboratóriun1ában va,1ó nagyobbarányú előállí
tá.sával is fog'lalkozik és így a te.vé<kenys·égében a kere5kedő"i elem'. 
az általánosnál nagyobb méreteket öl.t. 

A javasla.t a helyzetre figyelemmel csak annyiban kíván el
térni a fenná11ó jog isn1.0:rtetett szabályait'ól. hogy a gyógyszerész-
nek, amennyiben azt a saját érdekében szü"kségesneK· lRtja, l1ehető~-
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séget kiván nyújtani arra hogy a cé t ·· k' · 
ezzel teljesjogú kereskedö~é : 1. Álk T.~e on cnt beJ~gyeztesse és. 

1 
t h , . , · va Ja · ..i.4z a rende·lkezes ann j_,t • -

en ' ogy a cegbeJegyzesi kérelmet előterjeszt" , ~ JB 
az e·setébcn a cégbíróság ne f . k o gyogyszeresznek 
.alapján azt vizsgálni ho m .. ogJa a ~reskedelmi törvény 5. §-a 
·körét meghalacÍja-e .é~ kö~t~:~!~~épap~ynogyskzerész üzlete· a kisipar 
. · b · h " , csa ugyan nem tartozik-e 
a e n.ern, Jegyez , eto, ugy_nevezet.t kisk·eTeskcd&knek a kör 'b h 
nem a gyogyszeresz.ne-k m1ndem, körülmények k" "tt . 1 e e, a
hogy magát kereskedőként bejegyezte.s-se. ozo Joga esz arra, 

A 39. §-hoz. 

A k~ze~é.szségügyi igazgatás az utóbbi években minc1ío- f k -
za~i:bf es fbokozotta.bb követelm6nyekkel ,Lépe,trt fol a gyóg{sze~t%-
ra a szem en. A vonatkozó .giz·abályok ol b . d , , e 

1·elé.s beszerzéséit! éls fenntartását írják elran eren~ ~~st e;' fbelsze
gryógyszerész,ek a gyóo·y.gize. k t . ' ' ame ye· ir O• a a.ni a 
t.udjél'.k eílkészíte!Ili. U~atniak~oro a g~~d:nko~ (f,,1~gtök'é!lü~esebben 
kül,önlegess'égek) száma is rendkívüliy ~é~~ékbe~ eg a ~ogyszer ... 
tehat a gyógyszer·e' "Z ari-a k, "l( " · _ megnovek.edctt, 

n • < < enyszeru . uogy a , . él kk 1 
gyobh árúral~tá1:t ta1;!!son készenl!étblem.: E me1le-Ú~n ~l~~o ~1[l ~~ 
~eg a „<lolg~zok erdekélt szolgáló társadalombiztos:t' · · tr;1• t : ? 
JelenJtosen igénybevesz.ik a gyógys1zeirtárak ·1n 1 ~s1 ii: /~·ze .e is 
közgyógyszerel1'J'átás, valamilu~ a betn~sé"" b<r·zri:it, e~eJt"~· tlgk,y a 
mJvel n'emi 1 t "! ! 1 , ...... 6 o... os1 o in eze, e· -· -' ese ro -c,s'8 ,re {eszpé,nzz:eJ fizetn'ek átUand' bb összeggel tartoz ak , ~ ' - ' el oan nJagryo 
1 

· e ~n , a gryogy·~zertárak.nlak, ami egyébként elkerül-
he~et1en, m·ert a gyogrysz.er k1sz.olg·ál tatásáfü6U a szám~'a k1' f1' zet' " 
mar csak az ad · · t , · , · e es01g 

fillllISZ rac1os tennivalók e~végzéise miatt · · 
dm:~rnr, ho~sz.abb. idő ~"lik el. Szüks6g1e'snek rn~tatkoz,ik 't:;h~;n~ 
gyogyisz,eresz1 hitel b1zto1sítás1a. Ezért a je.leini ~~ fell...at l 
köztársaság l . , , t 1... :s uc a mazza a 

' k' , , {OlmanJya , uogy a gyógys.z.ertárak hite1]•t1ö · k" ' 
nek vez.eteset, továbbá O' , O' r ·t' k ; . , i. izs onyve-
t ·h -I, 't l . t a, oYOoJ s~eT ara nak. JetJ,zalog::ioggal való 

11°~to~í~~~~t v~0~~:fe~~ltt:l ~'~~f;·~'~·;~~'l'a €'lrendeJt végrehaj1Hás foga-



Ug·yancsak két hóuapig terjedlhető .elzárás büntetést állapít 
111eg a jelen § arra az esetre is, amikor az OTVO.S, illetőleg az állat
orvos által rendelt gyógy.szert a rendeléstől annyira eltérően szol
gáltatják ki, hogy e:z,által a gyógyszer !hatása kérd.ése.gsé v&lik. Ez 
az eset akkor •következik be, amilcor a gyógyszerből valamely 
gyógyhatású aJlkotórész kisebb-nagyobb hánya.dha:a biányr,ik, do 
mindenesetre oU'y részbeni, hogy ez. a hiány már a gyógy1szer ha
i1ását 1fu·~nl.ti. Az elzárást, azaz a szig·ol'Ú büntie,tést tehát arra az 
esetre kell korlátozinli, antlkor g·yógyhatású alkotórész a fentebb 
emlíbeitt mértékben hiányzik; nem voJ;:nJa ugyanis indokOilt ilyen 
szigorú bii.ntetés-sel sújtani azok.a!ll az es·e1teket~ an1ikor közö1nbös 
anyagok vannak a rende1léstőll1 eltérő n1eD!nryi1ségbe·n a gyógyszieT-

ben. Men!tesíteni kell .a büntetés alól azokat, az eB·eteket is, an1ikor 
jog.szabáily kötelezi a gyógyszerész't arra, hogy éppen a beteg ér
dek.ében a rende-1.éstöl eltérően s1,olgáltas1Sa ki a gyógyszert. Ezidő
szerint véldáuu a 2@.510/1934. B. M. számú rendelet 7. §-ának (7) 
bekezdése arra lcötelezi a gyógyszerészt, hogy erősebb hatású sze
rek i·enCUeJ.ésén,eik olyan eseteiben, amiikor az orvos nem adta vilá
g·os jelét annak a szándékának, hogy a szokásns legnagyobb ada
golt meg·haladó mennyiségben kívánja a szert a.lkalmaznj, a gyógy
szerész eni1ek a :.1egn.agyobb adagnak figy.elembev-ét~lével - a ren
deléstől ·eltérően - szolg·áltassa ki a gyógyszert. 

A 41. s-hoz. 

Súlyos elbírálás a1á esik és ennek: megfeleJ.ően az (1) beikezdés 
.vétséggé ·minő-síti és két évig terjedhető fog{házzal rend.ali büntetni 
azt a csel.ekményt, amikor a gyógyszert jogtalan vagyoni haszon 
el,érése céljából szplgáJ.tatják k.i valamely gyógyhatású alkotórész 
~gószben vagy részbeni kihagyásával. 

A (2) bekezdés a fentebb említett cselekmény elkövetőjére még 
súlyos mellékbüntetést is ró, amikor kimondja, hogy öt határozott 
időre vagy véglegesen el kell tiltani a gyógyszer.é,szi fogla11kozás 
folytatfusá:tól. Enrnek ,a rende1kezésnek n1ég továbbmenő súlyos lcö
vetkezménye is van, mert a 32. § (1) bekezdésilrnek d) ponlllja alapján 
végleges eltill1tás es1etébcn a g;yógyszertári jogosítványt vics1sza kell 
vonn.i. Bár így a csellekmény bünteté1sie1 valóba.n rendkívül súlyos, a 
csel.ekmény súlyával azonban arányban áll. J\íiután a gyógys.ze
rek ,megbízhatóságát és azoknak pontos kiszolgáltatását a lehető 
legnagyobb mértélkben biztosítani kell, az eddig é:-.zJ,elt szabályta
lanságokra figyeleminel, szükségesnelc· mutatkozik a most ismer
tetett szigorú rendelkezés. fe1véte1c. 

A gyógyszerek megbízhatóságának biztosítása érdek.ében az. 
(1) bekezdés vétséggé minősíti és két évig terjedhető fogházzal 
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_rendeli bünite.tni továbbá azt a cselekmónyt 's ·1- • • J tt . ,' .- t' · 
1
,,, - i,an:u.\.oia101110. 

"'."ag~ gyogya-sza -~ cel e eT.eserei alkalmatlan szennyezett gyóg-ys er{ 
JOgtala~ vagyoni haszon elérése céljából hozzák forga:Iornba. z 

Amint fontos érdek füzödiik ahhoz hoo-y orvosi' k" •t• l b'·' '! · . „ , ' "" epes1 esse 
i1em 110 szeme Y orvosi m1noseO'et színlelve ne foglal! "k b t 
g. k gyó · k 1· · 1 · . ~ rnzze e e-. e . gy eze, eseve , eppen ugy e1engedhetetlen annal t' lt · , 
,s "-ogy sz b"l " · ~· e meg 1 a?;a .i.: u . a a. y,sz.eru Jogosítvány nélkül bárki is ' k" t 
bar1mlyen an a . t k, •t , gyogyszer en 

1 
b !h „ y, g? vag~, _?S·Zi menyt ellenszolgáltatásért forga~ 

o~ a ozzo~. ,Az ilyen elJaras ugyanis a betegben azt a hitet ke1ti 
hogy a, neki_ atadott anyag vagy k&sz.ítmény megbízható ' ~ 
szei; marped.1g e~·re semmiféle biztosíték nincs, ha a forga7~!~~
~oz,o n~!n ~s7k a Jel.en t-örvényben meghatározott felügy.elet és ellen
o~z~s ,a~· ~re,t~k,int~tt~l ,a~ ~1) b,e1kezdés a fenti cselekmény elkö
vet~sc~ ~s v~tsegge minosit1 cs ket évig terjedhető fog·házzal . 
,de·l1 burrtetn1. ren 

A 42. §-hoz. 

A társadalombiztosítási intézetek zavar·taJ ""k"d" 'h · f 1 l · , ,- . , , .. e an mu o ese ez es 
_ e e~ eg,es - az intezetek celJaval. ossze nem egyeztethető _ i én _ 
bev.etelenek meg·akadivlyozásához fontos ko"ze'rdek f" ""di! Ag y n tt . t' t 1 .. . . . . uzo <. z em-
1 e· in e~e ~~nek a torveny ereJe-vel biztosított bevé-teLe·t t h't 

meg keJI ovm a rendeltetésüktől eltérő igénybcve"telto"l E .1 t e .a 
len § 't ' ' · " , . , . zer a Je-.. v: segge minos1t~ es -egy. évig terj.edhető fogházzal rendeli 
bu1!-t~t~1 ~Zit a cselekmenyt, ainikor a gyógyszerész valamel biz 
tosito in\ezet te.rhére az intézet rendelLVényén rendelt gyó~sze; 
vagy, ahe y~tt k1szolgált.a1tható más gyógyszer helyett ' ' •t' 

:szolgaltat ki. mas aru 

A 43. !-hoz. 

A, k.~zöns·ég rn,~~·bíz,hat~ és jó gyógyszerellátásának biztosítása 
~~endk1vul :outos kozegeszsegügyi érdek. Erre tekintettel megokolt 

?gy ~ ~yogy,szertárak vezetésére, valamint a gyógyszerek kiszol: 
gal,tatasara von .. atkozó rendelkezé.,;;ek meg'szeg·ése a 1 "ih' ' k 
von tk , ' ''lt l' c1 agaso ra 
E , a · oz.o a ~a anos „r~ndelkezéseknél szigorúbban büntottcs&éik . 

. zert .~ Jelen § lehetoseget ad arra, hogy a jelen törvé·ny alapjáJ' 
kibocsato~t re~delet~k rendelkezéseinek rnegszegése _ a~enn.yi~ 
Le.n a ?s~le~me:r;y s;ilyosabb büntetőrendelk0zés alá nem esik -
mint k1hagas ket honapig terjedő elzárással büntettessék. 

A 44. §-hoz. 

A jelen § életb.elévtető rentlelk.ezéseket tartalmaz. 
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II. 

202.00011948. N. M. számú rendelet 
a gyógyszerészetről szóló 1948 : X~X. tö~v~nyc~kk ~letbelépése és'. 

egyes rendel]{ezéseinek vegrehaJtasa targyaban. 

(Kihirdettetett 1948 július 15-én. - R. T. 1575. oldal.) 

A ó yszeré.swtről szóló 1948 : XXX. tc. 12. §-ának (6) b~kez-
désébe!: 1~. §-ának (8) bekezdéHéb,en, 20. §-ána.k \Gl, . bekezde·~-~ben, 
22 §-' k (4) bekezdésében, 25. §-anak (3) bekezdeseben, 29. '· anak 
(5i b:~~~désében, 35. §-ának (2) bekezdé~ében és 44. §-á~ak (3) be
kezdésében foglalt felhatalmazás alapJan - a ~clc·n 1e.r;i-dele~ 11. 
§-, t ·11etöen a földmívelé,s.ügyi miniszteTrel, 22. C.3 .24. §.-a1 tek.1nte
té~en1 az igaz·ságügyminiszterTel, 2~: §-át ~lletőe·n pedig_ az ipar
ügyi mini·szterrel egyetértve - a k1ovetkezoket rendelen1. 

I. FE.JEZET 

:A1 törvény, életbelépése. 

1. §. Az 1948:XXX. törvénycikk (a továbbialóan: ·r.) az 1948„ 
évi július hó 15. napján lép hatályba. 

IT. FE.JEZE'l' 

Közforgalmú gyógyszertárak. 

1. Közforgalmú gyógyszertár felf'llítqs~nak engedélyezése 
és helyenek megailapitasa. 

2. §. (1) A közforgalmú gyógys".~rtá1· f~lál!.H,ás?' irántib kére!: 
t (T 7 §-a) a törvényhatóság elso hsztvrneloJenel ke!l eny';'J 

me. H. . l .. forgalmú gyógyszertár fe'lállítás!át _gyogyszer·esz 
tani. a a (OZ e ' ' ' klevelét vagy kéri. a kérvényhez meltékelnio kell a gyogyszeresz1 o -. 
annak hiteles másolatát. b lm d' 1 p "n c (2) A törvényhatóság első tisztviselője, az (1), e1,, ~ ·C·~.a ~- J:m. 
e'löterjesztett kérele·m e'lbirálásához szü.k.s!ege,s tenylabllas lk~~~~r--

k .. , b ·11 töleg városban, ame Y en a oz Iására abban a ozseg en, 1 e· , . , 'l' t t" k' A táTgya:--
galmú gyógyszertár felállítását ker1k, targya as _ uz L 
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lás-0n a tisztifőorvos, továbbá megyei városban a polgármester és: 
a városi orvos, köz..ség-hen pedig a járási főjegyző, a községi elöl
járóság és a köz.ségi (kör-) orvos köteles résztvenni. A tárgya1ásra 
a ik1érelmezőt és az összes érdekelt gyógyszertárak engedélyeseit 
(felelős vezetőit) is meg kell hívni. A tárgyalást a törvényhatóság· 
e!lső tisztviselője vagy az általa megbízott törvényhatósági tis·ztvi
selő vezeti. 

(3) A tényállást a T. 8. §-ában foglalt rendelkezések alapul vé
telével kehl megállapítani. Ha ezek s·zerint lehetőség van arra, 
hogy a kérelemben megjelölt községben (-községrészben), illetőleg 
város.ban (városrészben) új köz-forgalmú gyógyszertár .felállítása 
enged·éllyezte&sék, a tárgyalás során meg keil állapítani a közséig<
nek (városnaiki) azt a pontosan körülhatárolt szűkebb ré:sizét (teret, 
nagyobb térnek egyik oldalát, utcát, utcákat, utcarészletet, utca-
részleteket) is, amelyen belül - a gyógys.zertárnak a község (köz
ségrész), illetőleg város (városrész) 111inden rés1zéből való könnyű 
hozzáférhetősége s-zempontjából - le-galkaln1asa·hbnak mutatkozik: 
a lk1özforgaln1ú gyógyszertárnak felállítása és ameilyen belül a köz
forgalmú gyógyszertár felállítására alkalmas helyiség van. 

(4) A tárgyalásról rész'letes jegyzőkönyvet keU folvenni. 
(5) A törvényhatóság első tiszt"iciselője köteles a tárgya.lás.ró! 

felvett jegyzőkönyvet és a be,nyujtott kérvényt véleményes jelen
tés1ével együtt a népjóléti miniszterhez felterjeszteni. A jelentés~ 
nek tartalmaznia kell, illetőleg ahhoz mel'l-'kelni kell 

1. vidéki törvényhatóságnál: 
a) a kérele1nben megjelölt község (váTns) népességi adatait; 
b) az említett rklözségnek (város.nak) hitele.s térképét a meglévő'· 

közforgalinú (fiók-) és int,é.zeti gyógyszertárak helyének, valamint 
az újonnan felállítandó közforgalmú gyógyszertár közelebbi he
lyén,e]r é.-: e gyógyszertárak egymástól való lávO'lságának pontos, 
n1egjelölésével; 

e) ha a községben (városballl) csak egy gyógyszertár van vagy 
egyáltalában nincs gyógyszertár, az állan1építészeti hivatal által 
kiá:Ilított olyan térkéipe•t, ameilyen a leg,foözelebb eső köz.ségek (vá
rnsok), továbbá az ott levő közforgalmú (fiók-) é.s1 intézeti gy6gy
szertárak helye, valamint a köz'lekedési vonalak tvasutak, autó
buszjáratok) és utak - '" utóbbiak jellegük megjelölése mellett -
fel vannak tüntetve; 

d) a községnek (városnak) - a (3) bekezdés alapján megállapí
tott - azt a pontosan körü·lhatárolt szílkebb részét, amelyen belül 
a gyógy.s~ertár felállítása a legalkaln1asabb; 

e) a kémlemben megjelölt községben (városban) gyn,loorlatot. 
folytató orvosok és ál'latoTvosok .számát; 

f) .minden olyan intézménynek és üzemnek fels.orolását? amely 



r:egy új közfol'galn1ú gyógyszertár felállítását szükiségessé- tszi, ilt~e
től·eg minden olyan köriilménynek megjelölés-ét, an1ely a forga
lomra kihatás1sa] lehet, 

g) az új gyógy,szertáT fel1íJlításával érintett gyógyszcrtárak
-ban alkalmazott gyógy8zerésze.k számát; 

h) hivata'los kinTutatást az előző pontban 01nlíte-!:t gyógyszer· 
tárak utolsó három évi adóalapjáról; 

i) a tisztifőorvos véleményes jelentését; 
k) az érdekelt község elöljáróságának (megyei város polgár

mesterének) állársfoglalás,át; 
2. Budapest székes.főváros.ban: 
a) olyan hiteles térképet, mety az újonnan felállítandó közfor

galmú gyógyszertár, valarnint a forgalmukban· érintett 1kiözfor
_galmú gyógy.sze:1·tárak é,s a köze'lben lévő intézeti gyógyszertá::·[tk 
.helyét a nép-esf>égi adatokkal együtt feltünteti; 

,b1) a .s:zéke·sfővárosnak ~ a (3) bekezdés alapján megálJapított 
~ azt a pontosan körülhatárolt szűkebb ré,széi, an1elyen belül a 
.gyógyszertár felállítása a legalkalmasabb; 

e) az érdekelt :kiCzfo.rgaln1ú gyógyszertárak uto'l,só három évi 
.adóalapjáról szóló hivatalos ki1nutatást; 

d) a kerületi elöljáró és a tisztjfőorVos javaslatát. 
3. §. (1) A népjóléti miniszter a közforga'lmú gyógyszertá1· fel

Mlításának sziik.ség0ssége kérdésé-ben az 01·szágos Közegész.~1égügyi 
Tanács mcgha'llgatása után határoz. A felállítás szük.ségességé.nek 
megállapítása esetében a népjóléti miniszter kijelöli az újonnan 
fe'lállítandó közforga'lmú gyógyszertár körzetét, azaz a köz.5égne.k 
'(városnak) azt a pontosan körülhatárolt szükebb részét (teret, na
·gyobb térnek egyik oldalát, utcát, 11tcákat, utcarés.z:Ietet, utcaTész
leteket), amelyen boliil új közforgalmú gyógyszertár felállítható 
cés egyidejű'leg az újonnan felál'lítandó gyóg,,ryszertál'ra országos 
:pályázatot hirdet. 

(2) Ha a népjóléti minls-zter a felterjesztett iratokból é-s az Or~ 
:szágos Közegész.ségiigyi 'ranács á'llás.foglalásábó-1 azt ál!lapítja 
meg, hogy a kérvényb·en megjelölt .k'Özs.égben (váJ:osban) a T. 8. 
-§·-ában foglalt rendelkezések szerint közforgalmú gyógyszertár fel
á'llítására nincs lehetőség, illetőleg annak -s:zükséges.sége nem áll 
fenn, a kérelmet elutasítj1a és erről a k-érelmezőt a törvényhatóság 
,,első tisztviselője útján értesíti. Ilyen esetben az B'illlített községgel 
(váross·al) kapc-solatos újabb kérelmek a népjóléti miniszter hatá

:rozatának 1kre'ltétől számított egy é-ve11 belül egyáltalában nem, az 
ezt követő három éven belül pedig osak abban az esetben vehetők 
<érdemi tárgya'lás alá, ha a kérelmező az illető község elöljáróságá
ll·ak (város polgá1'n1esterének) igazolásával valószínűsíti, hogy a 
közforgalmú gyógyszertár felállítás1a szempontjából számbavehető 
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la~o~ság. s~á.ma új közlekedési vonalak Ine n it ·. , 
mµs ipari es kereskedelmi vállalato·l< l 't 't~ Y asa, gyara·k vagy-

. k k .. tk t' " ei es1 ese vagy e~ 'b k'· .. n1~nye ove ez eben oly mértékhen emeik d 1:>YC- orul-.. 
§-aba;r foglalt rende'li:kiezések sz.erint már e ett, h,?·~ a T. 8 .. 
galmu gyógyszertár felállítására. van lehetos~e:g közfor~. 

(3) Ha a népjóléti niln1szter a T 7 §e· k 1 ) ján hivata:lból kívánja megállapÍtaiti · h ana .1 bekez,dése alap
(város,ban) -s-züks-éges-e új közf~r -alm'ú ogy v~l~~e!ly kö~ségben 
2. §. rendetkezé-S'eit ilye.n esetbeTI 1s megf:rof;vszeiltkar fe'láll~tása, a 

4 § (1) A k e oen a almazm kell 
· · özforgahnú gyóg szertár ' · 

ványt eng.edé'lyező okiratban me;határo o~t g:?gy~z,er.tári jogosít.. 
don áthelyezhető; a gyóO'y-sze-rtár ú: h 1 z,t or~e -en belül szaba
től számított nyolc nap 

0 a:l~tt a t··: r, 
8 Y: t,:;tz?n an ,?'z ~thelyezós-· 

útján a népjó.léti miniszternek be oknlelnyl a tosa~g el-so tisztvise1ője ' '°' Je en en1. · 
(2) A közforgaln1 ú gyógysze-rtárnak az en 'edél k. 

hatáTozott .körz-eten kívül lévő helyre v <. l' ·t~ ] y-_o , 1ratb~an meg
té,n ha az engedélyokiratban körz~t ni a o a e J'."Blz.:'!1s1ehez, ugyszina-

t · k , ncs nlegJe o ve a g · 
szer a1·na mas helyre való áthelyezéséh"- _ T 1 -' "', yogy~ 
1bekezclése értelmében _ a népJ' óléti ini· _ez t . a l" · U. §-anak (1) 

.. k , A n1sz er e ozete-s en O' d ·1 
szu sege-s. z erre irányuló kérelmet f' , , , , I:> e e ye. 
viselőjénél 1klel:I benyujtani. Az áthel a , ~Ivenykitosa~ _első tiszt~ 
tendő eljárás tok.intetében a 2: és 3. [-~Z:s ~n~lc 'l~ ~ez.e-senél ,k0ve
k-elrl meg·felelően alkalmazni. 11 

og a 1 endelkezeseket 

2. [(özforgalm':lt gyógyszertári jogosítvány engedélyezése.'. 

, 5: §. (1) A nBpjóléti miniszter a közforgaln1ú ~ógyszerti ~· . 
s1tvanyt - a T. 11. §-a értel111ében - ininden e. "b . "', 11 JOgo-
1 · t ] „ d' . - se~ en orszao·o8 : yaza- a: apJan engc, elyezi. A pályázatot · · ·1·1· · . " ~ · .. pa-
k . · t J\!1r '" · a nepJo el m1n1szte , · 

i es az a iagyar Közlöny három ,egymásután kö\ tk ·„ l' 11'Ja. 
ban, valamint a „N épcgé.szség·üg·v" e 11ivatalo 1 b'e ek~? s.zámáA '1 ' t b , ·. · " · "' ,g 'ap an -oz,,.é;'- · 

pa yaza atar1deje a Ma!{yar Közlönyben 1 '" b ,_, ~eszi. 
közzétételtől .gzán1Ítoft harmind nap, e 'SOlZ 011 történt 

. , (~) ~ ~özf?rg~Imú gyógyszertári jogosítvány en ed 'l , 
r1·ant1 pa1yazat1 kervényt ·k_lözvetleniil a né[JJ. óléti , . . gt eh yezese 
benyuJ· t . A l . , b m1n1sz cr ez kell , an1. ;;:erveny en pontosan n1e0' kell jolötn· . t " , 
szertarat, amelyre, illetőleg azokat a go . - t. l kaz a gyogy-

1 J 
"k, yogysze·l_' ara at ·nnelyok 

va ame .y1 ere vagy an1elyekre a kérelmező ó . , '·"' · 
vá;iy ~ng,edé}yezését kéri. Ha a pályázó köz;l,. ~:s~or~~r.1 J,ogosí,t
Jyazat1 kervenyben továbbá fel kell tüntetnie I:> . -f~ 'at~o.s~, apa~ 
henyujtá:,„t 1" " . t' . , apa yaza l k1erveny 

, ·sa , mego ozo nap ar1 evbe,n a közgyóo·yszere:llát' t ·h, 
gyogykezelesbe-n részesült személyek sz'1ma' t o1·s h < da:s CI ere. 
1 · · 1' X "< · • • a pe ig a · 
yazo ~z 927: ~I. tc. 92. vagy 93. §-ában, illetőleg az 1928·XI P~-

101. §-aban em11tett társadalombiztosító intézet (a továbbiakba~~; 
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·· . , t' 1 , , ben meg kell jelölnie azt is, 
biztosító intézet):. a palya~(a:. r~ra~)Y amelyben a !biztosító intézet 
hogy abban, a ~ozis'egbe1: „.v.aIOS 'tvin engedélyezését kéri, m~ny
közforgalmu gy,?g~,szer~a;1 _Jotg_?s~ él ~etegség· esetére biztos1tot
nyi a kérelmezo b1ztos-1to in eze n 

tak .száma. , , á1t l előterjes:ztett pályázati Jriérvényhez a 
(3) A gyogyszeres~ a , . l' k t kell osatolni: 

következő okiratokat es egyeb, ig~z? as~l~ hatósági bizonyítványt, 
a) a mi:gy~r. államp~.~gá~·~a:i~o~~~~t (születé·s'i értes.ítést), 
b) a .gzfiletes1 anyako Y , f 1. 'tó gyógyszeré3·zi. okleveiet. 
e) a gyó.gyszer.tár_vezetei:ere e JO.go~~1 zó mŰködés·i bizonyítvá
d) a működési ik1mutatast a vona o 

nyoll'ka;l együtt, , , ~ bb' k letü hatósági erkőlcsi lllizo-e) a két hónap.n_al nem rebe 1 e 

nyítványt.' , . natkozó összes határozatokat, , . 
. f) az igazola,,sr~ ;ro .. .]_, kélt hónapnál nem regebb1 

g) az egész;s-ég1. al~apot~t 1,gazto o, 
keletű tisztifőorvosi ~nzon:y1tvany bb n foglalt adatok (magasabb 

h) a rövi.d é'letra:izot es. aztba . al 'iat esetleges tudományos 
egyetemi képzetts~~· ~at.ona1 ~ ~k~;~t~~at.' 
:műiködés stb.) valo-sa~at igazolo .. , folyamodónak van-e 

i) joghatál3:os D:?'1flatkio~at?t ;~~~~z!~~~i jogosítványa és h~ 
vagy vott-ie mar koz orga mt'u" g_ gos1'tva'nyról az új közf.orgalmu 

· 1' " 'gyszer ar1 JO · · 'lk'U 1 van, a meg ev_o gy? . , ln erése esetére fenntartás ne l e~ gyógyszeTtári JOgos1tvany e Y 

mond, 'l h . folyan1odó ház·aRtár-
k) joghatá:lyos nyil~tkoz~it~~z~~:~~;i j~;isítványa és ha van, a 

sának van-e köz.forg·~l1:111; gyofbtY, 'Ól az búj közforgalmú gyógy-
, „ , . szertar1 JOgos1 vanyr d'l ' e ese· me·g-levo gyogy · 1 · l' észére való enge e yezes 

Fzertári jogosítvá1;y~a~ fo ya~oc o r -, . 
téxe fenntartás nelkul .lemon 1. " t k"zforgalmú gyógyszertar1 

l d, aki megszun , o l' ll't dó (4) Az a fo yamG o, ·. . 1 . községben fe a 1 an 
jogosítvány (T. 34. ,§~a) he}~e.be :"taá~I j~~:Sítvány engedélyezését, 

ógy.szertárra ·ker1 g,y?gy~zer" . , van, a kérvényhez olyan 
!~elyben fiók-, vagy kez1?yo~·T·srert:i::~atolni amelylhen kölelczett
' c;ghatá:lyos nyilatkozatot is ~o e_ es '"d'l ~nek (öTökö'3Il1ek), ilie
J . h y a korab b1 enge e ye , , , . , a 
séget vállal arra, og, . „ , szel'tár engedély·esé.nck ,k11v~n~a~.~r 
tőleg a fiók- vagy kez1gyogy . ·t' 'lletőleg a meglevo fiok· 
a megszűnt közforgalmu gyogy.~z~~ a;~l:.zerelését és anyagkészle
vagy kázigyógy.szertár bere~de.ze~et ~két 'a korábbi engedélyesn-ek 
tét átveszi és azokn~~ forga m1 er e 

(örököséM~) ~e~tériti (T. 35, §-a). ó szertári jogo.sítvány ~,n7e~é
(5) A nepJolet1 m1n1szter a .. gy, gyb t' 'g· első tis1ztvi1sel0Je:t er-

, "l k, 1 e őt és a torveny a osa , t, . 
lyezésero a erem ,z , " . t . l". köteles a gyogys,zer ar1 
tesíti. A tö1·vényha:tosag elso t11sz v1se oJe 

jogosítvány adományozáisáról az ö:;;;~sze,s szükséges adatok közlésé
vel a tisztifőorvost értesíteni. 

6. §. (1) A közforgalmú gyóg·yszertári jogo.sítványn,ak újonnan 
:felállítandó gyógyszertárra eng·edélyezéise esetében a jog·o·s1ítvány en
gedélyese köteles - a T. 13. §-a értelmében - az engedélyokirat 
kézbesr.ítése napjátó1 számított egy év alatt az engedélyokiratQa:n 
m-eghatározott körzeten belül, a vonat1kbzó jogszabályok rendelke
zéiseinek megfelelő helyiségekben és a hatályns rendeletek i·endel
Jrezéseinek megfelelően be1rendezve és felszerelve a gyógy.szertárat 
.!felállítani és a gyógyg.zortárnak a közforgalom részére való meg
nyitáisához a törvényható:s'ág első ti·sztviselőjétől (Budapesten a 
·kerü1et'i elöljárótól) engedélyt kérni. Az 0rre vonatkozó enge,dély 
;megadás,a előtt az engedélyes a gyógys.zertárat a közforga101n ré
szére nem nyithatja meg. 

(Z) A törvényhatóság első tisztviselője (kerületi elöljáró) ·k:öte
]es a kérelem benyujtása napjától .számított nyoJc nap arlatt a 
gyógyszertárfban helyszíni ,,szemlét tartani. A helys.zíni szemlén a 
i;i1sztifőorvos és az Ország'Os Közegészségügyi Intézet kikii.ldött 
gyógy.szerész-s·zakközege·, továbbá Budapeg.t szé·kesrfővárosban a 
_kerületi elöljáró és a kerületi közigazgatáshoz beosztott tisztiorvos, 
várnsban a polgármester és a tisiZtiorvos, községben pedig a járási 
főjegyző, a községi elöljáróság és az illetékes tisztiorvos ·kiöteleos 
ré-sztvenni. A helyszíni Hzen1lén n1eg kell állapítani, hogy a gyógy
:s:zertár az engedélyokiratban meghatározott körzetben ál'líttatott-e 
·fel és a gyógyiszertár helyiségei, be-rendezése és fels-zerelés-e ineg
f elelnek-e a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseiben 1ncgálla_v_í
tott követelményekne'k. A helyszíni szemléről jegyzőkönyvet ·kiell 
_felvenni. 

(3) Ha a gyógyszertár helyiségei, berendezéls!e és felszerelése a 
·törvényes követeln1ényeknek megfeleln·ek, a törvényhalóság első 
tisztviselője (kerületi elöljáró) - a T. 13. §-ának (1) bekezdése ér
telmében ~ köteles a gyógyszertárnak a .k1özforgalo1n részéTe va'ló 
megnyitásához az engedélyt megadni; e1lenkező ese·tíbren pedig kö
te.Jc1~ az engedélyest felhívnL hogy a megállapított hiányokat a 
-hiányok pótlásához szüfuséges időtaTtarn figyelembevételével n1eg_ 
határozott határidő alatt, de legkésőbb a g·yógy.szertá1·i jogosít
ványt engedélye·ző okirat kézbesítése napjától ,számított egy évet 
követő harn1inc nap alatt pótol;ia. Ez utóbbi esetben az engedélyes 
-köteles a megadott határidő alatt a inegállapított hiányok pótlá
.sláról gondos.k!odni és ennek megtörténte után a törvényhatóság 
,első tisztviselőjétől (kerületi elöljárótól) a gyógyszertár inegnyi
tá·sához ..szükséges engedélyt is1nét kérni. Az újabb hely.színi 
:szemle tekintetében a (2) bekezdés l'·endelkezéseit kell alkalmazni. 
:Ha az engedélyej3 a hiányokat a törvényhatóság első tisztvjs-előja 
.(kerületi elöljáró) által megállapított határidő alatt nem pótolta, a 
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törvényhatóság első tisztviselője (keTületi elöljáró) kötele,s a 
gyógy.g.zertárnak a közforgalon1 ré·szére való meg11yitásához sziik-

séges en'gedélyt me.gtagadni. 
(4) A gyógyszertár megnyitásának engedéiyezéls\0 esetében az. 

en.gedé'lyes köteles - a T. 13. §-ának (1) be.kezelése éTtc!lmében -
az erre vonatkozó eng·edély kéz1biesítése napjától >Számított nyolc 
nap alatt a gyógysze1·tá1·at a ltözforgalom i·é·szére megnyitni. A 
tö1-vényhatóság első tisztviis:elője (kerületi elöljáró) köteles az 
előbbi rendellte-zés végrehajtását a helyszínen ellenőTiztetni és ha 
az engedélye,s a gyógysz·ertárat az említett 11atáridő ailatt a köz~ 
forgalon1 részére nem nyitotta meg, kötele.e a gyógy·sze-rtár meg
nyitására adott .engedélyt hatálytala-nítani. 

(5) A törvényható1s·ág első t>sztviselője >\kleriileti elöljár<\) köte
Qes a gyógy·szertárnak a közforgalom részé1'e való megnyitását en
gedélyező vagy megtagadó határozatát a hely1színi sze1n'léről 
(s;z;en1lékről) felvett jegyzőkönyvv·el együtt a népjóléti minitszter
hez felte1·jeszteni. A gyógyszertá1· rnegnyitásának engcdélyezé1se 
eseJtében a felterjesztéssell egyidejűleg eg-yben jelent„n\i kcll, hogy 
az cng·e.dély mely napon kézbe-síttetett és az engedé'lye·s a gyógy
szertáTat mely napon nyitotta meg a közforgalom részé1·e. 

(6) Ha az engedé\l\yes megsz.űnt gyógyszerári jog·osítvány« he-· 
lyébe kapott közf0Tgaln1ú gyóg·yszeTtári jogosítványt, az előző 
(1)-(5) bekezdésekben foglalt i·endelkezél;mklet a következő eltér&s
sel ,ke'll alkalmazni. Az az engedélyes, aki olyan gyógyszcl'tárra 
kapott közforgalmú gyógy-szertári jogosítványt, aauely a jogosít
vány engedélyezéséig a közforgalüm Tészél'e nyitva állott, köteles 
a gyógys.ze1·tári jogosítványt engedélyező okirat ké-zbc·s-íté1s:e nap-· 
jától számított nyolc nap alatt a törvényhatóság első ti,sztviselő
jétől {kerül-eti elö'ljárótól) a gyógyiszextárnaok további nyitvatartá
aá:hoz engedé!lyt kérni. Ha a (2) bekezdés szerint megtartott hely
színi 1s1Zemlén roegál'lap-ítú.st nyert, hogy a gyógy-szeTtár 11clyisé.gei 
vagy berendezése, illetőleg fe11szeTelése ne1n felelnek m·eg a törvé
nyes követeln'lényekne:k, a törvényl1atóság első tisztviselője (keri.i..-
1.eti elöljáró) felhívja az engedélyest, hogy a n1egál'lapított hiánya-· 
kat - a hiányok pótlásához szükségeis: időtartan1 fjgyele1ubevételé
vel - meghatározott idő a'latt pótolja. Az eng-edélye!s a ntegadott 
hatáxic1ő leteltéig a gyógyszeTtárat nyitva taTthatja ugyan, köte
les azonlb·an eddig az ic1őponfi_g a megállapított hiányokat póto'lni... 
Ha az engedélyes a megadott határidő alatt a hiány0Jr1at nem pó
tolta, a törvényhat6ság első tisztviselője (keTüle.ti ·e'löljáró) a 
gyógysz;ertár inftköclését a gyógy1~·z.ertáTi jogosítványt engeclélyez& 
okirat kézbesit.ése napjátó1 szán1ított egy év hátTa'lévő idejére a 
népjóléti miniszte

1
r jóváhagyásával fe:lfLi_ggc.s·ztheti; ha pedig az-

engedélyes a hiányokat az einlített egy év alatt sem pótolta, a 
törvényhatóság első tisztviJs1elője (1kerületi elöljál'Ó) l[öte'lcs az egy 
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é:7 e'ltelte után a gyógyszert,.. , : . , , kirendelni. ar tovabbi vezetesere hatósági_ vezetőt 

7; §. (1) A közforgalmú ó 8 ·t. .. . . 
a,gyogysze-rtár közelebbi ineg~e~T, z~~ .a:r1 _Jo1?"0~1tvány engedélyese 
zeis-t) szabadon választhatja·g~"t 10sere szolgalo elnevezé.st (céO'jel
a, törvényhatóság első t>szt~is·~l~ .~s :;:onf.:'n mrn~}r J1asználalŰhoz 
kerni. A jóváhagyás iránti kér J,,__,ne .: o~ete-s Jovahagyál'.i•át ki
s-előjénél ke'll benyujtani. el1net a torvenyhatóság első tis'Zt-;i-

(2) A gyógyszertár közelebb' · 1„ •• városban (közse'gben) l' ;, l n1egJe olesere az ugyanabban a ' ervo más gy' ·t' e yag~ ezze'l könnyen ös.szetéves·zthet" oyyszet , arnak az ;,lnevezése 
illetoleg annak használat o ,e nevezes nem választható 

(3) A ·· · a nem engedclyezhe'ő ' 
. torvenyhatóság első tisztvis 1". ~- . 

alapJán előterjesztett kérele . , '1 , e o,Je, koteles az (1) bekezdés 
tána1~ egy máso'lat' 'ld' 1:11 JOV~ 13;gyaJ~iara vonatkozó határoza-

. 1 pe anyat a ne ''l '\' · · teni. PJO· e 1 m1n1szterhez felterjesz-

(4) A törvényhatóság első tis t · 1„ „ 
ján előterjosztett kérelem elut · · ~t ~~~ oJenek az (1) bekezdés alap-

, ''l't" . asi asa1a vonatko · h t' l a nepJo e I m1nis-zterhez fellebb , , k" . zo a aroza a elle·n eze,sine van helye. 

3. A közforgalmú, gyógyszertári jogos,ítvány haszonélvezete. 

s. §. (1) A T.12. §-a (1) b k d' • . 
ilyes elhalá'lozá1sával a gyógys~e~~„ :~e.nelc ~i i:ontJa alá { sfi engedé
.a T. 15. §-a értellnében _ a ai~ ,~ogosi vany haszonélvezete_ 
k?zös háztartáJshan élt özve z e;ige e ~~snek az, ~lhalálozásáig ve'lc 
senek, iltlető1eg e'lha1álozásá:::r~~I~á~~vegy __ uJabb házasságköté
lyesne.kl huszonnegyedik életévét be J 1 ~)e~~1g az elhalt engedé
Ha az engedélyes házastársa nem, toltott gyermekeiTe száll. 
nem éJlt vagy az engedé1ye;selazk~~~edel,yes ~lhalá1ozásakor már 
gyó.gyszertári jogosítvány haszoné~~et;etha~a„,sagát folbonloLta; a 
zasaval az elhalt engedélyesnek h . . 

0 
az ei;ige~lclycs elhala.lo

töltött gyermekelre száll. Az e'lh 1~szonn~~{ed1k eletévét be n_em 
~zonélvezeti jog a huszonncg ed{k .rnt~e .. " ye•s .gy?r;rrnkeit a ha-
1llet1 meg. Y e e evuk betolle15:enek napjáig 

(2) Az elhalt engedélye „ • he nem töltött gyermekei ~ö~~veg:e es ~uszonnc?'~e~ik életévét 
haszo·nélvezetére va:l' · ~ . e ese , a gyogyiszertar1 JO·gosítvány 
számított tizenöt na; ~1::tYJOg~s1:l,t:~t~u·k' .~egnyjl,ásának napjától 
zeti joguk elismerését kérni aAn~pJo o ;l m1nu_srz_tertól_ a ht'lszonélve
k6re'lmet a törvényhatóság ~lső f,sz~n~ v1~:.e,t1 ,Jog eliJsmerése iránti 

(3) 'A haszonélvezeti . o . isz ;1se_ o~en~l kell bcnyuj lani. 
kell az elhalt engedilyesJ h~ el:s~~r~se irant.1 kérvényhez cisiatolni 
tát (értesítését), úgys;,intén a~a~s,a.gt es, ~a'lott1 ,any,aköny,vi kivona
gebbi keletű hatósági erköl0s' :: e m~zto:r;ek ,ket hona:pnal nen1 ré-1 izony1 vanyat, va'lan11nt a 12., illc-
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tőleg 13. §. rendel·l{Jezései .sizerint a gyógyszertár vcze,tésére ,fe,~elős 
vezető alkalmazásának vagy a gyógyszertár haszonberbeaílasanak 
engedé1lyezés~ iránti k,é1:elmet, tov~bbá . . . , , . _ 

1. ha az ozvegy ker1 a haszonelvez,eb. Jog el1sn1-ereset, hely}ia 
tósági bizonyítványt arról, hogy az engedélyes-sel annak elhala:lo
zásáig közö1s háztartá,sban;élt, . , . " . 

2. ha az elhalt engedelyes gyermekei ker1k a haszone'lvezet1 
jog elismeTését, 

a) a születési anyakönyvi kivo17atukat (ér~esítést),,. , . 
b) az elhalt engedélyes özvegyenek halotti vagy UJabb hazas„ 

sági anyakönyvi kivonatát (értesítéis:ét), ha pedig az engedélyes 
házastársa az engedélyes e'lhalá'lozásakor már nem ,élt ,va~y ~,z 
engedélyessel kötött házasságát fellb<ontotta, az eföalalozas, ;lleto
leg a házasság felbontál~·ának időpontját, igazo'~ó .ok1rat_ot. , , " 

(4) A népjóléti miniszter a haszoneilvezct1 Jüg eli-s·mereserol 
a törvényhatóság e:lső tisztviselője, útján, értesíti „a J:ias·z~nél~~zet:·.e 
jogosultat (jog?1srulta~a~). A _törvei;y,h~toság .. elso t1~·z.~v1~eloJO ko= 
te:les a haiszonelvezet1 :iog el1smereisc.rol az osszes s-zukseges ada 
tok közlésével a tisztifőorvo1srt is értesíteni 

(5) A tjs.ztifőorvos köt~les a „gyógyszertári _jo~ositv~ny haszu~
élvezeté1·e jogosult· szemelyekrol pontos ny1lvantartast vozet1:11, 
gyermekleknél a haszonélvezeti jog lejáratának időpontját nyil
vántartani, a haisizonélvezeti jognak egyéb okbó'l (e:lhalálozá,s, há
Zfös,ság·kötés) való megszűné~ét figyelemrnel „kí~·é;'ni é~· a, haszo~
élvezeti jognak bármely okbol törtent ine~szuneset a ~orveny~ato
ság első tisztviJs1elője útján a népjóléti ininiszternek JelentenL 

4. Fiókgyógyszertár felállításának engedélyezése. 

9. §. (1) A fiókgyógysz".rtár fc,l";llítás~.n":k enged~lye~ése iTánti 
kérelmet (T. 18. §-a) a törvenyhatosag- elso trnz\v'8eloJe;:iel kell be
nyújtani. A törvényható~ág. első ~i',<1.ztv~s~lője,.k1~te_l8's a J,el~?- ,r~d~~ 
let 2. §·-ának rend~lkezesei szerint ki:.iz.s~alni e~ a ;?-CDJOleti mi
niszterne-k jelenteni, hogy abban a koz,segben, illetoleg abban a 
község- vag'y váro.sré·szben, ame,lyben a fiókgyógy.sz~rtár fe'l~}lít~~ 
E•ának engedélye-zését kérik, a T. 8. §-ának ren.delkez-e.se a1apJ~.n .. uJ 
lcözforga!lmú gyógyszertár felállítható-e &s ha nen;i, a nagykozo~
ség gyógyszerellátásának ib~ztosítása érd0kiében f1ókgyógyszertar 
felállítása indoko'lt-e. . , , „ 

(2) Ha a törvényhatóság els·Ő tisztvis"Clőjén·ek fe~t,erJes;;te'S'ebol 
n1egállapíthatólag abban a közsé·gbcn, an1.elyben a f1okgyogys~_er
tár felál'lításának engedélyezé·sét kérik, a rr. ~· ~-~nak ren~elke
zései alapján új közforgaln1ú gyógyszcr~ár r:1al~1t~vsa .enge-~ely~z
hető és annak fe'lállítását az Orrs·zágos Kozegesz·s1egu,g'y} ,T:;nacs Ja.
vasolja, a népjóléti miniszter fiókgyógy·szertár felall1tasana.kt en-
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ged&lyezése helyett új közforgalmú gyóg·yszertár felállítására or
szágos pályázatot hirdet. Ha azonban a pályázati fe:lhívásra a 
1negállapított határidő alatt pályázati kérvény egyáltalában nem 
ér~e~et~ b~ vagy a T. 12. §-ának rendelkezései alapján egyik pá
lyazo re1s1z,ere sen1 engedélyezhető közforgaJlmú gyógyszertári jogo
sítvány, úgys.zintén ha a törvényhatóság ·első tisztviselőjének fe[
terjesztélséből megállapíthatólag abban ·a községben, a1nel:vben - a 
fiókgyógy.szertár felállításának engedélyezését kérik, a T. 8.' §-ának 
1·endelkezései alapján új közforgalmú gyógyiSizertár n0m ál1líthcitó 
fel, fiókgyógyszertár felállLtása azonlban megokolt, a népjó'léti mi
niszter a fiókgyógy.szertár felállítását cngcdélye.zi. 

(3) A fiókgyógys1zHrtár fel-állításá·nak engedélyszéBéről a nép
jóléti miniszter a törvényhatóság cl,ső {LsztviJSielője útján értesíti a 
kére'lmozőt. A fiókgyógys-zertárnak a 1k1özforgalom rés-zére vailó 
megnyitá,sa tekintetében a jelen rendelet 6. §-ában foglait rendel
l{ez&sek az irányadók. 

(4) A fiókgyógyszertár annak a közfoTgalmú gyógyszertá1·n,ak 
a része, amelynek engedélyese részére a fiókgyó.gyisizertár felállí~ 
tása engedélyeztetett; ehhez 1k1épe-s.t a fiókgyógysz-ertár éppen 
olyan nyi~lvános jclilegű, mint az önálló közforgalmú gyógyszertár 
ks a gyógyszerek 1s egyéb cikkek tartása és ki1sizolgáltatása tcklnte
tében is az önálló közforgalmú gyóg·y.szertárra vonatkozó törvé
nyes rendelkezések irányadók. 

III. FEJEZET. 

Zártforgalmú gyógyszertárak. 

1. Inté.zeti gyó_qyszertár felállításának engedélyezése. 

10. §. (1) Az intézeti gyógyszertár felállításának engedélyezése 
iránti .k1éreimet (11. 19. §-a) a törvényhatóság eliső tisztvisetőjénél 
kell benyujtani. A kérelmsz.ő köteles a kBrvénybe-n megjelölni a 
kérvény benyujtását közvetle-nül megelőző naptári évben a kör
házban (gyógyintézetben stb.) fekvő betegként ápolt és járóbeteg 
kezeléslb:en része-sült személyek számát, vailamlnt azt az épületet 
(telepet) és az épületnek (telepnek) azt a részét, ahová az intézeti 
.gyógyszertár felállítá!s1ánaik! engedélyezését ké-ri. 

(2) A törvényhat6ság slső tis,ztvise!lőjo köteles az intézeti 
gyógyszertár fe'lál:lításának engedélyezése iránti kérelem beérke
Zése után a jelen rendelet 2. §-ának rendelkez-ései szerint kivizs
gálni és a népjóléti mi•niB"zternek jelentenj, hogy abban a város
ban, amelyben az intézeti gyógyszertár feiállításának engedélye
zését kérik, a T. 8. §-ának rendelkezései értelmében intézeti gyógy
szertár felállítható-e és ann&kJ felállítása közérdekből indokolt-e. 

83 



(3) A népjóléti miniszter az intézeti gyógyszertár fel:illításának 
engedélyezése kérdésében a törvényhatóság el1s.ő ti,sztviselőjénck. 
vonatkozó felterjesztés·ében foglalt adatok alapján határoz; dönté
séről a törvényhatóság első tisztvise!lője útján értesíti a kérelme
zőt. Az engedé1lyokiratban a népjóléti miniszter pontosan megha~ 
tározza azt az épületet (telepet) é1s. az 0pi:i1ebnek (telepnek) azt a 
részét, ahol az inézeti gyógyszertár felállítható. 

(4) Az intézeti gyógys.zertár felá!llításánruk engedélyezése ese
tében az engedélyes köteles az engedélyokirat kézbesítése napjátó'.l 
számított egy év alatt az engedélyokfiratban megjelölt helyen a. 
vo·natkozó jogszaib•ályok rendelkezés-e"inelt megfeletlő helyi1sié'gekben 
és a hatá1lyos rendeletek rende'lkezésein.ek megfelelően berendezve 
és felS"ze·relve az intézeti gyógy.szertárat felállítani, továbbá az in
tézeti gyógyszertár megnyitásához a törvényhat6ság .első tisztvi
selőjétől (Budapesten a kerületi elöljárótól!) engedélyt kérni és az 
engedély elnyerése után az intézeti gyógy·szertárt megnyitn'i. Az. 
intézeti gyógyszertár megnyitásának engedélyezése teki·ntctéte-n a. 
jelen rendelet 6. §-ának rcnde1klezései irányadók azza'.l, hogy ha az 
engedélyes az intézeti gyógys·zertárat ncin az engedélyokiratban 
meghatározott helyen állította fel, úgy,szintén ha az engedélyes az. 
intézeti gyógyszertárat az engedélyezéstől számított egy év alatt 
nem á'llította fel. a törvényhatós·ág el,ső tisztviselője (kerületi elöl
járó) az intézeti gyógyszertár megnyitását nem engedélyezl1eti. 

(5) Az intézeti gyógyHzertárak nem nyilvános jelleg-üek s kö
vetkezéis-képen a nagy·közön·ség részére gyógyszert - a sürgős. 
iszük'S'ég e-setét kivéve- - nem szolgáltathatnak ki, ha.ne1n a fo
gyasztóknalo csak a T. 19. §-ának (2) bekezdésében meghatározott 
körét ,\áthatják el gyógyszerrel. 

2. Kézigyógyszertár tartásának engedélyezése. .~;<,;ytf1~1~~~ 

11. §. (1) A kézigyógy·szertár tartá·sánRk engedélyezése iránti 
kérelmet (T. 20. §-a) a törvényhatóság első tiHztviselőjéné'l kell be
nyujtani. A kérvényhez mellékelni ke'll a legközelebb eső közfor
ga'lmú gyógy1srzertár engedélyeséne1c (felelős vezetőjének) jog·hatá
lyos nyilatklozatát arról, hogy gyógy1szertúra készletének arányá
ban a kézigyógyszertárat gyógyszerekkel el fogja :látni. Ha a leg
közelebbi közforgalmú gyógyS<zertár engeidé'lyese (fc1clő-s vezetője} 
a k·ézigyógy-sz·ertárat ne1n tudja vagy nem hajlan,dó gyógysze-rek
kel ellátni, a kérvényhez annak a távola\bb eső közfoTgalmú gyógy
szertár engedélyesének (felelfrsi vezetőjének) joghatályos nyilat·k'O
zatát ke:ll osatolni. aki a kézigyógyszertárnak gyógyszerekkel való 
ellátását vállalja. Utóbbi e1setben a kérvényhez a legközelebb eső 
közforgaln1ú gyógy·szertár e-ngedé'lyesóne'k (felelős vezetőjének)-
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arra ,vonat•kozó nyilatkozatát is csatolni k l "' 
szertarat gyógy.sze-rekkel nen l 't' 1 el, hogy o a kézigyógy-

(Z) A t" , l " Ja e . , , orv.enyhatóság első tisztvi1selő ·e k '· · , 
tasanak engedélyezéso iránti k, , t , J a ~zigyogyszertár tar-
1nint a tisztifőorvos vélemén ~rv~ny e:s ine'llek'letét a saját, vala
ui·szterhez felterjes,zteni A yeve1 '.~gytl,tt köteles a népjóléti mi
winiszter a felterjesztésben zfoe:i~~t e Yl etzeks klérdéisében a népjóléti 
séről a törvényhatóság e'l „ f. t ~e a„ ?' ~, ~pján határoz; dönté-
1nezőt. so isz v1sel0Je utJán értesíti a kérel~ 

(3) A kézigyógyszertár en d '1 , . 
.a cé'lra 1s.zolgáló olyan jól .~~ ~ ,yese a ,kezigyógys.zertáTat erre 
an1elyben a két keresztes ~at ~ o ·Szekrenyben ilröte'le& tartani, 
llátott rekesz (fiók) van. Agyogys~~~ek elta;tasára külön zárral -el
het, a kézigyógyszertárba z enge be yes .gyogy.szere-ket nem készít
ké&z~tményt tarthat, amel~n~~n ~n minden olyan gyógy~zert és 
tett es amelyeket a hatá'lyc„ j fo1~~{ombahoz.atala engedélyezte
tatáskor kell elkész.íteni. ogsza a yo1k1 szerint nem a ki,szolgál-

, (4) A kézigyógyszertár en ed "! , . , 
gy.".gy-szert - a T. 20. §-ának (33 b:k:"~'; a , kez1g!ogyszBrtárlb\\l 
.baJat vagy ugyanazon közsé "ben k„ z e~e e,rt~lm~ben - csak a 
máJs orvos rendelvényére és :s ,1, 11( ozegeszs~gugy1 körben) lakó 
tathat ki, akik a kézigyógys. ~ ~ ~ yan s~emelyek részére szolgál
ko1~latának helyéül bej.ele-nt ~~r ·r~- e1:-g;delly~e orvosi magángya
ügyi körben t~rtózkodnak. Ha a~~~~e;: en, il!let~le~ köz.egészség'
lum in mora", „Statim" vaO'y Ü·t'!' ~a~ orvo&i veny.en „Pericu
a vényen olyan gyógyt;;zer ;end'et~e~etie·lzeis lv,an f~l~ünt,etve és ha 
ban megvan, a kézigyógy·szertár . . . \a.me Y a kezigyogyszertár
a nem ,az előbbi mondatba ,enge~elyese a rendelt gyógy1s.zert 
ügyi köiibien) lakó orvos ;e::fa.~lap;toti:: "k1özségben (közegészség
datban ineghatározott kö s.' b ven~ere, B'S a nem az előbbi inon
l.rodó személy részére i·s k"-oteelg e~.! (kolze!5.lesz,ségügyi körben) tartóz-

!
, , esiuszogatatni H k'. , 
ar engedélyese hatóság"i v:agy b' t ,' , .. , a .a ezigyogys.zer-

g·yógyszertárból a közO'vógy"z·er·el[;zt„os1~lol t1~Itezeti orvos, a kézi-

t h
, d ö - , ~ • a a.s, I e o eg b, t 't, . t, 

er ere ren· elt gyógyszereket . 1 "t 1 ,_.! , a _ iz. osi o in ezet 
(
5) A k, · , IE rn e ~" "'"szolgaltatm 

.. .. „ ezigyogyszertár engedélyes . , O' . · , , . 
kotozosz0rkészle·tét abból a k'" f . 'le ,a g3:o,,,yszet- es, sebeszet1 
beszerezni, amelynek engedé!l o:s~ig~ m~, gyogy~,z.ertárb.ót köteles 
adott arra, hogy a kézigyógy:z t ,(:e~elos, vezetoJe) nyilatkozatot 
beszerzésekről pontos ny.i'lv' 't ert'aita (bgyogyszerekkel ellátja. A 

t 
. , an ar as esze1· e's' 'l 't) ze n1. A közforgalmú , . . , ·- " z · i nap- o k:e'll ve-

kötetes a kéz"igyÓO'--..„,szegryta?1~1~~er~ar e~gedélyese (felelős veze;tője) 
, , · "'"';' eszere k1szolg'lt t tt , 
es se[he-szeti kötözőszereket , 1.., a. a 

0 
gyogyszereket 

a kiadott gyóg·yszerekne-k éa-. gy~?Ys~~rk_~:· .'.si,?'naturájával ellátni. 
mennyi1ségét a kézig·yó sze;t?e esze I, oto;-oszere.kne·ki nevét és 
jába bevezetni és abba::láírá~~ enig:delyes~nek beszerzési nap1ó-

" va es a gyogyszertár bélyegzőjé-
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vel igazolni. hogy a kis·zolgál.tatott gyógysze1·eket ,g.zabálysze~űerr 
megviz.sgá'lta és ,azok a hatályo'8 gyógyszerkönyv rendelkezóse1nek 
minden teiklintetben megfele'lnek. A kézigyógy1s,zertár engeclé'ly~se 
az átvett gyógyszere·kről é-s sebészeti kötözőszerekTől legalább ket
hetenkint az azok·at kiszolgáltató gyógyszertár engedélyesének (fe
lelős vezetőjének) el·számo'lni köteles. A kézigyógyszcrtár cngedé
Jyesét a közgyógy1s\Zerellátás, vala1ni~t a biztnsít? intézet~e·~ terh~r~ 
ktlszolgálta·tott össze-s gyógyszerek utan azok gyogyszertar1 eladas1 
árának 1%...,a, a gyógyszel'eknek Inagánvényre töTténő kis·zolgálta
táisáná'l pedig a törz.sköuyvezett gyógys?'erké1s1zítmények. után azok 
gyógyszertári e'ladási árának 5·%-a, a n;agistrá~is_ vénye;k~e ~i~zol
gá1'tatott gyógyszeTek után azok gyogyszeTtaTi elad~s1· , aranaHr 
2fi.%-a illHti meg. A setbiészeti lrötözÖ'szerek után- a kézigyogy.szel'
tár e~gedé'lyesét minden esetben azok gyógyszertári eladási árá--
nak 5. o/o-a illeti n1_.eg. , 

(6) A kézigyógyszertár engedélyese a kézigyógysz:rtárbol 
gyógyszert abban az esetben iR csak s·zabá'ly-szerlí.en kiállitott oi:
vosi rendellvény alapján adhat ki. ha azt az általa kezelt beteg 1·e~ 
szél'o lkiívánja kiszolgáltatni. A gyógyszeTek ki~zolg,áltatása előtt 
az engedélyes köteles egyTész·t a kis.zolgál tatando gyogy,szerelrl'e a 
használati utasítást és a kiszolgá'ltatáis napját ~·ávezetn~ s azokat 
kézjegyével e:llátnj„ n1ás1·észt mind az által,a, mind a mas Ol'V01S1olr 
á:lt;l kiá!llított Tcn<lelvényeken a kiszolgáltatás napját és· a .gyógy~ 
szer felszámított öss-zcgét feltüntetn"i és a gyógy~z.er átvételét az 
átvevő aláírásával igazolta;bnJi. Az orvo-si:i r1endielvenyeket az enge
délyes 5 évig köi:eles megörü~ni. , , 

(7) A kézigyógy·szertár taTtására adott eng~dély sz~mel!.he;;. es 
ho'lyhcz !kiötött; következésképen ha az engedelyes, ma:s koz·~.e~?e
költözik, a kézigyógy,szertár tartásáTa adott engedely az ellcoltoz~ 
ködés napján hatályát ve,szti. , 

(8) Az á:llatorvosi kézigy?gyszertára~ban az .. ~~latorvo~-1asb,an 
használatos ininden olyan gyogyszer, gyogy.szerkulonlegesscg, ta~
por és fluidu1n ta1~tható, am·elynek forgalom_bahoz.~tata enged~
lyeztetett és amelyeket a hatályos jogszabályok szerint nem a ki
szolgáJltatáskor !kell elkészíteni. 

IV. FEJEZET. 

A gyógyszertárak vezetése. 

1. Fdelős ve.zető alkalmazás~. 

12. §. (1) A T. 12. §-a (1) bekezdésének a) pontja alá eső. eni:re
délyes, ha a gyógyszeTtárát elháríthatatlan al~adály ~b1e~egseg, in
dokolt távoHét, stb.) miatt személyesen vezetm nern tudJa, a T .. 22. 
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§-a. ért<,lmében köteles az akadá:ly fenná'llásán k t ·t · . 
gyog·yszer·tl. t' , "l f 1 l" a ar amara a ar veze esero e e os vezető alka1n1a : • t „ doskodni. za'8a u Jan gon-

(2) Ha, felelős vezető allt.alrnazására három napnál hnsszabb d 
negyvenket napot meg nem hat·1dó időtart·imra v ··k · ' e 
!'11", ·t" l'k•l ,, <- e e an szuseg,a e e os veze o a 1 a mazasat a töTvényha t&s1a' g el „ t· t · l" · 't'~ , .,l't' . . 1

SO LSZ vise OJB' 
u Jan a nepJo e i m1n1s:r.t.ernek kell beJ·elentcni· A beJ·el t' b' 

1' 1 11 · -'l "l · · -· · en os en 
m~g ~e _ J?· o n1 azt ar, okot, amely a fe'lelős vezető alka'lmazás.át 
szukscgcsse tette, továbbá az év hónap e's nap fel·t·· t t' · 1 t 'd" t t · ' e un o.eseve az· 
az. l opon o • ameddig terjedő időre felelo"s vezeto" Ik 'l ' "k ' A b · 1 , a a maza·s•a 
szu seges. BJC enteshez csatolni ke'll a felelős -..rezeto" alk ] . -· · k ··1 ' , , . ' a 1n.a 
za,:·sana :r ~z~ r·~e?eS'S'f!g~t igazo!ló okiratot (tisztifőorvosi bizonyít~ 
v!1ny, hat?S'ag1 igazola.s stb.), vala1nint a felelős vezetőnek joglia
t~lyos ~yil~(Jrnza~át arról, hogy a '1'. 21. §-ában foglalt renclelke
zesek D1a.pJan gyogyszertár vez,etésére joo'nsult. 

(3) Ha felelős vezető a:lkalmazására előreláthatólag ne-gyven·
két napot meghaladó időtartamra van szükség a fele'lo"·s t „ 

11 1 • · h , · , , . . ~ " • . veze o 
a ~:;i;<;!n1azaisa11 oz a nepJo~iet,i llll•ll•i,szter engedéilye szükséges. A fe-
[erlo.~ vez.eto alkalmaza·s·anak en,geclélyezósét d'l k 
(1 · „ t · l·l' . az enge e ycsne 
, {Cnysz,ern . avo ete eset~ben a gyógyszeTtári jogosítvány haszon-
e~vezeteT,e J.ogo~sul~ .. szemel:yne~I) és a felelős vezetőn,ek közös kér·
venyben ~e11 ~ern1ük. „A kervenyben meg ke'll jelölni azt az okot, 
~n1elJ;' a felelos vezeto alkalmazását szükségessé tette, tovább' 
c"h. flt··tt'' aaz . v;, onap e:s„nap e „un e ·eservel azt az időpontot, ameddig terjedő 
i~ore a felelos ve~~to alkal1nazásának enge<lé'lyezését kéTik. A kér 
v,?nyhez ?,-Z engencJlyes (haszonélvezetre jogosult személy) a fele
[o~, vezeto „ alkal.mazá~ának sziikségességét igazoló okiratot, a fe·
!Blos .vcezelo ped:g .a Jele~ rende•let 5. >§-a (3) bekezdé,sóruek a)-g) 
pontJa1~an einl1tett .oik1J.nanyokat, valamint joghatályos nyi'latko·
z.~~o~ kotel~s esa_toln1 arról,, hogy közforga'lmú gyógyszertári jogo
s1,tvanya i;:1n~s es más gyogyszertárat nem haszonbérel. A kér
veny~ a ~orvenyhatóság első tisztviselőjéuél kel:l :henyújtani aki 
a~t .':'e~e~11e1n!~'V·Bl eU!á:tva, ~ ~1épjóléti min:Lllizter~hez terie-sz1tti fci. A 
~e:p,Jol~1t1 ~1~1J•szt~r dóntesierol a törvényhatóság 1első tisztviselője 
utJan ertes1t1 a kerreimezőt. 

(4). Ha a T. 12. •§-a (1) bekezdésének b) vagy e) pontja alá eső 
engedeíl1yes avagy gyógyszertári jog·osítvány haszonélveztére jo
g·osrnl~ s.ze,mély ,k61:i f;ll;elös vezető .~lkalmazásának engedélyezését, 
a~ •er1~ r~·ai:yulo kea_'.v~~beoru .a fe,lelos vezető aUrahnazálSáJnak sziik
segeisisegélt indoko1ni os igazolnd. nen1 kell. 

(~) Ha a ~a_szor:6lvezetre jogosult ö·zvegy egyszersn1ind gyógy
s-z~r~ar vc~e1fie~e1~e ~ogosullt gyógysr..erész (T. 21. §-a), a népjóléti 
m1n1;~ztertol „k~rhei~; anruak engedéilyez:é-sét, hogy a gyóg-yszertárat 
felo!o~ vez1e~,ok~nt ~ v~?".e~h~·sse. A kérvéinyhez, amelyet .a törvéilly~ 
hato:sag elso tiszilVis-eloJenel kell be·nyujt1all, a jelen rendelet 5. 
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§-a (3) beke,zdésének a)-g) pontjruiban emlífott okmányokat keill 
csato!lni. 

2. A gy'Ógyszertár haszon1bérbeadása. 

13. §. (1) A gyógyszertár haszonhérbeadásának e<JlJgedélyezését 
('l'. 22. § (3) bek.) a gyógyszertári jogosítvány €1Ilgedélyesének 
(kényszerű távollé,iie esetében a gyógyszertári jogosítvány hruszo1n
élvezietére jogosu.1t szem&lynek) és a haszonbé1·bevevőnek közös 
kérrvényb,en kell ké11ntiök. A kérvénJyben az év, hónap és nap fel
tüntetésével pon.to.salll meg ke111 jelölni azt az időponitot, ameddig 
terj-edö időre a gyógyszertár haszonbérbead&sának engedélyezését 
kérik. A kérvénYhez a hmscz;onbérbeadó a T. 22. §-ának (3) beke.zdé
sében megállapí.to.tt előfcltételek valamelyikét igazoló okill~aitot, a 
hasz.o;nJJérbB'VffVŐ pedig a jele.ni rendel10t 5. §-a (3) bekezdésének 
a)-g) pontjaiban említett okmámyokat, va~amint joghatályos nyi
lrutkozatot kö·te1es csatolni arról, hogy sem neki, sem a házastár
sának közforgalmú gyógyszertári jogosítványa nincs és más 
gyógyszertárat nem hrnsizonbéreL A kél'vényt a törv-é1n1yhatóság 
első tisztvs1előj6ntél lreill be-nyujlt.a.nli, aki az,t, véleméluyévej~ ellátva a 
népjóléti ininiszterhe·z terjeszti fel 

(2) Ha a gyógyszertár haszonbérbeadásának engedélyezését 
gyógyszertári jogosítvány haszon-élV1e"Zetére jogosu:lit sze:rn.&ly lréri, 
az erre irányuló kérvéinlyben a haszonbérb.eadfus szükiSégességéit 
indoko1:nli ·éJs: igazolni n,em kell, 

(3) A T. 12. -§-a (1) bekezd6sim10k a) pontja alá eső engedétlyes 
a gyógyszerllár haisz.onbérbeadásának eng·edé1yezésé.ig· ta gyógy
szertárat szemól'yeise1ni kö!teles vezetni, kivéve, lha azt elhárítlhatat
lan akadály miatt személyesen vezetnli nemJ; rtudja. Ez utóbbi ese~
ben a gyÓgy:srZlertár vez<c:téséről a haszo·nb,é1rbeadás engedélyezéséig 
- a 12. §-ban szabályozott módon - foleiliís vezető alkalmazáBa 
útján k0l! go>nrloskodJ1'i. 

(4) A gyógyszertár hasz.onbérlője· a gyógyszertárat személye
sen köl:1eles ve1.-etni. Ha a haszonbérlő a gyógysz.entárat elhárítha
tatcan akadály (betegség, jmdokolt távofü1ét stb.) miatt személyesen 
veze•tni .nem tu,clja, az akadály fe1n\IJ.állás1ának tarrtama alatt a 
gyógyszertár vezietéséről - a 12. §-ban szab.ályozott módon - fele
lős vezető aJka\1imazása útjáiu köteles gondoskodni. 

3. A gyógyszertár vezetése szoros zár és csőd esetében. 

14. •§. (1) A szoros zár alá lh.elyezeit1t közforga:l1nú gyógy1s~ertár 
ii.zeméből származó jövedelem keze•lésére, kirend,elt zárgondnok a 
gyógyszertár feJ;elős vezetője csa,k akkor leheit, ha a bírói kire1n
dclés:e'1l fdlül - akár a bírói kirendelést megeilőzően, akár azt kö-

SS 

-vetően. - őt a törvényiJJ.aftlóság első tisztviselője a jele·n rendelet 
12. §-ában szabálynzatt módon a gyógyszertár vez.e1tésével - n1eg
bízta. 

(2) Az (1) beki;zclés értelmében a bíróság áltaJ kirBnldelt zár
,go1;dnok, .h'a a gy~g!szert~rnalr egyúttal nem fele\l,Ő's viez.e1tője, a 
gyogysze1t~r vezeteseb~ meg abban• a:z esetben sem folyhat be, ha 
~ ,T. 21. §-ahan m<;ghataro~ot,t feltételeknek megfolelő gyóg-ysze
_1 esz:, han·e:n a gy~gys.zertarnak csak vagyonjogi ügyeit intf'.7:heti. 
illeto~eg penzke7)~J;e,s?t ve~etheti. A gyóg7szertár felelős vezetőjé
nek JOgkore ogyebkerut mmden t0kiTutetben fennállil 

, (3) ,A t~~·~:ifőor,vo~ kötel:s a szoros ~ár alá he]y~zett gyógys.zer· 
tarakrol kulo1TI/ ny1lvantartas•t veze,tnii és re1Udszeresen e.llenőrrizni 
'hogy a gyógyszertár vezetés!e megfet1e·l:-e a törvényes rendelkezé~ 
.seknek. 

15. §. (1) A T. 14. ·§-ának (1) bekiecz;dése alapján a köz.forgailo:nú 
.gyógyszertári jogos-ítvány élők közötti jogügylettel nem ruházható 
át &s sem törvén3:es ,örökl~snek, <Sem végintézkedésnek tárgya ncn1 
lic}iet. E r~_ndeJ.~c~zes er~eli:n·eben közforgalmú gyógyszertári jogosít
-vanyinla~k t~zlet1 Joga k;ifeJezetten .az ,ea_1gedéJyeshez van kö~i.tve s ltö
vetkH~e~kepp·e~ 'S1em, végrehajtás, 1sem Csődtömeg tárgyát nem ké
pezheti es ?' osod~elitarba fel 1rnem vehe.\ő. Az l908:XLI. te. 2. >§-ának 
_s., pontJ~ er~~1hJ?;eben nem vonható végrehajtás a:lá és így ne1u 
k.~pezhet1 Clsodt?1neg tárgyát a közforgalmú gyógyszertárnak 

·.QiJ;y,<--l>Th berendezese, munkaszerei, tartálywi_ és gyÓg'Yszerkészlete 
se::i, ~m,elyek ~ gyóg7~zert~r üzem-On·ek folytatásálhoz feltéit~e1n,ül 
·szuksBgesek. Ve.grehaJtas, ilJ.0tőleg· -osőcl alá csak a közforgalmú 
gyógyszertárak üzeméből -származó jövedelem vonható. 

(2) Az (1) belwzdós értelmében - rninthog·y a csődtörvény 
(1881:XVII. tc.) 3. §-ának k1orlátozó rC'ndclkezése szerint. a kör,ndós 

·csak ~a csődtö;n~g~ez t~rt?zó vagyonra ve-sz,ti eil a kezelési jogát. -
.a gyogyszertar1 Jogns1tvany engedélyes•e a gyógyszertárat a csőd 
1e~rende,J1ése után,. is szem.élyers1en vezetheti. A gyÓgyszertár vezeté
S'erc a T. 28. §.a:n!ak (2). bek.ezdés,e. órt1elmébe1nl hatósági veze.tő 
,cs~k abban :r:z, e·~ctbcrn. i:endeJihet,ő ki, ha az engedélyes a közönség 
·gyogyszerellata:sait a g'Yog-yszertar helyt;c,len vagy szabfulyt.a~lan ve 
ze~é1sével figye,lmeztet'éls eUenére súltyo:s.an ves·z~é1lJyezt,~ti és e 

1 

csei1ek= 
menyér~ a T. ,40. §-a (1) bekezdésének 5. e) po,rntja alapján kfüáglás 
~miatt harom even beltiin ils.mételten' elítélték. ' 

(3) A tisztifőorvos költieles azokról a g-yógyszertárakr61 -::i.me
l;veknek e~g:edélye-sei ·el'len esőd rendeltetett el, külön nyil;,ántar. 
tast ;ez:etn1 és J;'endszeresen! e,]ltenőrizni, hogy az említet1t gyógy
·sz.ertarak, vezeli~e 1ne·gfelel-e a törvényes, re--ndellrezésekm1ek. Ha 
az engedely.es f1gyel'ruezfüetés e11e!Illér.e a gyógysZIS"rtár heH:yte1en 
,Yag-y srzaba~ytalan. vez,~tés?vel a közönség gyógyszer61látását sú~ 
lyosan veszelyeztet1, a t1szt1főorvos köteles a kihág'ási eljárá1s m,eg~ 
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ind:liliá>sa iTán.t intézkedni, ha pedig a gyógyszertár a T. 28. §-á>n.al~ 
(2) bek,ea;déise alapján hatósági ke.zolésbe vehető, a ihatóság·i vezető· 
kirend.e,I;ése iTá;n,t a törvényhatóság első tisz.tvi1sBlőjéi11ez előterje1sz
tóst tenni. 

4. A gyógys.zertári a:lkal11iazottak miiköd.és'i köre és felelőssége. 
16. •§. (1) A T. 25. §-ának (1) bckczclése értdmébcn a közfor

galmú >é<S az intéz-c1ti gyógyszertáral\:ba.n, Úg'yszintéin az. ezekkel 
összefügg'Ő gyóg-y1s·z,0rtári laboratóriurr1okban gyógyisizerek készíté
sét, valamint gyógyszerek,niek, sebésze,ti kötözőszerekrtek és gyógyí
tás céljára szolgáló más e'Szközöknek a közönség részére való ki
szoJlgá~L;atását kizárólag c1s1ak: gyóg~s1z,erészti.. képesítéssel ren<le\1-
kező szem:élye-k (fe1le-lős vezeitő, oklevele.s gyógyszerész - a továb
biak.ban: gyóg·yszerész) végezhc1tik. A gyógyszerészi k'éi:pesítéssel 
még ne1n rende.lkező gyógyszerészi .alkahnazottak (gyógyszeré,sz
jell!ölt, g·yógyszerészgyakornok) g-yógyszerek készítéséuúl cs·alt 
gyógyszerész ferlügye]ete és irá:nyitása mellett segédkezhe,tnek. 

(2) A se.géictsz0m1éilyzethez ·lra11tozó gyógyszertári alkalmazot
tak - ra g·yógysze1·tári .szaktanfolyamot végzett laboránsolc és .. 
technikák kivételéve.l - csak g·yógyszerészi szaktudást nem 
igénly'lő munkát (osztatlain porok, 't!eák, ke·nőcsök, gyógysz,erlrütlö111-
legesséigek csomagolása :stb.) vége1z.he1tinek. A g-yó_gys7iertári szak-
tanfo,liyamot v.égzett laboránsok é!S! technikák gyógy1s'zcrész, fel
ügy.ele,te és irányítá;ga meUe•llti oszltatlan porok, teák és 'kemőcsölc 
keverését, an1pullák töltését és beforraszt.ását s ehhez hason16 
egyéb muri:1kákat js vé:gezhetn.ek. A gyógysze-ranyagok le1nérá:;P,t. 
kizárólag csak gyógyszerész végezhetL 

(3) A segéds1z,emélyzdlhc-z ,tartozó gyógyiszertári alkalmazottaJt 
- a pénzkezeléss·el megbízott és a takarításit végző .személyelc 
kivételével - a gyógyszcTtár kiszolgaltató helyiségéhcn (Ofli
ci1wa) Tucm tartózkodha.1in.ak, oltt semmiféle mun:lcát n,em végezhet
nek és se1u gyógyszeTt, sem egyéb cil\:ket a közönség réiszé-re nem 
:szolgáltatrnatnak ki. A tn_,em gyógyszeréJsz.i .ké-pe.sítésíl pénzkei:elő a 
gyógys,zertárban gyógysz0rés,zi munkaasztal mc'llet.t 11e1n ta1·tóz
kodhatik és a pénzkezel'ésen, valami1Uit az .e1zzel összefüg·gő köny
vc·lé1si és eg-yéb irodai m111nkán, továbbá a (2) bekezdésbe•ni e1u-lített 
munkákon kívül más munkát nem végezh,eit; a közönség ré'szé1·e· 
sem bryógy1<;ze1jt., s1em egyéb cikkeit nem ,szolg!áltathat ki. A taka
rítást vég'ZŐ szen1ély a g·yógyszertár lciszolgálta,tó helyiségében:. 
kizárólag csak a takarítás ,alatt tartózkodhatik és oüt sCIIl1mifé1e 
mú1s n1unl\:.á:t nem vég·,czhet. 

(4) A foglalkozási idő alatt .a fe.le!11ŐS vezető, valamint a g'yógy
szeréiSz.Í képcsíté1s.ű (oklffv·eles gyógy-sz,e1rélsz) és a gyógyszerészi 
képe.sítéssel n1ég nJem rendelkező g'YÓgyszerészá (g'YÓg~sz,e-ré-sz.
jelölt, gyógyszerészgyakornok) alkalmazottak fehér mu,nkakö-
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pen;yt, a seg~dsz1en1,élyzethez tartozó gyóg'y'<S•Zieiit, . · allk 1 tt k 
pedig-.- a_ pernzkezelő kivé.t,elével - színes iuu~~:köpe:y%~~~to~-
k
11akk .. vl's1elru1 . -~ ln~111 gyógyszerélszi képesítésű p.énzkeze1őnek mun

a openy v1se n1 1n1em keJJI. 

1
„ , 1.7· 't (l) A 

1 
T. 25. §-ámiak (2) bekezdése, értelmében az ,ebben a 

r~~1~~~~1e~~'euva am1;nt az ~lll1;1-ek -y-égrehaj-tlása iárg·yában kiadott 
k , k ta ro,~szeresz1 tevek.enység·re- megát~·apftott rendel 
~ze~.e , ,rr;e.g a:·,.asa~rt ,c;iz el'kés~ítést, illetőleg a kiszolg'áJ,twtást 

vé!gzo gyogysz.e.rcsz fe,l1elos. A gyog>-trszeré~z 1' ke'!l"'s't' 'l , . d lk " , , ··1 ' ,.,,,,~ vi.1 0ss0 meg nem 
re~ ~ .:e·z?, gyogyszereszá ':'lkaílmazottaknak (gyógyszerész:e.Iöl't 
g7.o~ysze1 esz gyakornok) a JeJcn r1en1delet J6 ,3_ (1) b k d, J , ' 
korebe e1s,ő müköctóséért., lÍgyszintém. a g~Ó~:zei~tárie s~~ID~:nek 
l;:,ao;not ve~zdt. lab01JáJJJsoknak és technikáknak a 16 § (2J be~!~
d~~e-nck masodik n1ondatában1 en1Ií•tett munkakörbe' eső műk" ' -
::~~t k~~e·fe~gytgr:i~~r&szl 

1
is f1<;ltBiJ.ő~, aki fe1ertte a fe,l1ügyele1t elJ"~~:= 

, · llgye e • o a asara kötelezett gyógy . , k 
gyogyszerrtár :fe1cll'ő1s vez.e,tője által k'. l1··1t , s~er~sz~.e a 
megbíz-a~tás hián:yában pedig m ·1~át ~Jef~lel "gyog--yst·~.~tr.e1kszlt1!, il~en 
teffi, e 0 ' OSl veze 0 ' 8' · tek1n-

(1) 
(b2)kA 1!7Ógyszerés1zi képcsítéssell1 rende1lilrnző allrnlmazotlmak 

e ezdesen alapuló felel". ,, o· , , • • ~, az 
(fe'l·eilős ,rezetőjének•) .?s~e0 e, a g Y~~y-sz~,1:tar engedelyeséuek 

1 1 
a maga.nJog es a .huntetoJog általános s 1 ' 

yaj a apján esetleg keletkez•etti. fe'lelősségót n·~m éri~ii. zn Ja-

5. A gyógyszert~rban alkalmazo.ft gyógyszerész-személyzet 
be3etlentése és nyilvántartása. 

1~; ,'S (~) A kö,zforg-almú és az: i•nltézeti gyógyszerláT felelős 
vezetoJ,ei kote1les milködésénck meg·kezdése előtt t 1 „ ii1m, t 
hogy a gyógyszeTtárat ő fooja vezetni az i'l,let'e','lzesa ·1:~.1f· 1' , c,nl !. ~ 

r ' •• • h t, o. ) L - - { ' e'''° 0 {ll {OZ-
egosweg'llgyi. a oság ti1s•ztiorvosának (a továbbiakb'· t' t· 
orvos) bejelenteci A ' , e an: rsz i-, , . , ' · gyogyszertar fe,Je<lő1SJ vez.eitője kötele,s továbbá 
a gyogysz·ertarban alkalmazott gyógyszeré-szs~"' él! t t (, ki Les g,, 'ls , · " om yz,e,e o eve-

~ogy,sz?re z, gyogysz,eré-szjelöl1t, gyógyszeréis,zgyakorilllok) a 
mu1nikabalepes napját ltövető nyolc nap 0 latt val : <t ' ' ·V · kt l . ~ , , amm a gyog-y-
szer .ar1 sza anfo yamot vegzett labor·íniSokat 's' 'tooh 'J-~k t 

k'bl'' 'llt"l <' 8 '"~ni-aaa mun, a a e~es, I e o eg ha a szaktan-folli:va.mo•t. ezt köve.tőle vé-
gc~~ek . ,eil, d, s-z.akta.nfolyam el'vég·zését köveit:ő nyolc na g 1 tt 
a t1s~t1orvffs:nak ugyanc1s1ak beje,J0ntteni. A bejelentéseknek P t~~tal
mazn1!1 ~ke,1;1 a köz!?rgab:~ú, ille,től,eig az inlté1~eti gyógyszertár ~e~
ne;ezeset ,cs hely,élt·,. a be.Je!enttett fél nevét, szü.~etési idejét és he
lyet, a gyogy1s1zeresz1 ok,Ieveil (bizonyítvány) kiállítáisán k "d ·m ' 
S'Zámát, a. kiállíitó intézet megJ"elöi}1és·ét az o\k,a'~aztata' S 

1 
e:J· " ~S 't (f l l" t" ' '" <W>il , a mmose-

g_e, . e e.o~ vez,e o, oklevele-s gyógysz,erész, gyógys-zerész.jelölt, 
gyogyszereszgyakornok, g7ógysz.e,1itári szaktanfnlyamot végzett 
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laboDáUB, techntika) és az alkalmaztatás: kectdő időpontját. A beje
lentés•s-el egyidejűleg a tisztiorvosnak be kell mutatni a bejelen
tett személy ered.eti gyógyszerészi oklevelét, i1le·tőleg biz.oruyítvá
ntyárt:, valamint annak igazolásált1, hogy az. alkalmazoittat ~ ide. 
nem értve a felelős vewtőt - a szak.szervezeti munkaköz.vertítő 
lcözvetítet!te. 

(2) A tisztiorvos köteles a bemutafotit okllevé! (bizonyítvány) 
-átvizisg·álása 00 a beje1en!tésbein1 foglalt adialt1ok ellenőrzés·e u.tám az 
(1) b,ekezdés alapján bejelem.tett összes .ada:tokat az erre a célra 
felfektetett nyilvánfar.titsba bevezdtni. 

(3) Ha az (1) bekezdés alapján: bej~l<>nt1>tt szeméily munka
viszonya megszűnik, a gyógyszertár felelő-s v-oz,e1tiöje köteles n. 
munkából való kilépés idejét a kilépés napját követő nyolc nap 
alatt a tisztioTvos,nak bejcilenteni; a tisztio1·vos pedig kötele.;; a 
kilép&s napját a (2) bekezdésben e111lít1ett nyilvántartás jegyzet 
rova,tába bejeg-yezn·i. 

(4) A tis~tiorvo1s köte•]e·s az (1) és (3) bekezdés alapján eszkö
zöH:1 be- és ldj-cleu1téis1e1kről havonkint a tiS"ztifőorvos:r1Jak jelentést 
tenni, aki viszont köteUies a gyógys1zertárak vizsgálata .alkalmával 
a be- és kijelentések h01yesség•,ét e1lenő1·izni. 

V. FEJEZET. 

A közforgalmú gy'ógyszertárak hatósági kezelése. 

19. §. (1) A 'l'. 28. §-ábaai említett .(Js1etekben a hrutósági vez1>tőt 
a }i{agyar Magánalka!lmazottak Szabaid Szaksz.e1rve-zete Gyógysze
rószi Szakosztályának (a 1i:ovábbiakballll: Szaksz-ervezet) meghallga
tása után a törvényható1ság első 1tisztviseJője rendelli ki; a kiren
delés é.rVélnyes1ségéhez, azonban a né-pjóJ1éiti miniszte.r j6váhagyása 
sziikség-es. 

(2) A hatósági vezetői megbízatás iránti k.éDeilm:et a törv6n1Y
hatóság elSö tisztvis.előjénél kell benyujtani. A kérvélnyhez mellé
kelni keI.l a jelen rendelet 5. §-a (3) bekezdósán<>k a)-g) pontjaiban 
említett okmányokalt, valarmJint. joghatályos nyilatkoza:t\1:1t arról, 
hogy l\:özforgaln1ú :g-y6gyiszertári jogo1sírt.válnya ninC>S F~ más 
gyógyszertárat nem lhaiszonbérel. 

(3) A hatósági ve,ze,tö kirendeléséröJJ a törvényhalt'óság e,1ső 
tiJsztviselöje határozarttal intézkedik. A határoza.tnak t1artaJtmawia 
kel1: 

a) a hatósági keze'lósbe vett gyógys?;crtáT elnevez.ósét és helyét, 
b) a kirendelt hartósági vezető ;111evét és lakcímét. 
e) a kirendelés réiszlle.!tes indokolását, 
d) azt a legrövidebb időtartamot, ameily<m beliil a kirnndelt 

halt:ósági vez1ető a g-yógyszertár ·yezetését átven\ui köitoles, 
e) a gyógyszert:ár hatósági kczeJés1ére megállapított ídőtar-
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tan1ot vagy annak a feltótelnek me . l"t' , 
kez-ó-séig a gyógyszertár halt•' a' .• k ITT!? o élset, an1elyne.k bekövet-

f) 
, e ·- , os~ g1 eze ese tart 

arra vonatkozó rendelkezést l . ' , 
g:ró~yszertár tiszta jövedel~éről. 'kt:~~~Y k~·t h1atosági. , vozel? , 
veguJ 0 e. es eLszamolru es. 

g) a hatósági vez1e1i'Ő javadaln1azását. 
('!) Ha a g-yógyszertár hat' " · k l' , kirendelés-éről szóló határo osagl. e;ze, es.é\re a hatósági vezető 

uitán továbbra is múlhatat'~aatb·"lan ~~g,állilapított időtartam1 letelte 
k ] , . , ' nu szu.ruseg· vam a to 'bb' h t' , . 

'CZ"E>es 1rant az -el"bb" (3) lw.l , ; va 1 aosagi 
határozatban kell i~té~kedni. .· cezdes re:ndelkezéiste,i szerint újabb 

(5) A törvényhatósá el " t' t · „. .. 
vezető kirende/l:ése tárgyfba:~o~s~t hs~i~o,Je ~ol_ t~~e.~ a Ji~tó-s.ági 
a népjóléti miniszterh·ez - .~ ,~„ a ~t1ozata1, ~ovahagyas végeitt 
kell a tisZitifőorvosnak a ~e~~e~Je_1',.zteni. ,,1\. ?ataro~athoz osatoln_i 
tcrjc1s1ztését v·tlamint "S- akosag1 ~ez.eto k1r0ndelese iránti elő-

l
" , " , a za szervezeitnek a kirend l" h t, , . 

vezie o személryére von:atkoz, . 1 , , - e o a~ osagi 
delt hatósági 

0vezeltőnek a (~ ~a~as ~~abt es a ~atározattal kiren-

( ) 
.. · e ez eis en eml1te,tt okmányait 

6 A kozforgalmú gyóg'y-sze-rtári joo· 't , - , . 
szonélvczője, has-zonbérlője) a hatósági b;:: ~,?-'r- enrfely~e (h:;i-
ban hozott határozat. ellen a népjólét" . ~ o·t ihre1n e el se tru.·gya
élheit. · 1 IDJ_nisz er ez fe lebbezéssel 

20. §. (l) A kirendelt hatósági ,. t" k"I 1 , 
vczetó~:Bt ·a ~egbiizatásáról szóló [h~~~~altbo ·C e·s a"~~o~'ysze1:hí~;· 
alatt atvenm. E határidő elrn 1 !"· t' an meg,alJ,i;pitott ido 
l „ t' t . 1 u asz asa ese eben a torven h t' , 

cso isz v1se ője a gyóg-y1s'zert.ár hat.' , .· t'",,, , Y a ?sag 
szeréiS1zt rendel ki. " o-s.agi veze ese1 o mas gyogy _ 

(2) A gyógyszertár hatósági kezelésbevót„]e a t· t' f"' 
vagy az á1'ta[la b, tt f . " isz 1 oorvos 
tis~tviseiö és a 1:~~;J~~ hat~:,!;~o~i61~ ~~~ü~~}?~ köz.~ga_z.~atási 
gyog-y1sz,e11tár berendezését fe,11szerelésé , J ru .eiLe, cin torten1k. A 
sági vezető leltár szerint j'egy~ők„ ' t ei

1
s1 atny~gkeszle:tét a ható-

9 .~ , , .' onyv me o ·'t kotelles átvenni. 
"1· .,. (1) A hatosag1 vezető köteles ' , 

B'élt és feliszerelését az átvéitelk . f , , a ~.y~gyszertar be-rendezé
működéséről a .förvé111yha1tiós/tg·o:ls~n~al\ot_t f~J:~poirbaru m,egőrizni. 
hónap 10. napjáig je.lentést Ltenni , isz -yrse ?~ene- \: havonkint, a 
g-yógyszertár üze~viteléről szóló e:ö a Je.J_~nitciss~l eg~id~jű~eg a 
anya.g·elszárn:o:lását bemutatni. nyveJJ • szamadasa1t es az 

(2) A gyógyszeil'!ár hatósági k •]' 'b , l . . .. 
szabályozott módon és az ug ~anott eze hes t~ve ele .n "t1s·zt1foorvos 
vényhatóság első tiszt , l" J k meg a arozo.tt ido alatt a tör-

, , v1s1e OJ-eno 'Illem mutatja be '· ·1 1 
tasert, a 27_ ·§ (1) befuezdésének 8 t. 1 . , es ; ycn mu .asz
három éven belül egy esetbe. · pon J~, a ~pJan k1hág·ás miatlt 
gyógyiszertár üzem viteléről,~ ~, ~~.r el1tkéJtek, ,úg-ys~inté.n ha a 

zo 0 onyve et, szamadasokat és az 
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, , ein szabáfuyszerűen !számoláJs:t• e-gya]ta~aban• niem vagy n h t, 
.anyage ~ , , . . t" eg·bí.zatása visszavon a o. 
vezeti, .a h~1tos;agrylh·1 vte,ze~ o 1f " ti'S"ztviselője köi'e.les, a hatósá.:,,vi ve-

(3) A torv.ero a osag ·0 so 1 l 'bb .. helyiszínen ol-
·zető Inűködé.sét negy1edévenkirut lega a egysze1 a 

~enőriztietni. . t"k zolgálliruti v}s-zonya tekintetében -
22. §. A hatóság·1 veize o 8 

1 , 'd"t .3 _'a felelőB1 vez-etőkre 
. deié11tve a mu,nik.aidőt és szabac sa,b"l o 11 , . irányaclók. ~in'denl<or hrutályus jogszabályok r.endeJ r:ez.ese.1 

VL FEJEZET. 

vegyes rendelkezések. 

3 § ' k (5) bek<>'"désébelll fog<laJt rendelkBzés 
23. §. (1) A T. . ' ~ana ó yszerkészítményelmek csak a torzs

·szempontjából gal~nu'~1 gf g „ és a viszo1~teladók részére 
kö~tyv.ezési köt\elez~~i~~~a~o~:ft' =~tractumok, tincturák, po1·ok, 
llie:rn aclagolt.an forg. k éls tapaszok teJürrthetők. 
kenőcsök, oldatok, SZllUPO '11 ·,t tt galenusi gyóo·ysz.erk·é·szít-

(2) Az (1) bekezdésb~n: ";'ega .~~~:y enged&lye;e ::_ a T. 3. §
ményeket a gyó~-y'Sfh·~rtan ,Jogos~ '- ÓO' szertári laboratóriu:U 
ának (5) ~ek·e~dase 1 e;telm(~b~~enge~él;T ,';[Lkül is előá~hthatja es 
·keretében 1parligazo v.anyf P 1 b hozha:tja· a forgalomba.hoza-

. t 1 lók útján 'lS orga om a ' d'l .. k 'ges v1szon e ac . , . '·]é\f miniszter előz,ete,g anig·e e ye S'ZU se . 
tJalhoz azoniban a nepJ? 1 , ,t, ri jog·os:fitvány engedélyese 

(3) A közforgaJhnu g'Yo!p'sz,e; a, lo' "'lo"a'll1'ticsára a '!.'. :J. · t t dok re.s1zere va 0 

gyógy,szereknek ;1sll.ion e.?' bb· setbien i·s kap·hat iparigazf~:l-
§;ának \5) bekez~é,'te ~lal;'..:'na:ok:~ ~~e engedélyes a gyógyszertar 
vanyt f1paren!l'e ".' ; · l" '"1'tani 
laboratóriu:i;n~ban k1Xaf~a h ~1~l;balié~éseko1• már törZJskön~vi~e;ett 

(4) A ,Jellen r'.'nl ,ete l d ~k ·és'.llére való további előállíta!snhoz ógy:szerekne.k V11Szon .e a o r , 
gy . · 1 , (' arengecfélly) :nem szükseges. , 
ipangazo vany lP § ' k (1) beke.zdé;,1e alapján érvé~ye:síthető 

24. §. (1) ~ T., 35. -ama ú. engedélyes és a korabb1 enge-
követelések targya~.an J, h~ ~z 

8 
~gében vagy a követelések ·egyes 

déliyes (örökös) a kovet~e ese os· z, k - minden ni_ás eljárás kizá
tétell1eib0Tu megállapodi;i ~";" ;u~i~ helye; sze,rint iil;\etélrns járás
rásával .a gyógys'ZJe1:tar ~ r;.~e~ . . ' \határoz. A döntőbizott
bíróság nmHett arak,1tando d.o~tot~?tüt:a:ból áll. A dönJt:őbizo1ttság 
,ság az ·elnökön kív1;1 r~n~~~zerTI-1 t"l aaz általa kijelölt íitélöbíró. 
elnöke a ~árás~írósag.~il~o r·~·,t . e ~~:ábbi '-eulgedélyes (örököse), 
A döntőb1zo1ttsag egy }';gJa(k'a' 'g"srert'ár) engedélye1Re, ma-

f "k óg~"SWl"•ar eZ11gyo , , 1 k" il1lietőleg a 1-0. g·y ,,'!;. d 'l ·, 1ölri ki a gyóg-ysze-resze· r o-
·sik tagját pedig az uJ .e.inge ·e yes Je 

rébő.l. a T. 35„ iS-a ·alapján a dÖ'ntőbizot.tság előtt (2) Az a fél, aki 0 
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jgúnyt kiván érvényesíteni, fBrr-e vonatkozó kérellrmért: ;;;. döntő
bi·zottság megalakítására irányuló kérelmével egyiittresen az (1) 

.bekezdés szerint il.Le.ték10s járásbíróság elnökéhez címezve. eggyel 
több példá-myban kötc.J,e.s előterjesizteni, minit aihány ollenérdekü 
fé!l· van. A kérelmet beterjesztő f'éilnek a kérelem benyújtásával 
-egyidej ülcg annak a gyógyszerészn,ek nevét és pontos címét is be 
-kell jelemJtenie, akit a döm!tőhiz.ottságba a ni_aga ré.szérő1 tagk:é'nit 
kiván .kijelö}ni. A kér,eleni_hez esatolrni kell .a kijelölt szemé\l:ynek 
·.oJyan ér1(1elni_ű írásbeli nyilatkoz.atát is, amei},y szerint .a vitás kér
dés eldöntésében mint bizotts-ági tag hajlandó rés.iz.tvenni. Ha a 
döutőbizottságü 'L•agot a döntőbizotJtság megalakítását kérő fél a 
kórcle1n előterjesztésév.el egyidejüleg· nem jelöli ki, a köv,etelést 
.a döntőbizottság '8l1ruöko érdemi inlt6zked~éls1 nélkül vissza11tasítja. 

(3) A döntőbizottság e,llnöke .a kér0lem egy példányát az el!Len
érdekü fé1nek azzal a felhívással küldi meg, hogy a felhívás k-éz
_hezvéteI:étől szán1íli!ott nyolc naP ailatt közölje a dönJtőbizoittságba 
áltaUra k;ij0lölt gyógyisJzerész novét, pon1tJos címét éis a tagság elfo
gadására vonatJtozó nyilwtkozatát, mert 011enkező esetbern' a dö·ntő
-bizottsági tag kijelölése iránt az e]!ruök hivalt1alból fog intézkedni. 
Ha az eHenérdekii fél a felhívásnak nydl'c napon belül nem tes.z 
eleget, a döntőbizottsági tagot a gy6gyszerészek kör.éből az .e.lnök 
j,eföli ki. A kijelölés akkor v:ilik hatályossá, ha a kijell'ölt a (2) 
-bekezdésn'ek megf.e1olő nyilatkuzait1át a kije,lölés -elfogadásáról be
multatja:. 

(4) Ha val!amely kijelölt döntőbizottsági tag a döntőbizottság
ban való r'éiSi.Zvéte·]t m1egt.ag·aitlja vagy a dönlt.őbizottság működése 
a kije]rölt dö~ntőbizotts.ági tag 1ismót1eJt távolmaradása folytán aka
dályba ütközik, helyetil.!e· az elnök a fól mcg·hallgatása ultán más 
t,agot j<J!öl ki. 

(5) Mindkét félnek a (3) bekezdéshen említett nyolc ruapon 
-beliiUJ egyezően előterje1sztctt írásbeli kéreJmé.re a döntőbizottságot 
további két tagg'al kiegészítve kell megalakítani. A·z -egylik tagot 
a Sza1rszorvczot, a másik rtagot pedig az Országos Gyógyszie-rész 
Eg'Y&siiTiet je.Jöili ki. A kijelölés olyképen törltk\nik, ho'gy a döntő
bizottság elnöke fe;lhívja. a Szakszervezete-t, valami"ntt az Országos 
·G·yógyszerész Egyesületet a tagok kijelölésére, valamint ezek ne
vértek é:s cím6ruek közlésére . ..._!\._ Szakszervezeb, valamint az Orszá
gos Gyógyszerész Egyesület az általa kij,fiJölt taggal a (2) bekez
clésn1ek megfelelő írásbeli nyiíl1atlrnzatot Mlíttat ki és azt a kijelölt 
tag nevóffek és címének köz1lésével a dö:ntőbizotiilság ell:nökének ha.. 
lacléktalanul megküldi. 

(6) A döntőbizotltság e[jár:isával kapesukutban felmerülő költ
·ség-eket .a kére~met emőterjesz.tő fé] köteles eiőlege-zni. A dön!tőbi
.7iot1iság elnöke, mielőtt a bizottság összehívása iráwt intézkednék, 
_felhívja. a kérelmet elő1He1rjesztő felet, !hogy a· felmerülő köLtségHk 
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fedezetér·e a járá·sbíróság elnökénél helyezzen letétbe n10gfeleló ösz
szeget és azt nála záros határidőn be1lül igazolja. Ha a kérelmet. 
e'lőberjes'litett fél a költsé·gek előlcgezésérie irányuló kötelezettségé· 
nek eleget tetlt, a döntőbizottság elnöke .az ügyet tárgyaTásra tűzi 
ki. 

(7) A <l1ö:n~őbizottság tagjai - az elnök kivé.relével - az elsi\. 
tárgyaláB megkezdése ellőtlb esküt, ililetőleg fogadalmat köitelesek 
tenni. Az .es·kü, ú_}letö!11eg fogadalom; S1Zövege a .követlcező: 

„Én „„ •.• „ .„„ •... „ esküszöm a mi-n:dentudó· 
és mindenható Istenre, hog'Y min:t a döntőbizottság tagja, a tag
ságból folyó felada1ll0mat részrehajlás tnélkül, legjobb tudásom és. 
lieQkiismeretem sze1·int fogom ellátni. Isten eng.em úgy segéljool" 

„Én .. „ •..•..•.•..•...• „ ... „ .••...• „ .. „...... . . . becsületemre é8 lellciisr 
merBJtemre fog·adorrn~ hogy mint a dön1tőbiz.otts:ág tagja, a tagság
ból folyó feladatomat réiszrehajlás •nlélkül, legjobb 'tudásom és l<>lki
isme-retem szerint fog·om eailátni." 

(8) A döntőbizottság, amennyiben .a jelen' § máskép :n:em i·.en
delkezik, a magánjog általános szabályait .allr.almazza. A döntő
bizrnttság a méltányos jog· ·sze,llemében jár el. 

(9) A dön~l'őbizottsiág előtti cljáráBbaDJ a l:Jiz.onyítás tekinteté
ben a polllgári perre•ndtartás sizabályai irán'yadólc. A döntőbizottság· 
a bizonyítási eljárásb~in a felekkel, a tanúkkal éis a szak&rtőkk~l 
szemben Llgyanazokat a jogokat gyakorolja, :rnint a járásbíróság~ 

(10) A dilntőbjzottság a vitás kéTílés feJlett szóbeli tárgyalás 
alapján szótöbbséggeW dönt. Határozatáb·a:n azirfunlt :i.Js rendelkezik„ 
hogy az eljárás során fellmerült költsé.geket melyik fél viseli, ille
tőleg a felek az.t milyiün' aráinwban viseiliik. 

(11) A ,Jöutőbizol\ltság előtti eljárásban a f.él magiiit ügyvéddel 
is 1{-épviseltetheti, az ebből· eredő költs-ég megtérítésére azonban 
az e-lllenfél nem kötel1ezhető. Ez utóbbi rendelkezés az :i1télőtábla 
előtti eljárásra nem vo<nlalt\kozik. 

(12) A döntőbizottság marasztaló határoza~ában a tolje,stítésr<> 
a 1né:ltány0Bságnak megfelelő hatá1,időt szab. A teljesíilés hat.ár-
ideje tizenöt \Illapnál rövidebb és egy f&l évinlélll hos1szabb, ha pedig 
a megá1füapított összeg a húszezer forintot me.ghaladja, egy évnél 

hosszabb nem lelhet. 
(13) A döntőbizofülság határozata •ellen értékére tekintet niélkül 

halasz.tó !hatályú feHebbezés,nek van helye ahhoz az; ítélőtáblához, 
ameíl-y:nelc kerület-éhe:z. az a járásbíró&ág tartozik, amely mellett 
a dönlőhizottság megalaku~t. 

(14) Az itélőtábla a fellebbezést a poJigári perrendtar\ásnak és 
az azt lde.gél.-;zí1tő és módosító jogs·zabályok·,nak a fellebb"Bzés1i eljá
rásTa vonatkozó szabályai megfele[ő .alka1mazásával szóbeli tár
gyalás alapján intézi el é,s ítélettel végérvényesen határotz. A (]:!,) 
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bekezdéis rend:8'1kezései az 't'l"t' felelően irányadók'. 1 e 0 abla eJQárása tekintetében is meO'-

' . (15) A döntőbizottság áiltal hat-' , . 

0 

scgnek ugyanaz a hatál a . ctrozattal tudomáisulve'tt egyez-
döntőbizo~ttsági határ~za~ru~kmrnt a felek vitáját eldöntő:' jo·gerős 

(16) A döntőbizotfaá , . l';t · .. , 
(17) A döntőbizott;á: he f· ti elJarás ilLe\ékmentes 

van helye; a végreÍiajiLl:ást a~ ar?~~~ab~il~p~án bírói v.é~Tohajtásnak 
futt a döntőbizoittság meo·alaka Ítaras ir0is1ag riendeli el, amely mel-

(18) A d"" t"'b" 
0 

u · on o izottság el ··1 , t . . tőt ül'ésemk:i;rut annak a ~a . n?. te ' íl;a?·Jrnit és a jcgyzőkön e -
Budapestein működő n, b'p;d;Jnak ket.sz.cre,s.e illeti yvv zc ep irosagok tag·jainak jár. meg, amely a 

VII. FEJEZET 

Átnieneti rendelkezések. 

25· §. (1) A közforgalmú ' 
14. §-.„n•ak (2) bekezdésén l gyl~gyszertári jogosítványnak T 
g'edlé,I ' 1 , a apu o átruházá 't · ' a · Y·Csene e es1 a gyógyszertá. , . „ · s:: a Jogosítvány en-
g~~er1!?-e.knck „közös kérvényben ~~i aty~~~~. hazas:tiár~nlak, illetőleg 
sut k?z~egyzo, á!t~I hitelesítt~t!Iú k·~ll~~111~~~- ~ lr1ervé11yozők aláírá
a g~ogyszertar1 Jogosítvány e O' d'I ~·c;v;:in'Yhez az engedéfii'yes 
la~1nt a két hónapnál nem ré :b~. e yeze~,erol szóló okiratot va
~y:tványt és az igazoll:ásr.a vo;atk1 ~el~~u hatósági 9r.kölcsi 'bizo
gy_ogyszertárat átvevő házastárs -~z~"l osszes határozatoka1t a 
ren,delet 5. §-ának (3) beke- l '. 'b· 1 . e o ·8?' g-y1ern1e·k pedig a j~len 
zola.sokat köteles csatol-.-.: zc ese ,en em1nt0t:t oknLányokrut és ,·~a-

('') A!"'" ~i. 'b . , "". , ;;-.ozforgaln1ú gyó ·t, .- . , , ira;i.~1 kell.·véuyt a törvényh~i1~z~1 a11 "JO~os1tva•U1Y átruházása 
nyuJtani, aki aílt a ~"'1'a't 1 s~g elso t1•s,zt;vis-e.lőjénél lrell be„ 

11 't "'"" -• va an11nt t' t' f" " , 
e ~.:v~,~ -~~pjólé~.i i~iniszt:erhez te-rje.s~t· 1

;,zl 
1 _A0r':o-~, \:é~em~n?ével 

,~, oln .e1s~,10~ a torvcnyhatóság e'lsŐ tis1t "':. ]"'ne:r;J~let1 m1•n1szte·e 
' ere' mezoket. " z vise OJe utJán értes.íti a 

26"' () e ; ·;:. 1 A T. 17. §-:'Inak (3) b fil d. , 
1949. evi júniu•s hó 30 n . , . , _e e.z esen alapuló k-éllelmet . t . apJa1g boza,·olao- 1 „ tl .az 
n;sz ~e-rnél kell cllrőterj.eszt~ni A k,~, , -,"' rozvc ienü1 a nópjól·étl 1ni
tek atadásáról szóló véo-z, SJt. ervenyhez csatol1nli kell a hagya
dékozási szerződést vJaem1 . ~tagy a;z adás-véte,1i, illetőleg az aJ"ánL 
s' , L • 1 · • Ili' a ker1Eflmez" · '_J ag·t:1.~ iga:zo ó hatósági bizonyí~~án t t :o ~agyar: állampolgár-

1. ha a k!éJrelmez'" . · , Y·, ovabba: 
. , (T 2 § o gyogyszertar v·ezeté , " . 

I esz . 1 .. -a) .és e,nnek al . " . ~ere Jogosult gyógys ze--
gyo·~ t' ·e apJan a tula,don't k' "' ,,,,yszeT arra ·szemé1yéhe k"t"'tt , ·' a' epezo reáljogú 
godélyezé;s<éll! kéri: z 0 0 gyog·yszertári jogos·ítvány en-

a) a sziiletési .anyaköinyvi kivonatot (-éTt0sítést), 
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-
b) .a g·yógysze~rtár vezetésére fei1ijogosító gyógysze,i:észi okle

vel1et, 
e) a két hónannál nen1 régebbi ke1etű hatósági •erkölcsi bizo·-

u~í!i';ványt, 
d) az igazolásra vonatkozó össze·s határozatokat, 
e) az egé,sz.ségi á~lapotot- ig·azoló, kéit hónapnál n1em régebbi 

kelet-ti. t1sztiföorvosi bizony:í tvány~, 
f) jog!hatálliyos nyü_la)tlcozatot arról, hogy a kérelm.ezőnek van-e 

közfo.rgal1nú gyógys.zertári jogosítványa és ha. van, a 111cglév0 jo
gositványTól a gyóg·yszertári jngosítvány engedélyezése eise.~ére 
fen,n:tartás· nélkii.l lemond, 

g) joghatályos nyilatkozatot arról, hog-y folyamodó házas~ár
sának van-e közforgalmú gyógysze1·tári jogffsítványa és ha van, 
a meglévő gyógyszertári jogosiítványról az. új gyógyszertá1~i jo
gosítványnak kérelmező részére való engedélyezése. esetére· fe·nn
tartás 111é-lki.ill ·1l1en1011>tl; 

2. ha .a kéreln1ező a reáljogú gyógyszoTtár korábbi 1-ula;idnlln-
sának özvegy.e vagy huszonnegyedik éle.tévét be nem töltött ár
vája és ő a rr. 15. §-a szerin1ti haszoné.lve.zetli jog engedólyez~é-t 
kéri, :t jBlen rendelet 8. §-ának (3) beke~désében feihsorolt okira-
tokat. 

(2) A népjóléflti miniszter a gyógy.s~ertár1i jog.siítv:iny., illető
leg a haszo,rué'lvezeti jog engedélyezéséről a kér1elmezőt és a tör
vényhatóság ,e)~ső tiszkviiselőj&t értesíti. A törvényhatóság elBŐ 
tisztviselője köll-Bles ,a gyógysz.crtári jog'O'sítvány adományozásá
ról ill1etőleg a gyógyszertári jogosítvány haszoné1vezeténelc enge
dél~.e-zés.óről az ös·szes sziikséges adatok közlésé-vell a tisz.tifőorv0:s1t 
értesíteni. 

VIII. FEJEZET. 

Büntető rendelkezések. 

27. §. (1) Amennyiben a cselekmimy súlyosabb büntető rendel
kezés al'á nem ,esik, kihágást követ el és pénzbiintetéssel bürute
tendő: 

1. az .az. engedéll!yes (felelős vezető), aki a közforgalmú· gyógy-
szertárnak ,az enig·edélyolciratban niegj:elölt lcöl'zeit'en belül ;történt 
áJthelyezooét a 4. §. (1) bekezdéséhenl foglalt rendelkezés e>lfunére 
az abban n1egállap-ított hai:árjdő alatt a 1törv'érnyhal1óság első tiszt
vis1előj.e útján a n'éipjólét.i n1i1dszter:n\ek inem. jelenti be; 

2 .. az az eng·edélye:s, aki o1yan gyógyszertárra ka.pot~t közfo~
gab:nú gyógyHzer,tári jog·osif tv~nyt, ~me-ly, a, jo~osítv~ny ~ng:~d.e
lyezéséig a közforgalo1n resze.re nyitva allott es .a JOgos:i!tvanyt 
engedélye,ző okirat lcézbesít!&se napjéit~óll ,,számított nyolc nap alatt 
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;a, 6. ·§ (6) ~-ek~zdé~~ébe.n fo,gl~lt i·cndelkezés ellenére a gyógyszer
tarnak tova.bb1 ny1tva.tartasahoz a törvényha+o's/•O' e.l " t' t · -
1

" · 't"l (B '[ ,, „ . "" e""' SO l:SZ ·VlSB 
_ oJe o uc .ap:0s;ten a keru-1eti eilöljárótól) eng·edélyt nem kért.· 
. 3. az az enig~dély~:s1,_ ak~ a gyóg-yszertá1· megjelöfé:sére általa 'vá
.lasztott elnevezcs, (cegJc1l~.es) haisználatához a 7. ·§ (1) bekezdés-ében 
fog] alt rendelk1ezes ollener>0 a törvényhatá'ság e!so" t 1· t · , ]" .·, k 
l
" t „ 'h , ,, , sz v1se OJene 

·e oze ·e.s Jova agyasruti nen1 keri ki; 
r: ~~- nnn~i:W a k'.éiz~igyógysz:eTtá1·nak az enigedé1l\ye-se, aki a 11. § 

·(o) es (6) bekezéleseben foglalt renctel:lrnzéseket megszeg·i. 
, 5. az az en1g·edélye.s (!elc.lős ·veze,tő), úgys:zint1én a g'~Ógy8zeT

!al'rnak az az ailk~l!mazoll!IJa, aki '" lG. ·§ (3) vag-y (4) bckezldiésében 
Toglalt rendelkezes1eket megszegi; 

G. az. a, f_e~1elős vi~ető. „aki ·a g•yógys1z;ertár mliköclését .a 18. ·§ 
~~! ~eknzdese~en megallllapr!:ott J:~jelentléis telj:esítése é,s; g7ógysze-
1eisz1 okle-velenek bernntatasa elott me1?.·k0zdi· 

. , 7. a:~ f~le~ős vez.et?, 2;ki a gyór;y·szc:;_·fár ctll~almazot:tainak mnn
kaba l~p;set es m;inkabol v";ló kilépését al 18. ·§ (1), illetőllieg (3) 
bekezde.s.é?en , szabalyozott mo.don és ug-yanotltl meghatározott idő 
alaiJt az J~lletek·~S e1Rőfokú kö'.OegésZ:s!égügyi ha.tóság t:i>sztiorvosá~ 
cnak nem Jelenti be:; 

, ,s. az a h3;tóság'i vezető, aki a lhavi j:ele·nltésát a 21. § (1) bekez
·des.~hc:i szab~l1~ozo1lt „m.?don __ és „~1?>·yanott meghatáTozott •idő aLatt 
.a torvenyhatosa.g· .also t1sztv1sel0Jenek 1111em mutatja be. 

, (2) Am~n!ny1?e;i !1· cs18:~okmé~1Y, flÚlyo•sabb biintető rendelkez:&s 
ala. nem .esik, k1hagas:t kovet el .es két hónapig· terjedhető el ' -
Tással büntetendő: - '.Oa 

(
") ~· a(~)n~k k a l~é~'igyÓg'ysze-rtár:nlak az. ,engedélyese, a.ki a: 11. § 
o cs . :e e~do~eben fog·l~lt rend~lke.zéseket ~Jegszegi; 

2. az a.z ie.ngedElly·es. (fe.1.e~os vezeto), ugysz1nten a gyógy,gz,e-rtár
uak az az, alkalmazottJa'. aki a 16. ·§ (1) és (2) bekez<]ésébeu fog1alt 
Tendelke.zesieket megsz1egi. 

(3), A l,'é,nz.bün~et~s ~e~i:n,Y.:etében az 1928 : X. törvé>t1ycikk és az 
ezt modos1to es k1egesz1to Jogszabályok rendelkezéseit l<:el1 alkal
mazni. 
. . (4) A ,~i.há~ás ~i~.t~ ~z 8ljúrás a közig·azga!tási hatóság·nak, 
·m1nt rendor1 b""untetob1rosagnak a ha1t·áskörébe .tartoziik. Az 1929 : 
xxx; t.c. 59. ·s-.a . (1) bekezdés'e 3. pontjának alkallmazása szem
;;pontJabol szakm1n1sizt:ct~n1ek a n)épjól1é:ti n1i:niisztert kell teki~teni. 

IX. FEJEZET. 

Eletbel€ptető rendellcezésiek. 

28. 1§. (1) A jelen rendelet kihírdetésének napj,in lép hatályba. 
'(2) A Jelen rendellet hatálybalépés:e előtt a g·yógyszerésze>ttel 
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vonatkozá;sban kiadott jogszabály~k ,_közül,_ az alább, ~~~so:·olt_ Í~n
deletek ,a jele·n rendelet hatáiybalepese utain -· tovaOln re-nde e-
zésig - továbbra is h~,t.áll,yban maradnak.; _„ , 

a gyógysz1erküllönlegesclégekr?l '.éls, titko~ ö~iswtétel1: gyogysze
rekről allwtott szabál'ymndelet targyaban kiadott 90,000í1903. B. M., 
számú l::örrendelet (Rt. 1089. o.), . , 't' 

a faszesszel keve.rit italiolt, gyógyszerek és~ i!l~tszerek keszi e ... 
sén;k ésl forg·afombahoza,talának eltíltásáró~ szóló 9681/1911. B. Mc 
számú körrendelot (Rt. 414. o„), , . . . 

a fertőző betcgségekk,el ltapcsolatban előírt lal;or~tor1umi_,vi~-· 
gálatokhoz s"Zük.séges tartál:yoknak a gyógyszerta; á:1tal„ valllo_ ~ö: 
telező tartásáról szóló 40.701/1930. N. M. M. szamu korrendc• e, 

(Rt. 1046. o.), , • k"'l"" '1 " 
.az ebry-séwe1s ösg,zetéitlelű gyógyszerek C1S1 gyogyszer u on e.,,es-

sélgek ellf;nhrzé€éi·őll szóló 200/1933. B. M. s~ám,?: körre~defo: '.Rt. 
1207. o.), val!aminit .az eml:litett1 ko;-·rende1l:t,, i~leto1:g a~. ahJio~ cs~ 
tolt szabályrendelet 1módosítása es. k'ieg·e.sz.1tes~ 1l:argyaban k1ad0Mtt: 
230.800/1935. B. M. számú (Rt. 1936. •évf. 56. o,) es 203,~44/19~6, ,N, " „ 
szánlÚ (Ma,bryar Köz1öny 184. s.zám) rendeletek, ugysz1nten , a~ 
230.800/1935. B. M. számú rende\let módosítása és ki<;g&szíitése tar~· 
gyában kiadott 243.000/1937,. B. M. számú (Bit', 81. o.) es 200.945/1946 .. 
N ]\'[ számú (Magyar Közlöny 99. s,zám) rendeletek, . , , 

' a~ erőshatású gyógyszerek egy:siégesítléiséT,e vonat~o~o megalla~· 
poclás, f;elülviZisg·álatát tartalmazó, Bruxel'l.eisb~~ 1,92~. cv; ~uguszt~s·: 
hó 20. uapjátn léltTejött 111-egállapodás v.égreI1aJ1llasaro:ll szolo 776/1933.„ 
B. M. számú remdhlet (Rú. 2331. o.), , , . , . . )•, 

a rotn.\csoló toroklob (diftéria) ellene!S- ve:-·s·a_von~k (sz,e1u~n„a:\. 
gyógy,szertárak á:ltal való kötelező ta1·tásárol cs 1{1szolgaltatasa_10~ 
szóló 212.600/1933. B. Glí. számú körrendele'.t (Rt. ~481J. o.L valammt 
az ernlí~ett körrendelet módosítása tárgyaban kiadott 189.202/1947. 
N. M. számú rendelet (Rt. 3061. o.), , , , . , , „ , 

a negyedik Magyar GyógyszerköillyV eílietbe1lepte-teserol szólfr. 
215.000/19S3. B. M. számú rendelet (Bit. 1934 .. évf. 125. o,), 

az arzen.obe1n1zol-készítm1ények forgal:ombahozataláról és ellen
őrzé,séről szóló 257.378/1934. B. M. számú rende1et, (Rt. 11~0-, o.), . ,

1
, 

.a gyóg·yiSzerészi működéls é1s ,eiJijárás1 szabalyoza~.aroI szo ?' 
260.510/1934. B. M. számú mnd:elet (Rt. 1344. o.), v;ilamrnt az emh;· 
tett rendelet kiegészítése :tárgyában kiadol,t 3~0.1704/1943. B. M. 
számú re.ndelet (Budapesti Közlöny 1943. dec. 8-1 ;sza1na), . 

a gyóg-yszertár beroutde.zés:éli:ől és felsze.relé;séröl szól? 260.520/ 
1934, B. M. számú rendelet (Rt. 1352. o.), valammt az em1~,tet!, rnn
c1elelt módosHása tárgyába1111 kiadott 317.335/1941. B. M. szamu ren
de1et (Rt. 1312. o.), b · 1 • • ']) 

a nyilvánto15 g·yóg;,r,szertárak árúsítási körének sza a yo.zasaro · 
szóló 260.570/1934. B. M. számú rendelet (Rt. 1361. o.), 
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az úg-ynevezelt 'komm·ers·z-injek.tiük, homoeopathiás szerek. 
"Valllamint a külfölürő.1 be'hozott egyes - kábít6sze1~t nen1 tartal
IDazó - gyógyszerek ellenőrzéséről szóló 230.513/1935. B. 1'1'. szfun1ú 
-:rendelet (Rt. 83. o.), valamint az :említett rendelet módosíté1S·a tár
,g"Yában kiaclotjt, 324.349/1943. B. M. számú renrlie\,et (Budape,gti Köz
'lön:y 1943. [nov. 11,i száma) 2. §-a és az, ug"Yan0sak 230.513/1935. 
B. M. számú re:n1del\ot módosítása tárgyában kiadott 203.142/194G. 
N. M. számú rendelle.t (Magyar Közlöny 184. szám), 

a hiva.tal0isi ,ITT""Óg-ysz.erek törzskönyvezélséről szóló 235.800/1936. 
B. ]\'[, számú rendelet (Rt. 463. o„), 

az emberorvo.SJlásban ·használatos bakteriologiai term&-,zetií 
védőol1tó-, gyógyító- és -kórjelző (diagnosztikai) készítmények ter
m.eléséről, forgal1·0111bahozata1áról és ellenőrzéséről' szóló 245.300/ 
1.938. B. M. ·számú rendelet (Ilt. 1110. o.), valamint a?. ernlít,ett ren
<:lelet módosítása tárgyábainl kiadott 203.143/1946. M. E. számú ren
·deleit (Magyar Közlöny 184. szám), 

a gyógys:tJertárak üzemi idejénlek és ügyeletes szolgálatának 
szabállyozásáról szóló 160/1939. B. JVL számú rondeJ:~t (Rt. 512. o.), 
-valamint 3fli említett rendelet .módo.sí-tása tárgyában k'iadott 
43.300/1945. ·N. M. sq,ámú rendelet (Mag"Yai· Közlöny 86. szám), 

.a rák,szem (lapis cancroru1n) kere~1kedeln1i forga1mának eltilt'.'i
sáról szóllló .185.237 /1939. B. M. s1zámú reRdelet (Rt. 2025. o.), 

az 1940 : VI. 'törvélnyeikk gyógyszerésze.ti vonatkozású rendel
'kezéseirrek végrehajtásáról szóló 750/1940. B. M. 1szá111ú rerITdelet 
.{Rt. 2782 .. o.) 1-5. §"ai és 13-31. §-ai, 

az eg-yes nehezen pó'ito1ható gyógysz:e1rel{ áhlatgyógyászati cé
lokra való f.elhasznJállásának eltiltásáról szóló 220,405/1940. B. M. 
számú rendelet (Rt. 2058. o.), 

az egyes s·ebészeti kötözőszerek kicseréléRére vonatkozó rendel
kezések módosífasáról szoló 223:550/1940. B. M. számú rendelet 
·{Rt. 1199. o.), 

a phenyl1dimethylpyi·azoI1on eoff.e1n1 ciitricum. nevii gyógyszier
készí1rrrnény lhelye~tesítes1er61 szóló 223.352/1940. B. M. számú reu
<del<lt, 

a r.iCim.rusOTaJ ál~atgyógyászati célokra fdlhaszn:álásának eltil
tfü•áról szóló 223.750/1940. B. M. számú rendelet (Rt. 2839. o.), 

a Dig1ta1is purpurea töleveleine.k éS' a Digitailis la;n1ata leve-
1einek a gyógyszerek kész.ítéséné1 való felhasználásárót szóló 
'225.710/1940. B. M. számú rm1de\ll<Jt (Rt. 3450. o.), 

a mesters-ég·e.s kámfornak és a n1ooterségoo mentholnak a 
gyógyszerek kilszítésénél való felhasználásáról szóló 334.230/1941. 
13. M. számú rendelet (Rt. 509.o.), 

a kiíl·ium dhloric11n1 rende1lésénel{ es k1s1zolgáltatáisáin:ak szabá
ilyozá&árót szóló 319.355/1942. B. JVL ,számú rendelet (Rt. 1784. o,), 

az egyes ·gp-&gy-s71e,rkószítmé1J0,fc1rn-ek kélt kereszttel (++) meg-
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-
jelöléséTől, vall1amint rendelésük é'1s kiszo,]gál ta.tásuk szabályozá,... 
sáró] szóló 315.927 /1S43. B. M. számú rendelet (Rt. 382. o.), . . 

az egyes méreg vagy kábít6s-zer tartalmú gyóg-y-szerk:,sz.itm!é~ 
nyék ás kórjelző (diagno-sztikai) anyagok eltartá,sárol szól& 
321.100/1943. B. M. számú rendelet (RW. 2031. o.) ,. 

a gyógy-szer.észe-t, :a gyóg·ysz-e·rképzés és forgalomba.hozatal' 
egyes k-érdés1e1i:rtek \Szabályozásáról' sz.ól1ó 3220/1947. 
rendelet (Rt. 649. o.), 

a gyógyszerek törzskönyvezésére vomJatkozó eJdárás kiegészí~ 
téséről szóló 180.300/1947. N. M. számú rendelet (Rt. 253. o.), 

az insulin rendel'ésé:nJe-k' és· kiszolgáltatásának új-abb szabálya~ 
zásáró1 szóló 180.535/1947. N. M. számú rendelet (Rt. 720. o„ helyes
bí'lk.s 800 o.), 

a penicil'lin re.ndeléséTől és kiszolgáltatásáró'l szóló 182.350/1~.1'17 
N. M. 8,záiuú rendelet (Rt. 880. o.), valamint az en1lltett rendelet 
kiegészítése tárgyában kiadott 192.460/1948. N. M. •Számú rerndelet 
(Rt 782. o.), . , . . , 

az egye,g gyógyszerek és gyógy.sz,erk-észí.tn1ény,ek potla1sárol~ 
v:alamin!t a magánkórházak (magáJnlgyógyint:é'.zeteik) működésbe.n 
tartásáról szóló 470/1943. M .. E. számú rendele1tnek (Rt. 17. o.), rn< 
egyes gyógy-szerek és gyóg·yszerkészítmények pótlására vonatk?~6: 
L •§-a, vallamint az említatt §-ban foglalt felhatalmazlis1 alapJa~ 
az Országos Közegészségügyi Intfoeib által hozott C: 1824/1943~ 
számú (Buclapesti Közlömy 67. szám), C. 11.854/1943. számú, Ch,, 
12/1944. 1számú (Budapesti Közlöny 20. szám), Ch. 12.168/1944. számú 
Budapesti Közlöny 210. szám) és Ch. 11.467 /1946. s'zámú (Magyar 
Közlöny 10. szá1n) határozatok, 

.a Magyar Gyógyszerkönyv rende'lkezés·e·itől -eltérő minösé~íi 
sebésze.ti köitözősr,erek forgalo1nb1;vhozatalának e.ngedélyezéséröf 
szóló 2420/1948. Korm. számú rendelet (Rit. 490: o.}. 

(3) A jelen rendelet hatál>ybalépése• előtt a gyógyszerészettey 
vonatkozásban kiadott -s az. előbbi (2) bckezdésbe·n fet nem soro1t
renideletek a jell!en rendelet hatá·lybvJépésév;e1l1 hrut1ályukat vesztik ... 

lOZ 

III. 

A nem törzskönyvezett gyógyszerekre, 
valamint a sebészeti kötözőszerekre és 
a gyógyitás céljára szánt más eszközökre 

vonatkozó hatályos jogszabályok. 
215.®60/1933. B. M. számú rendelet 

a negyedik Iliagyar Gyógyszerkönyv életbeléptetésáről. 
(R. T. 1D34. évf. 125. okl.) 

(Hatályos a 202.000/1948. N. l\í, sz. rendelet alapján.) 

. A harmad.tik Magyar Gyógysze-rkönyv életbeléptetése óta, te
kintettel az orvos·i és gyógy-szerészi tudomány fejlődésére a köz
egés.zségügy érdekcü1ek megóvása éJs előmozdítása végett' szüksé
gessé vá~lt a ko.r igényeinek 111egfcle1ő új gyógy-szerkönyv kiadása. 
Ezért a közegészségügy rendezéséről g.zóió 1876:XIV. tc. 124. · és 
~25. §~aiDa való figyelernrne'l, ugyanezen törvény 6. és 167. §_aiban 
_i;:a11ott ,f_clh":talm:--1'zás ,alapján, a negyedik Magyar Gyógyszerkönyv 
elet-heleptetese targyaban a qt'övetkezőket l'endelen1: 

1. A negyedik Magyar Gyógyszerkönyv egy példányát minden 
nyi:lvános (reál- és személyjogú fiók) és nlagá.njellegű (házi és 
kézi) gyógy•szertár tu'lajdonosa., illetőleg felelős vezietője kötele&: 
be'i•zerezni és gyógysz·ertárában megőrizni. 

2. 111inden gyakorlatra jogosított orvos és állatorvos köteles 
gyógyszel'rende1lésében a "'l'"'Q'Yedik Magyar Gyógy&zerkönyv eilö
irásaihoz alkalmazkodni. 

3. A ne-gyedlk Magyar Gyógyszerkönyv összes reudel1r'nz.ései
nek megtartásáért az I. pontban felsorolt gyógys!Zertá.Tak tulajdo
nosai. i'lle-tőleg felelős vezetői saját srzemélyükben fc1le:lősok. 

4. Amennyiben a cs,elekmény s-úlyosabb böntet.ő rendelkezés. alá 
nem esik, kihágást követ el és az 1876:XIV. tc. 7. §-a alapján - az 
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J92'8:X. tc. rende'lkezései szeTint ~ pénzbi'n1tetésse1 kell bün
tetni azt 

a.) a gyógyszerészt, aíki az 1. pont rendelkezései ellenére a ne
gyedik Magyar GyógyszeTkönyv beszerzését és megőrz.ését elmu
lasztja; 

b) azt a gyógyszertártulajdonost (felelős vezetőt), akinek 
gyógyszertárában a negyedik J\1:agyaT Gyógyszerkönyvben a hiva
ta•los gyógysze1·ek Ö'S·Szetételére é.s készítésére előírt i·endelkezés-c
ket meg nem tartják. 

E kihágások miatt az o'ljárás a ík'Özigazgatási hatóságnak, mint 
rendőri büntető bíróságnak hatáskörébe tartozik. Ha1·maclfokon a 
népjóiléti miniszter bíráskodik. 

5. A negyedik Magyar G-yógyszerkönyv, valamint ez a rende
let 1935. évi január hó 1. napján 1(252.091/1934. B. M. g,z. r.) lép 
életbe és ezzel egyidejűleg a harmadik Magyar Gyógy,szerlo:önyv 
és annak életbelépteLésére vonatJ1cozó lOO.Oüű/1909. B. M. -szán1ú ren
delet (Rt. 1909. 1717. o.) hatályát veszti. 

233.168/1936. B. M. számú határozat 

a gyógyszerészeknek az ampullás készít1nényekre vonatkozó 
ellenő1·zés:i kö·telezettsége tá1·gyában. 

(Hatályos a 202.000 /1048. N. l\1. sz. rendelet alapján,) 

Felterjosztéisére értes,ftem a.z Egyesületet, mis,zerint a IV~ 
ki,adá,sú Magyar Gyógyszerkönyv ,;Ampu'l:lae stel'ilesfluides, mecl,i
caminibus replotae" f.ejeze-tének 9. pontjában foglalt rende'lkezés-t 
akként kell értelmezni. hogy az kizárólag a IV. gyógyszerkönyv 
1·ende-lkezés<ei értelmé.be·n a gyógyszertáTakban köteiezöleg :k:észlet
ben tartandó ampu'l'lás készítményekre vonatkoz'ik, míg azon 
ampulláis: }{;és·zítményekre nézve, amelyek a rv. l\íagyaT Gyógy
szerkönyv Bzerint kötelezőleg kés·zlet·b·en nem tartandók, a IV. Ma
gyar Gyógyszerkönyv „Alape:lvek" cí111ú fc;jezcte 13. pontjának 
iná·sodik bekezdésében fog1altak az irányadók. 

Budapest, 1936. évi április hó 9-én. 

225.710/1940. B. M. számú rendelet 

a Digitalis purpurea töleveleinek és a Digitalis lanata leveleinek 
a gyógyszerek készítésénél felhasználásáról. 

(Kilürdettetett 1940 dec. 10-én. - R. T. 3450. old.) 

(Hatályos a 202,000/1948. N. l\J. sz. rendelet alapján.) 

1. §. A 215.000/1933. B. M. számú rendelettel (Rt. 1934. 125. 0.) 
kiadott IV. Magyar Gyógyszerkönyvnek a Digita:lis. foliumra elő-

104 

_:Irt rendeUlrezése akként módo„,ul h , 
.hez további rende-lk·e~ásig a D'."' ··1 'l"ogy a gyogyszerek elkészítésé~ 
a Digita!lis lanata le;eleinek igiO,a 18 ,P~rpui:~a t?leveleinek, illetve 
''lt 1 l" t az rszagos Kozegeszs' .. . I t' a a e oze os·en standardizált é. t·· . k'' _ · egugy1 n ezet 

"Ilálható. 8 oizs ~onyvezet~ pora i·s felhas.z-

2. §. Azt, hogy a levélpor Di it 1' 1 , 
mény csornagolásain jól látható g ;· lisl al1l1at~~bol l~észül, a kéazít-

3 § AD' 't 'l' · an e rn unl'etm. 
1 

. . lgl a 18 purpurea tőlevelei é n· 't l' 
ei porának eltartásúra· és felha.s ·'l' ; . s a ig1 a ,is lanata [eve

·?yar G·yógys.zerkönyvn·ok a DiO'i.~nl~ asfa1ra vo~atk,??olag a IV. Ma_ 
Jrányadók. 0 a is 0 I.umi a elo1rt rendelkezései 

4. §. A jelen rentlelet kihirdetése napján lép hatályba. 

223.352/1940. B. ll'I. számú rendelet 

a phenyldimet}1Yl,pyr_azolon coffetn citr1'cu111 nevu" 
1 l 

1 g'yógyszer-
ce.sz1 xueny r1elyet~:esítése tárgyában. 

(Hatályos a 202 000/1U4S N , 1 • • • 11 • .sz. renl1ele-t alapján.) 

A 1Hagyarors:zági Gyógyszerész E S'··z .. , „ 
Felterjesztésére értesítem a t El !J_!Ye ,u et Elnoksegenek. 

K" · , · no rneget hogy 0 , ozege-szs,egügyi Tanács vé,lem, 1 . , ' az l's.zagos 
nyokra való tekintettel viss~~ye ~ ~PJan a rendkívüli viszo~ 

h ld' th vonas1g megengede h 
_p eny 1me ylpyrazolonnm cnffein 't .· . m, ogy a 
szerkés.zítmény a IV MaO' . G , cr Tic~.111 elnevezésű gyógy-

„ , . oYar yogy.sz.erkonyv el'" , 't'l 1 , 
roen, a n·emet Ergiinzungs,buch 1,„ . , , J 01rasa o e te~ 
nyel helyettesíttess·ék és a <-"yo'geyoll~ts~nakc megf~le'lő készítmény~ 

E "l , .-. "" s-ze1 ar1a azt ík1adha . 'k 

B
; rro· a gyogyszertárak megfelelő módon ért!e 't s.~~'k. 
udapes.f, 1940. évi július hó 31-én. s1 en o . 

334.230/1941. B. M. számú rendelet 

-a meste·r~ég·es kámfornak és a mesterséo-e.s inentholnak 
g~o~ysze1·ek készítésénél való felh;sználásáról. a 

(K1h1rdettetett 1ü41 március 6-án _ ll T cog • · . u . oldal) 

(Hatályos a 202.0f}0/1948. N. l\f. sz. rendelet aln11jún~) 

. 1. §. A IV. kiadású Magya . G · ~ „ 

])bora (közönséges kámfor) és ' 1 th ÍY00Y·Sze1·konyvnek n C'aJJ1· 

for) előírt rendelkezései akkénf1eU. do u;nr~ (l\fonthol, Mentakám
készítéséhez további rendelk.ez's:U-0 osu na~, hogy a gyógyszerek 
-előírt tulajdon·sáO'oknak valam,~ itg a. ltermeszetes ké.szítrnény-ekre 
· J tt · · 1 • ~ , ' ' ' m · a JO en rendelet 2 ,,_ · b· . ac o vizsga at1 probáknak megf J l" t , . o-s a an meg· 
készítmény is felhasz.nálható. e e o mes erseges (synthetikus) 

. 2. §. A IV. kiadású Magyar Gyógyszerkö11yvnek a kámfor vize-
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gálatára vonatkozó próbáit a mesterséges kámforra a. következő
képpen kcU alkalmazni: 

A mesterséges kámfor szesz-es oldata a poláros fény síkját nem.,. 
vagy csak jgen kis inértékib1e'n foTdítja. el. 

Olvadáspontja 170 és 174 fok C közMt van. Chloridtartalmú 
szerves anyagokat nem tartaln'laz. A.z esetleges chlorszennyezést a 
következőképpei'l kell kimutatni: 

Oldj 0.1 gr mesterséges kán'liort 1 cm3 iegtön1ényebb szeszben.. 
Az oldatot önitsd niikl{el té.gely ben: lévő 0.5 gr eldöTzsölt chlorid-· 
mentes k:Lszárított széi'lsavas ná.triuiura. A tége•lY ta.rtahnát 
gyujtsd meg és az esetleg szénTész·eoskóket1 tartaln'lazó maradékot 
legf.e'1jebb enylb.e vörös izzáson izzítsd a sz.énré.szecskék eltll.né
séig. Az izzítási mara.dékot o-ld fel 2--3 cm3 vízben .és kénwsőben. 
salétromsavvál óvatosan savanyítscl meg. A savanyú o~dat né
hány csepp czüstnitrát olcJa,t hozzáadása után legfeljebb gyengén 

opalizálhat. 
3. §. A jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 

212.600/1933. B. M. számil körrendelet 

a roncsoló toroklob (dip11tluH.·ia) ellenes vérsavónak (széru.mnak) 
gyógyszertárak által való kötelező ta..tásáró1 és kiszolgáltatás,áról. 

(R. T, 1480. oldal.) 
(Hatályos a 202.0ű0/1948. N. 1\I. ~z. rendelet alapján.) 

1. ]/.inden közforgalmú,, házi és kézigyógyszertár felelős veze
tője (tulajdonosa) köteles a: gyógyszertárába.n1: 

2 drb egyenkint 10 kcm-nél nem több folyadékban 5.000 és 
2 drb egyenkint 12 kcm-nél nem több folyadékban 10.000 

antitoxin egysége'[· (AE) ta.r-tahnazó rnagyar gyártmányú roncsoló 
torok,lob (diftéria) ellenes vérsavót állandóan készletben tartani 
(189.202[1947. N. M. sz. '" - R. T. 3061. old.). 

2. A vér·savókat hűvös, söt&t, száraz helyen ke11 tartani .. 
A vérsavó sárga vagy szül'kés színű, néha opalizáló átlátszó fo
lyadék, mely fe~rázva esetleg kissé zavaros'. Nem használható az 
ol,yan vé.rsavó, amely nyugodt állapotban már felrázás nélkül is
zavaros, vágy amelynek felszínén hártyaszel'Ű lepetlól'C vagy pe
n&sz látható; továbbá amelyné:l a vérsavót tartalmazó üvegcse 
felnyi1tásakor rothadás1·a valló szag érezhető. 

3. A i·oncsoló toroklob (diphtheria) ellenes v.(~T.s-a.vót csakis az 
előállí-tó eredeti töltéséb·e:n, felbontatlanul, sértetlen pecsét, illet.ő-o 
1eg zár alatt szabad kiszolgáltatni. Romlott vagy 3 évnél régibl> 
vérsavót forgalombah.ozni vagy kiszolgáltatni nen'l szabd. A vér.,. 
savót tartalmazó külső papfrborítékot (vagy dobozt) a gyógy
szerész köteles a ]dszolgáltatás előtt felbontani, hogy meggyő-

106 

zodei.st \Szerezzen, vajjon , . , 
szabott feltételeknek. a ve,rsavo megfelel-e a 2. pontban meg-

4. A roncsoló toroklob (di hth . . n~ (külső borítékának) címk!:n' :rra) eH~nes vérsavók doboz~i
ceg, - ha pedig külföldi , .~ , ve~sa-vo elncv.ezését a készítő 
savót behozó belf"ld' , gya.11lmanyroI van szó a k„lf„ld' , l' .h o i ceg - nevét .és t ·l h ~ ' u o i ver--
mc. c~e, ez használt á,Uatfa 't · .. , .e ,e-p 8'lyét, a vérsavó ter
n!1.seget köbeentimétereilrb~~ az ~Y.~gcs,e.bein ,fogla~t vérsavó meny~ 
segekben: A E vagy . ' a 'eI1'avo hatasfokat (anti'toxi' i , ' ' e lillillUil eo' T ' b ' ' fi egy-
ill0• • a keszítiés idejét, a ha . /')J self ,en: !· „E.), a term.elési szá
~y1ben a véTsavó tön1ényítv~znkalh·~io;ag· 1doia1·tarnát és am.eny-
1s f.el ke.ll tüntetni. eru o1·galo1nba, ezt az á'1lapotot 

, . 5. ~ :oncsoló torok.lob (diphthei.- a . 
veisavo ugy a közgyógyszerell' t' 1 } ellenes hazai gyártn1án.yú 
r.en<le·lhető. a as, mint az álJamkincstár terhére 

6. Hatály1alan (202.100/1048 N ~ • 1 • ... I. sz, rcnc1elet (195. oldal). 

7. A roncsoló toroklob (di hth .· ~~abalyszerűen feljogosí,tott hap . e~~a)~ eJie:ies vérsavót az erre 
Jak foTga;lomba. zai eeock, gyogy,gzertárak hozhat-

A fele'lős forgalom balhoz, '11 t 
k?t.01-es a ro,n1lott vagy háro o, ~ e ve 'k.é~zítő cég (gyóg-yszertár) 
sertetlen állapotban kü.ld'k 1:"°- ,e~cn tul allott vérsavót _!ha ::izt 
g"( t f ] , i VlSSZcl - Ue'"ranoly ''t 

·v ar·.amazo vérs~vo'"a'] d"t l l --.l" -, an anLi oxin egyoe'-
, ' 'e. l e iJ a anu ík. 'l . „, , 

sego azonban n1indig a kicse1: '1 '~t } '.," ic~ere n:. A szállítás költ-
... ~ ~orgalomhahozott haza·e e.,, ,{eJ~t t~rhe!i. , 

kulfoldi készítrnény{í. vérRa r, I gya.1 ~manyu vers~vot a készítő, a. 
]o,n'lba.hozója állandóan ~1l;1~Jrfz~~l1r·:1nnak felelós b_elföldi forgn
v.ersavók valamelyik gyártás' oi~les. An1ennyiben pedig a, 
é"';en belül csökkenne, illetve i s~r„oza ~inak, hat,ékonysága három 
taisf,ok, (A. ~· viagy I. E.) 90%~á~i~~1stvo ~. ~im~en feltüntetett ha

Bgyobkent valtozást szenve l ( evesebbet tarta1rnazna, vagy 
· , t ., ' cne n1e!1'ro1n,lan) 1 
lr':'n '~,aJat költségén gondoskolni k~:te1 . ~ a ' anna e bevonása 
mienyro,l, valamint. eljárásáról o., es; u.g~anakkor e körül·, 
talanul jelentést tenni tartozik a népJoléti 1niniszternek haladék-

8. Aki a jelen rendeletben f 1 
an1ennyiben csel.ek1ne'nve s· 1 ogbablt rendelkezéseket megszegi 

'k . . ", .nyosa b"nt t" • esi - kihágást követ el és· a t 192 u e o rendelkezés alá ne·m 
megá'Uapított pénzbüntetl\s~el zl lalzb" St:Xt '.tc. rendeJkezé.se szerint 

Al 'h'1'· 
1
.,, re unen1 

• Cl agas1 e Ja.rais lefol t t, .. '. 
mint rendőri büntetőbírósá0'%a~ asa, a ~co,z1g-azgatási hatóságnak, 

Ez a. rendelet 1933 évi ~. . hha~askoreb~ tartozik. 
e ·d .„

1 
· Juruus o 1 napJá [' '!tb gy1 eJn cg- a 22.511/1924 N M M '.. n ep e e e és ezzel' 

hatályát, veszti. · · ' · 1 · s.z. korrendolet (Rt. 1924, lOK o.) 
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Felhívon1 Alispán (Pol.gármester) urat, hogy ezt a körr.endele
te1net alárendelt hatósága.j'Tal {_.3 n "clir•:~~i-y]_;::i. i):<'i.ga területén levő 

-:b_atósági és magánorvosokkal, valamint a gyógyszertártulajdono
'sokkal .egész terjBd0'lmében közö'lje; végrehajtását pedig a gyógy
szertárviz·.s.g·álatok a1kailmával tiszltifőorvosa (Budapesten a ke
rületi tisztiorvosok) útján ellenőrizze. 

189.262/1947. N. M. számú rendelet 
a roncsoló toroklob (diftéria) ellenes -vérsavónaJc (szérumnak) 
,gyógyszertárak által való kötelező tartásáról és kiszolgáltatá.s:áról 

szóló 212.600/1933. B. M. sz. körrendelet módosítása tárgyában. 

(J~ihirdettetett 1047 nov. 27. - R. T. 3051. old.) 
(Hiitályos a 202.000/1948. N. 1'1. sz. rendelet alapján,) 

A jelen rendelet renr1e1kezéseH lásd a 212.öOO/lD3:~5 .. B. J'.11. számú k()r
~rendelet l, §-ánál (106. o1U.). 

470/1943. M. E. számú rendelet 

·-egyes gyógyszerek és gyógyszerké1szítményelc pótlásáróli vala1nint 
.a magánkórházak (magángyógyintézetek) működésben tartásáról. 

(Kihirdettetett 1943 január 26-án. - R. T. 17. old.) 
(Hatályos a 202.ű00/1D48. N. Th1. sz. renUelet alapján.) 

A 1·endeletnek a gyógyszerészettel kapcsolatos rend.clke.'Sé8e·i: 

1. §. (1) A gyógyszerek, illetőleg a gyógyszerkészítmények el· 
készítéséhez - a fennálló rendelkezésektől eltérőleg - felhaszr 
·náJha.tók az olyan. gyógyszerek (pótszerek) is, amelyeket erre a 
·célra. az- Országos, Közegészségügyi Intézet a Magyar Közlönyben 
kihirdetett határozatával aJkalmasTiak nyilvánít. A határozat
ban meg ke~l állapítani az alkalmasnak nyilvárított készít1né11y 
cállandóirt is. 

(2) Az Országos Közegészségügyi Intézet gyógyszerek (pót
szerek) vagy gyógyszer:k1észítmények meghatározott készlete te
kintetében esetenkint engedélyt adhat arra, h-ogy a kéiszl,etot ablJan 

-az esetben is forgalomba hozhassák, ha a kész.let nem felel meg 
.a kihirdetett rendelkezéseknek. 

Az Országos Közegészségügyi Intézet C. 1824/1943. sz. határozata 
.a IV. kiadású Magyar Gyógyszerkönyv egyes renflelkez.éseinek 

kiegészítése tárgyáb1an. 

(Kihirdettetett 1943 1nltrc. 24--én. - Budapesti ICözlöny 67. szó.ni.) 

A 470/1943. M. E. számú rendeletben kapott· felhatai]mazás 
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.a~apján a IV. kiadású Magyar G , 
k1~gé~zíltésBképpen az alábbiakba y~gyszerkönyv rendelkezéseinek, 
sz1trnenyeket, amelyeknek , n f~gJaltam össze .azokat a ké-
.nesen indokolt gyogyszertarakban való tartás 'd · 1 · · a 1 e1g .. e--

1. 
I 2. Az új készítmény neve ~ IV. kia.dásu niagvar gyógyszer.= 

Aqua spirituosa 
konyvbcn hivatalos készitmény neve 

1 cum oko Cinna"' inomi Aqua Cinnamomi spiJituosa 

2 Chininum novum con1posifum 
Chininum hydroch!oricum (védett név: Prochinin) 

Chininun1 sulfuricum ,, 
3 Decoctum purgans 

lnfusu1n Iaxativum 

4 Jodum solutum 
Solutio jodi spiriluosa 

5 Liquor Ainmoniae foeniculatus Liquor Ammoniae anisafus 

6 Pulvis Frangulae coinposifus 
Pu!vis Liquiritiae compositus 

7 Syrupus Calcii hypophosphorosi Syr.upus hypopohosphorosus compo-

r;- s1Jus ~ 

Syrupus ::"'Calii guajacolsulfonici 
Syrupus Kalii sulfoguajacolid 

9 Syrupus purgans 
Syrupus n1annafus 

•' 
10 Tinct. S!ophanli Ph. Hg, III. Solutio Stophantini a!koho!ica --
11 Vaselinum borafum Unguenfmn acidi borici. 

cum acido borico 
Veselinum 

12 Vaselinum flavum Hungaricu1n Vasdinu1n album 
Vaselinum flav~im 

A felsorolt kes7-ítlnények árát a -,7 • , , , • 
1948. N. J\1. sz. rendelet áll ·1· gyo"'ysze1ek a1szabu.sa1·ó1 

< · ap1 Ja ineg. szóló 202.100~ 

A felsoro'lt készítmé k 
intézkedem· A gyógy ~~e ~ei vonatkozóan a következőképpen 

. . szer ara a táblázat 1. i·ovat'b f 1 lt · -a an e soro' . 



készítményeket a chinin-injekciók kivé.telével abban az esetben 
is kiadhatják, lha az orvos a táblázat 2. rovatában felsorolt kész{t
ményeke1t rendeli. A gyógyszerész köteles az orvosi vényre rá.veft 
zetni, hogy inelyik készítményt adta ki. A vény megisméiJlésekor 
lehetőség szerint az egyszer már kiadott gyógysze1·t kell kiadni. 
Ha ennek akadálya van, úgy erről a g-yógy·sze-rész az elkészíttetőt 
feJvilágosítani <tartozik. 

A gyógyszerész csak a tényleg kiadott gyógysz.er árát szán1ít
hatja fel az érvényben levő ál'szabás renclelknz.ései szerint. 

Hozzájárulok ahhoz, hogy a I\T, kiadású 1YI•agyar Gyógyszer
könyv eJőirataiban az Aqua Cinnamomi spirituosa heJyett az 
Aqua spirituosa cum oleo Cinnamomi hasz.n.áltassék. 

Megengedem, hogy a gyógyszerész azokban az esetekben, mi
dőn az orvos Syrupus Coffehc-t, Syrupus Cinnamomi-t rendel. 
azok helyett Syrupus Simplexe.t, a Syrupus Cera.sí nigri hefl_,yett 
pedig Syrupus Rubi Idaei~t adjon ki, a kiadott szirup árának feL 
.számítása mellett. A változtatást .a g'yÓgyszeTész a vényen feltii.n
tetni tartozik. Egyiben a Syrupus Coffeae, Syrupns Cinna1non1i és 
Syrupus Cerasi nigTÍ kötelező k.észletbentartásától .eltekintek. 

A IV. kiadású llfog·yar Gyógyszerkönyv „Snppositoria et glo
buli (végbélkúpok és hüve1ygolyók)" fejezetének egyes rende1ke
zéseit akként változtatom meg, hogy a kakaóvajból (Butyrum 
cacao) ké.szült kúpok és g·olyók súlya az alak arányos változtatá
sáva.1 lehetőleg 1-1.5 g legyen. E rendelkezésem nem vonatlcozik 
az á1talam .engedélyez.ett kakaóvajpótszeTekkel vagy a gelatinás 
glycerinn.el készii.lt kúpok1·a és go~yók:ra. 

A táblázatban felsorolt készítmények elkészítési módját, illetve 
j.ell0mzőit az alábbiakban. közlöm: 

.vi.z. 
1. Aqua spirituosa cuni oleo Cinnamomi. Fa1léjolajos szeszes 

1 g fahéjolajat (Oleun1 Cinnamo1ni) ele-gyít.si_i_nk 
200 g tömény szes·szel (Spiritus concentratus). Öntsijnk az 

elegyhez apránként annyi desztiHált vizet (Aqua destillala). 
hogy a kés-z fahéjolajos szeszes víz súlya 

1000 g legyen. 
Zavaros·, idővel megtisztuló, édes·es szeszes ízll, fahéjzamatú fo-

1yadék eJlőállításához n1esterséges fa:héjolaj (01. Cinnan1omi arte
ficiale) ls használható. 

2. Chin·initm novum compositit1n. Chinanlkaloida keverék. (Vé
dett neve: Prochinin.) Fehér m~krokristályos laza por. lze keserfí~ 

ö,sszetélele: 
47.5% cínchonidin-bázis (Cinchonillinum ba•:;1icun1), 
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47.5% ci·:i-c.honin-bázis (Cin . . 
5% ch1nidin-bázls (Ch· .cd~on1num. 1,->as1cum), 

V' b in1 i·num b·1s1c ) 
, , iz en csaknem oldhatatl i e. um . 

-es h1g savakban hősé an. Aelherhen alig cbl f b ' b fl ges.en oldódik K, ' oro 01·m an 
sz1n en uoreszkál. A ké 't , . ensavas híg oldata k'·k 
_maradék né1kül o'ldód., sz1. IlTB·ll! ,0:1 g_ja 5 kcm chlor . e, „es 
-vaJl vagy tö , ,Jek. Kis probaJa (kb 01 ) ... ofonnbun 

A 
.. meny saletromsavval o· • ~ g to1nen;:,r kénsav-

ch1n1n-sók oldatba l' 1ne,,,n,edves1tve alig szín "l' '] 
k?veréket (Chininum D<O~l~X:: 0c~endel~.s-e esetén a ch_i~aal:l~·~~~l;ar~ 
,sosavban oldva e'legyítJ.ük f 1 mpos1tum) néhány csel)D 1on1 ._ a o' Yad0khoz. " ;ro-os 

3. Decoctu1n purgltn'S. Hashajtó f" t oze. 
lOO g - !ega'láhb l évig t, 

100°-on tartott _ apríto~~ol~. v~g;~, előz~,tesen két órán át 
~ex). (Ili) a IV. rkiacbsú Ma enb e,kere!'bol (Ji'r'.'ngulae cor
~s. _fo_rrazatok (Decocta et .gyfar ~fo~ys,~erkonyv „Főzetek 
e'lJarassal in usa) c1mu fejezetében l ' t 

800 f" t t eir g oze ,e készítünk A f • 
200 g répacukrot (S , ;h . orron szűrt főzetbBn 

1 h··1·· acc mum) oldunk A .. e u ott oldatot · z UJból felforralt és 
1000 g-ra kiegészítve . , .. 
Sötétbarna sz1·uu·· , lgyap~,uszoveten szií.rjük. 

K . . b · , ec cs 1zu fol d ·k S 
- rse b gyógy,szeres patla~kokban Y~.., ~, , zárazmaradéka 20-22% 

, s ~111e,zetten tar!J.u]- k. 1 tb , J e :-... esz e en. 
q,, odu1n solutu1n 3% 3rr1 _ o. io os szeszes jódoldat. 

3 g finon1 l)Orl'á dörzQölt . , L 

97 ,g J,e.gt.öményebb sz~~zbe~od';J (~odum) oldjunk fel 
. lI Sot~t-voros-barna színű foly á ,~11~us co1:1-~entratissimus) 

.Je emzo. a e · zaga Jodra és alkoholra 

5. Liquor Ammoniae f . l oenicu atus. A1n,m;oniás édesko·· , 
3 

'd meny szesz 
g e ook„ ' · 

77 g tömén~m~~rsozl;~~t (Ol~~n1 Foeniculi) 
oldathoz , (Sp1ntus concentratus) oldunk s az 

20 ammonia-oldatot (Liquor A . 
Sz.ínt1elen vag kis , , , m_nloniae) elegyítünk. 

"Szagú fo1yadék Y se sargas színű éde·skö1nény- ,e's a . 2 · ' < mmonra-
kcm-es próbá-i·1 7 8 T' · · "'' - csepp v' t„I ·· z'~~r·nl1y1 v1zzel hjgftott 8.5 g-os prJb·-~', e1~sen megzavarosodik. 

-f OU· • -2 csepp metrhylvörös-old·1tot haJana_l semle.gesítésére jel
. og~J~,n .~1. " a,sz.na va, 9.8-10.2 n-.~ó~av 

Huvos helyen ta.rtandó. 
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6,. Pulvis Frangulae compositits. Édes bengekéreg por. 

10 g édesköményolajat (Oleum Foeniculi) részletekben 
490 g cukorporral (Sacdiarullll prrlv.) (VI.) €s 
100 g mosott kénport (Sulfur pulvcratum) (V.) 
200 g édesgyökérport ·(Lic1uir. radix pulv.) (VI.) és 
200 g 1 évig tárolt vagy előzetesen 2 órán át 100°-on tartott 

bengekéregport (Frang'Ulae cortex pulv.) (VI.) keverünk. 
A készíbn011yt á(szitáljuk. 

Sárga szinű, édeskömény szagú·, édesízű por. 

7. Syrupus Calcii hypophosphorosi. Hypophosphitos' szirup. 

1 g chinaalkaJoida-keveréket (Chininum novum compositum) 
5 g tömény .sósavban (Acid. hydrochloric. conc.) oldunk. 

Ezt olyan oldathoz elegyítjük, melyet 
15 g calcóun1hypophosphitból (Calcium ~ypophosphoros=)„ 
5 g ferrolactathól (F·errum lactic.) és 
2 g manganchloridból, (Manganurn ohloratum) 

400 kcm vízzel készítettünk·. Az ígY1 kész.ült elegyben enyhe-· 
mrelegítéssel 

500 g cukrot o.Jdunk. A M1i\tött cukros• oldathoz 
15 g ebvészmagfostményt (Tinctura Strichni) adunk. A készc 

szirupob vízz,el 
1000 g-ra kiegészítve papiroson megszűrjük. 
Sárga színű, kissé fluoreszkáló, kesei'Ű és vasas ízű, gy·engén, 

savanyú szirup. 
(A szirup készítéséhez calciumhypophosphit (Crulcium hypo

phosphorosun1) helyett ugyanannyi kalium- vagy natriumhypo--. 
phosphit (Kaliu1n hypophos1)horosun1, natrium !hypophoSJ)horo
sun1) Bs ugyanannyi kristályos calciumchlorid (Calcium 0hlora
tum krystallisatnm) keveTéke is felh-a.sználható. A készí.tn1ény· 
címkéjén az eltérést jelezzük.) 
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A készítményt világosságon tartjuk. 

8. Syrupus Kalii guajacolsulfonici. Sitlfoguajacolos szirup. 

75 g na1·ancshéj-festvélly (Tinctura AL1rantii) és 
no Jmm víz (Aqua desüillata) elegyét 

5 g bázisos mag;ne-siu1ncarbonattal (11.:agnesium carbonicum· 
hydroxidatum) hevesen: összerázzuk, majd papirosszürőn._ 
inegszlí.Tjük a keveréket. A szl'trletben rázogatással, szük
ség esetén enyh.e melegítéss-el 

15 g guajacolsulfosavas kaliun1ot (Kalium ,sulfoguajacolicun1} 

oldunk. 

500 g cuk~ot (Sacdharum) 
300 kckm vrlz~en (Aqua destillata) me1egÍtéssel oldunk A leh"t·•tt 

cu oro uathoz ho '·· t„.k . · u o dat~át s az elegyetz~~~z.~lJU a gua:1acolsulfosavas kalium ol-

1000 g-ra egészítjük l · A 1 , · szűrjük. \:1. resz szirupot papirosszűrőn. meg-

N arancssárga~színű gyen , . 1 , 
és zamrut~ t~s~ta, átláts~ó szirugp~n guaJaco szagu, narancshéjszagú 

Az Ehxrrmm Kalii sulfo · 1i _,, adandó ki. guaJaco rendeo-ese esetén e· gyógysm.r 

9· Syrupus purgans. Has hajtó szirup. 

250 g 'hashajtó főzetben (D . t 
250 g cukrot (Saccharum) e~fdcuunmk pAurfgalns)d~lnhyhe melegÍtésseI 

1 ·· , ' OY'a·e{'OZ ; t:~~:~~~j,;i é~::kf"fényt l(tFo~nicu!li Úuctus) (III.) teszünk 
·oo k" · orra v1zze1 
::> ?:~ra iegészíteitt .szirupot még forrón gya . , .. t JUk meg PJUszove en szűr-
Vörösbarna színű sajátos szaD'lí, , d k.. , szirup. ' "''" e es omienyzamatú és ízű 

Vízben kiforralt ép parafadugóval ekárt . ··1r to···'to··tt k1"-
sebb palackokban tartjuk készletben. ' sz1nu ig tL 

10. Tinctura Strophanti. F. I. Strophantus-festvény. 

A III. kiadású Magyar Gyógyszerkönyv .,.. , , szít:jük. e:.1.01rasa sz-erin.t ké.., 

11. V aselinum boratum. Bórvasel-in. 

30 g átszi~ált bórsavport (Acidum boricum pul ) por~ellanmozsárban kisebb r-ész,letekbeu- v. tágasabb 
9
8
7? g s-ai:g~ magyar vaselinnel dörzsölünk össze 
arga sz1nu, csaknem szagtalan, egynemű kenö~s. 

12. VaseUnum falvum Hungaricum. Jfagyar sárga vaseilin. 

Magyar nyer·s ásványolajból k' „ lt , tt " 
fluoreszkáló, lágy kenőc.s-áHo , ,eszu -, a, etsz?, sárga.színű, ,kissé 

. , , , . . manyu, gye.ngen saJatos szagú anyag. 
~r:stal,yos.o-d~sp?ntJa 4Ü'--5QO, olvadáspontja 45-500 Me:le ítés·-

~~[y~~é~J:r 01~:J. kv~:be~zí,:;~~I'.]> fl~?reszkáló,. olajszerű„· sárga;~zínfr .. , a a an, 1s.zcsz is csak a!lig oldJH· 

gyí~~:~1::e~e~~ses~:n~!i!el~ff~~· Különvált szemecskékst. még na-
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For1·aljunk 5 g ,sárga vase!Unt 10 kcm nátronlúggal kis _por
ceUán0sészében 5 pe~cig. Kihűlés után különítsük el a lúgot a va.
selintől. A lúg színtel-en. legyen és sósavval megsayanyítva n.e za
varosodjék meg. Ha a sárga vaselint me!leg szesszel rázogatjuk, a 
szesz semleges maradjon. - A sárga vase1in jodbromszán1a - a 
meghatározás;t 3 g vasielinne1 végez,zük-15-né:l na~yobb ne 'Leg'yen„ 
Melegítsük a sárga vas·elin 5 g-os próbáját 5 kcm 70%-os kénsavval 
forró vízfürdőben, gyakrabban Tázogatya 15 peTcig. Sen1 n vase
linnek, sem a kénsavn1ak nem szabad sem megba1·nu'lnia, sem meg-

sárgulnia. 
Vaselin helyett úgynevezett paraffinkenőcs (Unguentum 

paraffini) nem használható. 

Az Országos Közegészségügyi Intézet C. 11.854/1943. számú 
határozata 

a IV. kiadás{1 1\1agyar Gyógys~;e1·könyv rendelkezéseinek 
kiegészítése tárgyában. 

A 470/1943. M. E. számú rendelet 1. §-ában kapott fellhatalma· 
zás alapján a 215.000/1933. B. M. számú i·endclettel életbeléptetett 
IV. kiadású Magyar Gyógyszerkönyv kiegészítése tárgyában a 
következőkép határoztam. 

Comprimata anti1nalarica néven a gyógyszertárakban china
alkaloidakeveréket tartrulmazó készítmény tartható készletben, 
ine'1ynek összetételét az alábbiakban közlön1: 

Comprimata antimalarica. 

Tabletták malária e!len. 

26.25 g chinaalkaloidakeveréket (Ohininu1n novum com1)ositu1n) 
gondosan elkev;erünk: · 

8.75 g sósavas chininnel (Ohininum lhydrochloricum). 
A keveréket a „Comprimata" fejez,eitben előírtak figye
lembevétcléve'l s.zemecskézz.ük és a szemecskézett an.yag
ból 

100 tablettát sajtdlunk. 
A tabletták készítéséhez sósavas chinin (Ohininum hydrochlo

ricun1) hclye-bt ugyanannyi kénsavas' chinint, (chinin.um, sulfuri~ 
cum) is hasz.nálhoJ1Tnk. 

A tabletták egyenként 0.263 g chinaalkcaloidakevcréket (Ohi· 
ninum novum compositum) és a 0.088 g· sósavas chinint (Chini
n.um hydrochloricum) vagy ugyanannyi kén,savas chinint (C•hini
num sulfuricum) tartalmaznak. 
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A tabletták vízzel rázogatva k"" . , onnyen; szetesnek 
A készítmény árát a gyó , . . . . . · 

szá1nú rendelet állapítja meg~ysze1ek a1szabasarol szóló 202.100/1948. N. 1\.1. 

Budapest, 1943 június 12. 

Az Országos Köze , , .. . geszsegugy1 Intézet Ch. 12/1944 . . 
(Kihirdettetett 

1944 
. 

2 
„ · sz. hat-arozata. 

, Jan. 6-an. - Budapesti Közlöny 20. szám.) 
Az e·gyes gyogyszerek és , k, , , 

valamint a magláinkóTházak ~YOtfysze~· e~z1~menyek pótlásáról, 
tartásáról szó'ló 470/194" M E ( a!!'a:i;gyog·ymtezetek) működésben 
dés ében foglalt felhat~im~zic · szJ'm':', rendelet. 1. §-á1;',ak (1) bckez-
1rez0m. 8 a apJan a kovetkezokben rendel-

Az alábbi táblázat 1 rovatáb , f , 
gyógysZierkészít1nények helyett an , el\S'Orolt, gyogyszerek, illetve 
vat:á?an felsorolt gyógysz.ereket nr~gyszer~arak a t,áb~áz~t 2. ro
is kiadhatják. ' e ve gyogyszerkesz1tmenyeket 

A gyógyszer, i:lletve gyógy,s.zeril::·észítme'ny megnevezése: 

1. 
. a) Liquor Ferri albuminati 

saccharatus 

b) Pilulae Jaxa:ntes 

.e) Syrupus hypophosphorosus 
compositus 
SY•'lllP1;'s1 Oalcii hypophos
phoros1 

d) U nguentum en1olliens· 
e) \Taselinum cholesterinatum 

2 . 
Liquor Ferri oxych1orati 

saccharatus 

Pilulae purgantes 

Syrupus Crrlcii phosphorici 
compositus• 

U ngue_tntum leniens 
V aS'elinum istearinatum: 

A felsorolt gyógyszerek, i11etőle,,. Ó<T . • • • 
rek árszabásáról szóló 202100/1948 /:; ~y ,,,yszerkészttmenyek árát a gyógysze-

, · . . M. sz. rendelet állapítja Illeg. 

Ha a gyogyszertár a tábl' t 2 t, r~ket, illetve gyógyszerkészít::n ~ rova 3:ban. f·~lsorolt gyógysrze
-venyen feltüntetni köte:lei& yeket adJa ki, ugy az,t: az orvosi 

„ Ha pedig a gyógy.g.z,er.tár a vé111y ·, 'tl' . , -elozőleg kiadott , t . meglS<fil.e -es:ei -eseten nem ac~ 
<- gyogy-szer ·. illetve g ' k, , , ~ 

annak a táblázatban feltűnt~ t yog~~,~e<r e,~z1t1?enyt~ han~m 
készíttetőt felviilágosítani tar\~z\k~egfeleloJet adJa k1, arrol az el-

, A gyógyszertár csak a tényleg kiadott , . 
gyogyszerkészítmény árát szám'tlh t" f 1 ' ,gy~gyszer, illetve 
szabás rendelkezései szerint. 1 a Ja e az erven·yben ['évő ár-
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A táblázatban felsorolt ú. n. gaJenilms készítmények elkészí
tési módját a~ azok előá.Ulításához szüksége-s, .a IV. kiadású Ma
gyar Gyógyszerkönyvben e.ddig fel .nem vett anyagok jellemzőit,.. 
valamint azokat a IV. kiadású ]\'[agyar Gyógyszerkönyvben sze: 
replő készítményeket, melyekre vona.Jtkozóan a hivatkoz.ott gyógy
szerkönyv szövegétől eltérően intézkede1n, sorre-ndlben az alábbiak
ban közlöm. 

1. Acidum oleinicum technicum. 

Nyers oiajsav. Wainsav. Elain:. 0 17H 33COOB=282.3. 
Magasabbrendű zsírsavak keveréke. Főtöm.egében Olajsav. Sa-

játos ízű és szagú, világossárga, vagy sárgásbarna olaj,srzerü folya.
dék. Sűrűsége: 0.890-0.900. Legtöményebb alkohollal, aetherrel 
vagy chloroformmal' minden arányban -elegyíthető. 

5 kcm-é-t egyenlő térfogatú vízzel rázogatva, maj·d előre megned
ves,ített papirosszűrőre öntve, a lecsepegő víznek 1 csep methyl-, 
n.aran~cs-festékoldat hozzáadására nem szabad piros színt ö'1tenie„ 
1 kcm-e 4 kcm normál lúg és 6 .kcm víz k·averékében melegítésre 
tökéletesen oldódjék. Savszáma: 195-205; jódbromszáma (0.37-0.39' 
g olajsavat alkalmazva a meghatározásban) 78-90. 

2. Digitalis folium. 

Gyítszűvirág·levél. 
A gyógyszerkönyv szövegétő1 eltérően hozzájárulok ahhoz, hogy · 

'°1yan dróg i:s hasvnáltassék, melynek 1hamutartalma 15%-nál nem 
magasabb. Ugyanez vonatkozik a 225.710/1940. B. M. számú rende
lettel felhasználásra engedélyezett Digitalis lanatae foliumra vo
natkozóan is. 

3. Linimentum sapornatum camphoratum. 

Opodeldok. 
Me1cgítés nélkül, szobahőmérsékleten a következőképpen állít-

juk elő: ? 
50 g m·egreszelt stearint (Stearinum), 
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25 g közönséges (mesterséges) kámfort (Camphora) rázoga
twssal oldunk 

800 g legtöményebb szeszben (Spiritus concentratissimus). 
Az oldathoz hozzámérünk 

50 g gl-yceriút (Glycerinum) és 
10 g levendula.olajat (Oleum Lavandulae). 
58 g kaliumhydroxidot (Kalium hydroxydatum) és 

3.8 g natriumhydroxidot (N t . 
180 g deszti'l!ált vízben (Aq~:1~:i·t{~r)oxyd•üum) ,feloldunk 

hoz hozzamérünk 1 a a • maJd a lugos oldat-
25 g ammonia.oldatot (Liquor A . . ) A lk h 1 , . mmomae . z a o o os e1si ·lugos old t k t .. 

rázzuk és vattapam~to a o a" ~~~zeöntjiik, erősen ÖRsze·-
szü'kség ..szerint 50 és ~OOmegszurJl1;.k· A m-egszűrt oldatot 
jiik. e gr-os sze1lesszájú iivege:k·be önt-

A folyadék 2-3 órán b J "l • tt „ . 
for- és ammoniaszagú ~ u a ~tszo, kissé sárgáis•színi.í, ká1n-

, ilegénM síkos fol;adékk, ocfonJavá mered, mely a tesi me
Keszletbcn, !hűvög, helyen ta~tju'Tr~ . 

4. Liquor Ferri ox hl . ·rid-o.Zdat, yc orati saccharatus. Cukros vasoxychlo-

86 g vasoxyclorid-oldat (L · F . 
15 g normái! sósav (Sol _;quor ~rr1 oxyclorati), 

584 g desztiilált . (A uho a~kahmetrrca norma'1is) 
7 

' , . vrz qua destvllata) ' 
5 g faiheJollajos szeszesvíz (A ' .. 

namoni) elegyéhez · qua spiritou,sa cum o1eo Cin-

200 g egy1s~orű szirupot (Sy1·upus ". l ) . 38 O' t" ' · ~1mp ex maJd 
2 '='. f~'meny szeszt ,(Spiritus concentratus) 'és 
.. ,g uszeres festvenyt (Tinctura ar t" ) , „ 

Sotetvörösbarna színű t,J...szt , tl, t . ;>ma ,;ca merunk. 
-enyhén vasízű, kiss·é sava~yu' fola ad ,ak szo, fnszeres, édes és csak 

A k, 't , • ya e . 
eszi ·meny kb. 0.3% vasat ta t 1 

':asalbu1uin-oldatot (Liqllor Ferri ai·~u~a:t· Ha az orvos cukros 
ugy ahelyett cukros Vfüsoxyclorid·- !ld .1 saiecharat.us) rendel, 
saccharatus) adhatunk ki A k, .~ ~tot (Liquor Ferri oxychlorati 
eljárással ehleuőrizzük. . -eszi meny vas.tartalmát jodometriás 

5. Liquor Formaldehydi -oldat. savonatus. Szappanos formaldehyd-

20 g kaliumhydroxydot (K r 
427 g destillMt yi•be;,_ (Aquaa d':s'~.'n/~~loAd~tum) fe'loldunk 
100 g nyers oiaJsavat (Acidum ol . . . z o d".thoz 

szükség esetén enyhén mele í:;~cum tec~i;1ku.m) öntünk s 
Az így elk' "lt g J a reakc10s keveréket eszu szappan-0l·dat.hoz · 

44~ : [Z~:~~~!~,f~j!~(~l.~~o'i,~~~';;'fY1du)m s?I:itum) és 
Tiszta, átlátszó, haJlványsár a ·s '. " u ae merunk. 

hígítva levendu'la-oJaj-•szagŰ, lú~·o~ ~~~;~~~~~aldehyd_ és vízzel fel-

Kb. 15% formalclehydet tartalmaz. 
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A készítmény formaildehydtartalmát a gyógyszerkönyv eredeti 
cikkely.ében leírt módon, jodometriás eljárással ellenőrizzük. 

6. Paraffinum solidum Hungaricum. Szilárd magyar paraffin. 

A nye~s magyar !k'öolaj de·sztillációs ma1·adékából tiS<zt.ltás út
ján készült kristályos törésii, fehér, szagtalan és ízte:1en anyag. Sü.
rí\ség-e 0.900-0.910. Kristályosodáspontja 56-58°, ol,vadás pontda 
58--62'. Vízb0n ol!dhatatlan. Szeszben alig oldódik Aether, chloro· 
form, illó és zsíros oiajok bőségesen ol-dják. 

\Tele egyenlő súlyú szesszel forralva, a szeszes folyadék a kék 
lalrmusz.-papírt ne vörösíitse meg. 

Forraljunk 5 g szilárd paraffint 10 kcm náti'onlúgg~a1 1k·is por
oelbin csészében 5 percig. Kihúlés után különítsük el a 1ugot a pa
raffintól. A lúg ,színtelen l·egyen! és só.savval m1egsavanyítva ne z.a
varosodjék meg. 

Melegítsünk 5 g- szilárd paraffint 5 kcm 70%-os ké'.nsavval for-
ró vízfürdön gyalcrabban rázogat;va 15 percig. Sem a paraffin.nak. 
sem a kénsavnak ·nem szabad sem megbarnulnia, sem me.gsárgul-

niia. 
Ha 3 g szilárd paraffint alka1mazva jódbrómszámát megá~la-

pítjulc, annak 0.5-nél kisebbnek' kell lennie. 
Ha az orvns kenöcsöklJe fehér vagy sáYg'a 1da1sz}t (CHra alba, 

Cera flava) rendel, helyette e szilárd paraffin~ (Paraffinnm soU· 
d111n Hungaricum) adhatjuk. Szilárd paraffint használhatunk a. 
fehér vagy sárga viasz heJ.yett a gyógysz,erkönlyvi készítmények~ 
lJüll isi.. 

7. Pilulae purgantes. Hashajtó pilulák. 

15 g szárwz bengekéregkivonat (IV) (Extracbum Frangula<> 
siccum), 

ó g kemény szappan (V) (Sapo durns), 
2.5 g dextrinncl szárítotlt nadragnlyalevél-kivonat (V) (Ex

tractum Belladonnae siccum), 
2.5 g triacetylldioxydiphenylisatin (Triacetyldioxydiphenyli-

1sia tinum) és 
27.5 g édesgyökér-por (VI) (Liqniritiae radix pnlv.) gondosan 

szitált keverékéből 
500 drb pilulát ké;;zítünk a p>lulakeszí1tés szabályai szerint. 
:Mintegy 0.1 g súlyú, szürkésbarna színű, igen keserüízű pi[ulák. 

Metszési fe1ületülc egyne1nű. 
Egy pilula 0.03 g bengekéregkivonatot, 0.005 g triacet.yldioxydi· 

pbenylsatint és o.005 g nadragulyalevéHdvonatot tartaJlmaz. 
Ha az orvos lhashajfo pilulát (Pilulae laxaDltes) rendel, úgy e 

készítményt adhatjuk ki 'helyette. 
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S
, 8. Pil~lcarpin?im hydrochloricum. Pilocarpini hydrocloridum 

osavas pi ocarpin. · 

Ha ~Z- orvos sósava~ p~locarpint (Pilocarpinum hydrocloricum) 
r_en~el, ugy helyette vwler1ansiavais pilocarpint (Pilocarp' l 
r1an1cum) vag'y ] 't . · lllUll va en . . sa e romsavas p1locarpint (Pilncarpin "t ,· 
cum) i-s. kiadhatunk. um n1 11-

9. Sapo durns. Ke11ién1y-szappan. 

Tágasabb zománcos üstben 
70 g natriumhydroxydot (N atrium hydroxydatum) oldunk 

150 g desztillált vizben (Aqua destillata) 
Az oldathoz ' · 
500 ~ ny;e~~ ~l,~jsavB;~ (Aci(lum oleinieum technikum) mérünl\: 

es v;,z· ur on az ust tartalmát addig melegítjük míg az e „ 
800 ;e~~r~z~1f Pe~nolda.~á allaku'L, A ;még forró s~ap~anoldat~~~ 

ol· dat t „ t~· '1 maJl o yan, papiroson megszűrt konyhasö~ 
· ~ o onunc,meyet 

125 ~ ~ö~ö;isé,gei~'. konyhasóból (N atrium chloratum venalle) Bs 
. 400 .? f.?rro v1zbol (Aqua communis) kész.ítettünk -

Az U1S·tot melegen tartjuk, míg a színsz ·l ., , 
nén összegyfüemlett. A t • •let k „ ~PP";;' .".' fo yailek felsz1-Má , z.u an a a art ustot huvos helyre tesszük 

, sn~p a, szapp~nlepeny alatlt levő vizes fo],yadékot1 kiöntJ"ük a k , 
meny llepenyt v1zzel leo"bli'tJ'ük' ' • . ' e-. k es Va)Szonsz" tb t k JU . A felszeletelt szappant szobah" , ,1 ~ve e a arva kisajtol-

Fehér, vagy sárgásfehér sz' „ om~;se;:: eton kiszárítjuk. 
vízben és meleg tömény szes;,b1nut.„ka;iatoa szagú darabkák. Forró 
szült, szeszes' oldata (1 ·20) 1 , en o !beileitesen o1dható, melegen ké.
södjék meg. Avas ke~én .~sepp P enolphtalein-oldattól ne vörö-

Y s.zappan nem használhat' 
Ha az orvos, orvosi szap .t (S e. o. 

lyette porrá tört kemény szapp paf (V) a(Spo medicina;lis) rendel, he· 
an apa durus) adh!Ltunk ki. 

10. Sapo kalinus. Káliszappan. 

Tágasabb zománcos fémüstben 
96 g kaliumhydroxidot (Kali h d 

424 g vízben. A vízfürdőn f.m:::'f ! roxydatum) oldunk 
480 g nyers olajsavat (Acidun:' ~lf'tett oldathoz ~pránként 

.tunk, miközben a re·akciós töm:1n~c1:f ~echn1:kumf cg,urga
A s1kos tapintású és lág k „ , ge , e e~ en kavarJuk. 

"J:>en és m·eleg szeszben tökéiefeseenocs-all~ma:i;-yu szappan forró víz
Jól záró edényben tartjuk. n oldhato. Keszletben hűvös helyen, 

Ha az orvos gyógyszerként k, 1 · 
szappa:nlt (Sapo kailinus venalis) a isdafp„an-t vagy közönséges káli
kalinus) adhatjuk ki. ren e ' ugy ezt a szappant (Sapo 
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11. Spiritus saporn.atus .. Szappan-szesz. 

. t (A · d m oleinicum technikum) 
100 g nyers oiaJsava c1 u (S . •t concentratissimus) 
800 g legtömén~ebbk3'1~~htolfd~~ot or;:;in ul~g-oldattal elegyítjük, oldunk. Az 1gy eszu o 

metl~~!iumhydroxydból (N atrium hydro_xy~atu.'.") és 14 
g nd t"ll'lt , ből (Aqua dest,llata) keszitettunk. 584 g esz i a v1z 

A ké>sz dszelszels .~~~P(b~~~~dt;~andrulae) illatosítjuk és más-2 g leven u ao aJJ „ ... 
papiroson meg,szur3uk. . . , 

nap , , " t1· sz-ta áitlá;tszó lervendulaolaJ- es szappan-Halványsargasz.1,1?-u, , ' ' 
szagú szeiszes folyadiék. . , 
. Vízzel elegyítve ne. zavarosodJek meg. 

Hűvös !helyen tartJuk. · · · kalinli) ren
Ha az orvo-s káliszappan-szeszt _(~prntus sapton)s dhatnuk ki. 

:del, úgy helyette szappan-szeszt (Sp1r1tus sapona us a 

. 12. Symvus Calaii phO'sphorici compositus. Calciumphospha-
-tos-szirup. 

._ lkaloida-keverék.et (Chininum1 novu·m compOisit:um) 
1 g c~in!'a , b (Acidum hydroc'loricun1 concentratum) 5 g tomeny 1~osav an 

oldunk. 1 't"""k ea t 
E t olyan oldathoz e egy1 JU • m ye 1 d" 

100 k z d~sztil!ált vízben! (Aqua destil1ata) éppen. e egen o (W 30 g) tömény sósav (Acidum hydrochloricu1n con-
c- ntra+um) segítis·égével oldott . 
e 1 .• hosphaJtból (Calcium phosphoricum), 31) g ca cinmp " e: • ) , 5 g ferrolactatból (Ferrmn lacbcum es . t ) 

' hl ·dból (Mangarnum chlora um 
2 g man,ganlck .or1'tettünk Az így k€szült elegyben enyhe me-300 kcm v1zze eszi · 

Jegítéssel 
500 g cukrot: oldunk. 
A k·ész szirupot vízzel . „ ... k 

1000 g-ra kiegé;s.zítve papiros?~ m1eg-szt;;Ju . ' " gyengén sava-
s , , 1'1' kissé fluoreszkalo, keBeru., vasizu, argaszin , · 

nyú szir;tP· k, 't' 'he 50 g dinatriumhydrophosphat. (N atriu!"d 
A Bzirup eszi ese z ) , 35 k "stá1yns, calcium0hlor1 

phosphoricum k[yst~l!s";.Jusa:~m) :eve~~ke. ·is ·fefuasználható. A 

~~:!f~~:'n cf;f:tt'"~sz~{~é'uy cimkéjt\.n 
1 
az eltérést jelezzük. 

A készítményt világosságon tartJu L -

H az orvos . hypophosphHos szirupot (Syrupls hy.{'7PJ;.';y 
phoro:. compositus, Syrupus Calcii hypophosphoros1 ren e, u ! 
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helyette calciumpbo1sphatos szirupot (Syrupus Ca'lcii phosphorici 
-0ompositus) adhatunk ki. 

13. Syrupus Kalii uua}acolsulfoniai. Sulfogua}acolos szirup. 

E szer kiadását illetően a C. 1824/1943. számú határozatomat 
_megváltoztatva, Úgy intézkedem, hogy ez az Elixirium Kalii sul
foguajacolici rendelése ese-tén n·em adhrutó ki. 

14. + Triacety'ldioxydiphenylisatinum. Triacetyldioxydiphenylisatin. 

Felb.ér, vagy szürkósfe-hér, kis-sé ecetsav szagú amnrf por. Tö
ménly szeszbe-n és aetherben .S1éggé, chloroformban bőségesen oldó
dik. Vízben oldhatatlan. 01vadáspontja 200-201°. Próbája: izzító
lemezkén hevítve me-golvad, majd lángralobbanva, kormozó láng.gal „lég. 

0.02 g-0
1
s. próbáját 0.10 g szárított natriumcarbonatftal, 2 kcm 

vízzel és 2--3 f'.A<;epp 1 %-os vörös véi:lúgsóo1dattal forralva, a folya
dék élénk borvö-rös színűre festődik. l cg·-os pró'bája 2 kcm tömény 

kénsavban szabad lánigon -enyhén melegítve ibolya színnel oldódik. 
Forraljunk 0.01 g tiracetycldioxyaiphenylisatint 2 kcin tömény sa
létroms.avvai'. Az oldat narancssárg·a szint öl't. Az oldat~t vízzel 
felhígítva, sát'gás szinű csapadék válik ki, mely lúg feleslegében 
-élénk naranc~sárga színlnel oldódik. Elégetve legfoI.jebb 0.1% ma
Tadékot hagyjon. 

Szokásos egyszeri adagja 0.005 g. 

15. Unguentum lern'iens. Lágyító kenőcs. 

10 g szilárd magyar paraffint (Paraffinum solidum Hunga
ri,cum), 

30 g stearint (Stearinum) és 

130 g folyós paraffint (Paraffinum liquidum) gőzfürdőn ösz
szeolvasztunk. Az -elegyhez részletekben állandó kevergetés 
közben 

30 g desztillált vizet (Aqua destillata) csurgatunk. A keveré
ket kihűlésig kavarjuk s vé'gül 

II 0s.epp .S1panyol geraniun1-olajjal (Oleum Gera.nii Hispanlci) 
illatosítjuk. 

Fehérszinű, rózis>etillatú, egynemű, lágy kenőcs. 
Ha az orvos lágyító kenőcsöt (Unguentum emo1li0ns) rendel, 

Úgy ezt a készítményt (Unguentum leniens) adhatjuk ki. 

16. Vaselinunz. stearWratum. Stearinos vaselin. 

4 g stearint (St:earinum) vízfürdőn 
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96 g magyar sárga vaselinne1 (Vaselinum flavum Hurugari~ 
cum) olvasztu·nk össze. A kenőcsöt kihűlésig keverjük. 

Ha az orvos cholesiterines vaselint (Vaselinum clholesterinatumf, 
rende],, úgy helyette ezt a készítményt adihat!juk ki. 

Az Ors.zágos Közegészségügyi Intézet Ch.12.168/1944. sz. határozata. 
(Kihirdettetett 1944 szept. 15-én. - Budal}esti l(özlöny 210. szám.) 

Az egyes gyógyszerek és gyógysze'l_'ké1~rzítmények pótlá.s-á1:ól,, 
valamint a magánkórházak (magánlgyógyintézetek) működésben'· 
tartásáról szóló 470/1943. JIL E. számú rendelet 1. •§-ának (1) beke1-
désében foglalt felhatalmazás alapján a következőkben renddke-· 
Zem: 

A IV. kiadású Magyar Gyógyszerkönyvben lhivata,Jas „Solutio· 
Jodi spirituosa", illetve az ahelyett a e. 1.824/1943. számú hwtáro
zatom értelmében kiadható „Jodum solutum" készitményelt helyett; 
orvosi vényre, vagy az u. n. kézi él.adásban az alább közölt előirat 
szerirut készül:t „Spiritus J odi acidu:l11s" is kiadható. 

A gyógyszerész ooak a tényleg kiadott gyógys.z.er árát számít
hatja fel az érvényben 1ievő gyógyszerárszabás rendelkezései Rze
rint. egyben a kiadott gyógyszer nevét a vényen feltüntetni ,tarto-· 
zik. A vény megisméttlésekor lehetőség szerint az egyszer már ki
adott gyógy,szert kell kiadni. 

Spirilus Jodi aciditlits. 

0.5 g finom porrá őrölt jodot (Jodum) feloldunk 
66 g legtö·ményebb szeszben (Spiritus concentratissimus). 

Az oldathoz mérünk 
4 g tömény sósavat (Acidum hydrocloricum concentrat:um}' 

és 
29.5 g deszti11ált vizet (Aqua destnlata). 

Vörö.sbarna színű, savanyú folyadék. Szaga a jódra és az alka-· 
halra jellemző. 

A gyógy-szer árát a gyógyszerek árszabásáról szóló 202.100/1948. N. l\í .. 
számű rendelet állapítja meg, 

Az Országos Közegészségligyi Intézet Ch. 11.467/1946. sz. határozata .. 

(Kihirdettetett 1947 január 14-én. - l\I. K. 10. szám.) 

A 470/1943. M. E. számú rendelet 1. §ában biztosított jogomná:L 
fogva a IV. kiadású ~fagyar Gyógyszerköniyvben hivatalos pep-· 
sinre vonaltkozólag úgy rendelkezem, hogy a Gyógyszerkönyv szö-· 
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_________ , 
vegétől eltérőe.n olya-n kéiszl't . . 
m t t l 

,: meny is 
,u ar a ma 2%-nal nem bb magasa . 

fel'használható, amelynek ha-

167.89@/1947 N M · • 
az 1895:XLVI. te h t·r . : . szamu rendelete 
t 

"- · a a Ya ala tartozó " ,er~t'J.Kek és cikke:k, továbbá 'l . mez?gazda~á~i termények„ 
e.s tapszerek, gyógyszertablett t;1elmiszerek, elvezeti cikkek, gyóiy~ 
közszükségleti szerek és tár a~ os~yák: ~ragéck, valamint egyes 

gya s~anezeserre felhasználhat· f t" 
anyagok tárgyában. o es o-

(l(il1irdettetett 1047 június 20-á n. - R. T, 1607, old,) 

A lközegészis·égü re , ~ „ 
foglalt f,"l~atalrnazá~yala~~':esero! _szól~ 18'.6::JGY. tc. 167. !-áhan 
.a kozollatasügyi miniszterrel eg; :?lfm1velesugy1, az iparügyi és 
lem: e er ve - a köve1f:'kezőket reude-

A rendeletnek a gy , • ogyszereszettel kapcsoltos rendelkezései· 
l. §. (1) Az 1895 · XLVI t" · · . . 

fog·yaf':ztásra szánt, ~ezőga;da~~:~n_fe~1k~ hatálya al'á tartozó, köz
tovabbá -élelmiszerek éis e'lv 't· ~.k 'menyek, termék-ek és cikkek · · t . · eze.·101 kek (e k 'k f • rparr ern1ekek italok f .- 't." u o1 a, agylalt cukra' sz-, • 11ss1 oszerek l · t ' 
esse,nciák, za1natosítók stb) v 1 . t ' r1vona ·ok, sií.rít1nények 

t bl 
• · ·, a amin o·y' ~ · t' · ' 

szer a etták, ostyák és dragóek szí /'', og.r - es apszerek, gyógy~ 
festőanyagok haszná1lhatók: nezesere csak az alább felsoro[t 

1. a szerve!Jen festékek k" „ 1 báriumot, kadmiumot kro'm toz.u atzok; amelyek antimont arzént 
· t , , • o reze hrga r.:nt , l t • ' ' 
on es keksavat egyáltalá1b1an 'nem ~a H.r " o mo ' urant, cinket, 
tarrtalmaznak am,ely a szol~ásos l", 1 , ~Y. csak olyan n1ennyiségl>en 
len szennyez&s méi:tékét ·11 't"l er oa ~ 1 t.a'Si mód n1ell1ett elkerülheteit
letében megállapítotit h~t~r~r~ ,~ ta Jelen rend~let 1. számú meH,ék-

2. természetoo festőanya et ~ nem haladJa meg; 
kek, kivonatanyagok és készLlfl~1n, artkalm( :;zfó, növényi eredetű tern1é-
ca , · enye sa rany 1 • k · · nna, a mag karos anyagaitól m~n .. .: or ean, se J,1ce, al-
bodzabogyó, szederfBlék, minden fo tes al~ormos, santálfa, orseiJ']e, 
Vaf;.'Y annak feldolgozása folyt'· l"~ftasztasil.'a ,alkalmas gyü~nölcs 
lati eredetű bibor (cochenil) avnle o':' tott termeke), továbbá az ál· 

• a amin a cara ·j • 'k 
3. bárn1e1ly n" • b" .me es a · ürom· " ' oveny of vagy ter 'k 'b "l . t 1 , 

tol mentesen előállított feste'lrek· met.e o ar a n1as szennyeződés-
t'n th' · . caro mok (A-p „0 't . ,1 , capsan 1n, capsiQrnbin krypt th. ) I .v1 amin, seaxan-
flavonok, vala1nilit ezekn~k keve~·~~~i. in 'antoc1ánok, kiorofil_ és 

4. a mesterséges fest 'k 1 (k. t . ' d 1 t 2 • , · . e <H a ranyfestékek) k" "l 
e e . ,szamu me:llekletében megJ'elo"lt , ozu · sav-sarga, 

a jelen rein~ 
nafto·l-sárga, 
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tartrazin, bordóvörös, skarlát, fényzöld, indigó-karmin, a1koho1lrék. 
és vízkék fes:tékek. 

(2) Az előbbi bekezdés 4. pontjában felsorolt mesterséges fest&. 
kek!biől egy kilogramm áru (éle:ln1iszer, élvezeti cilklc, stb.) festéséhéz 
legfeljebb 0.2 gr festő:myag használható. A mesters·éges festékek és 
azok keverékei költöiUt (fantázia) nevek alatt is forgalomba hoz-. 
hatók. 

(3) Az (1) bekezdésben említetlt árukat1 az (1) bekezdés; 1-4. 
pontjaiban felsorolt festőanyagokkal nem szabadi úgy festeni, hogy 
a fes,tés a vevőt az áru minősége vagy értéke tekintetében megté~ 
-v-eszthesse, avagy azoknak romlottságát vagy az egész,ségre ártal
mas voltát lep'.lez.he.sse. 

(4) Az ·(1) bekezdésben említett áruk tárol~súra (érintkező cso-
magolására) csak festetlen vagy az (1) bekezdoo 1-4. pontjaiban 
felsorolt fos,tőanyagokka:l festett burkolatollmt és edényeket szabad 

'\használni. 
2. §.Bőr, haj„s"Záj, lcöröm, stb. tisztítására, ápolására vagy festé-

sére szolgáló ápoló és f!zépítő (kozmEllli.kai) szerek színezésére csak 
az l. §. (1) bekezdés<\nek 1-4. pontjaiban! felsorolt, továbbá a bá
riumszuifát, kadmiurnsulfid, krómoxid és ónoxid festőan~agokat 
szabad használni. 

6. §. (1) A jelen rendelet rendelkezéseitől eltérő módon színezett, 
feEltietit és készített árúkat - az alábbi (2) bekezdésben említett ki
vételle·l ~ forga'lombahoznl nem szabad. 

(2) A 35.556/1905. B. M. számú körrendelettel (Rendeletek Tára 
287. oldal) engedélyezett, de a jelen• rendelet rendelkezései szerint 
már nem használható festőanyagokkal festett és a jelen rendelet' 
hatálybalépésekor forga:l'ombahozatalra már lrész árúk az 1947. évi 
szeptember hó 15. napjáig forga;lomba hozhatók. 

7. §. (1) Amennyiben a cselekmény súlyosabb bünltetendő ren
delkezés alá nem esik, kihágást követ el és p-énzbün~etoo•sel bümte
tendő, aki a jelen rendeilet rendelkezéseit megszegi vagy kijáts,sza. 

(2) A jelen rend.;l"t megszegésével vagy kijátszásával forga
lomba hozott vagy forg·alombahozás céljából raktáron ta1füott árú 
elkobzását el kell renldelni. 

(3) A pénzbüntetOO tekintetében az 1928 : X. törvénycikk oo a 
8.960/1946. M. E. számú rendelet (Magyar Közlöny 173. s.zám) ren-
delkezooei!i kell alkalmazni. · 

(4) A kiUiágás miatt az e1járás a lcözigazgatási hat,óságnak, 
mint rendőri büntetőbiróságnak hatáskörébe tartozik. Az 1929: 
XXX. tc. 59. §-a (1) bekezdése 3. pon!~jának alkalmazása szempont
jából szakminiszternek a népjóléti min-isztert· lcell tekinteni. 

8. §. (1) A jelen rendelet kilhírdetésének napján\ lép hatá:lyba. 
(2) A jelen rendelet hatálybalépooével a 35.556/1905. B. M. számú 

körrendelet hatályát ves~ii. 
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1. számú melléklet a 167.800/1947 N 
A megengedett kioldható hat, , t',k . M. sz. rendelethez. 

Arzén arer e ek a következők: 
Antimon.„ ····· ········ ·· .. „ •.•. ·•·•···• 5 mgr 
Higany „„„„ „„„„ „„. · „„ 10 mgr 
ólom 10 mgr 
Kéksav 20 mgr Urán „„„„ „„„„ „„„„ „„ 50 mgr 
Kadmiu~„. 100 mg·r 
Bári nm 100 n1gr 
Chróm „„ „„„„ „„ 500 mgr 
Réz .. ··· .„..... 500 mgr 
Cink 500 mgr 
ón 500 mgr 

„. „„„„ 500 mgr 

A fenlti kioldható érték 1 komak e' lOOO gr eredeti fest'! · e canyagra vonat-

2. számú melléklet a 167.800/1947. N. M 
A 1 § ( ) • sz. rende1lethez. 

z · · 1 bekezdésének 4 ont·, 
kereskedelmí elnevezése'nek f l . P , Jaban engedélJ•ezett fe·ste'k k· e sorol.a,s,a e 

Savsárga· A 'd b · · . mi oazo 011zol sull!fonsa k , . 
K ereslcedelmi elnevezései. E b 1 vna natr1um sója. 

· c ge b, Echtgelb G Gr 
BO, 0, grünlich R S S „ ' ' extra, B,. 
R 

' • • auregelb S" • T, TD, Neugelb L, Solid • anrege.Jb G, R, AC, LR CH 
Fwst Y~How FY, G, .GL, l~~ ~ ~O, G, C.hrysolin, Chrysoli~ GG'. 
FallitlAc1dYel!.owG,Eg Yell e ow,,Amd Ye11ow G, GF HM" 
Fast Yellow G Amacid \. ll ow, Ethomc Fast Yellow y Po' rt f 
phonate, Woo-Í YeHow G "'/W RG extra, Amido Azo Bc~zol~ ~c) 
lidc„ Juane SS Giallo -''1"};"; _udanGe ac1de, Juane acide G Juan u -N f l , ' .(;hl ac1 0 ' e e SO-

a to sarga: 2, 4 dinitro - 1. 
um vagy kálium. naphtol - 7 - sulfosavas• nátri-

K ereskedelmi elnevezései. N 
>Conc. SD, Citronin A, S0hwefel apihtogel? S, Naphtogelb S e:i<t a 
Na.phtol Yellow S, FY, FY AS g~J,b S •. sauregelb, Naphtol Yello.:;, 
phtole S, NS extra, S-extra OS FS, Ae1d Yel!ow, NY, Y, J aune na' 
soufre S, Gia1II0 di naftolo'J, S. Jaune ac1de, JauncacideO,Jaun;_ 

Tartrazi.n: dinátrium s,. 
carboxyl - 4 - P sulfoxyl ~Ja al z 1 - P sulfoxylphenyl - 3 -
nak. P eny - hydrazono - 5 p l K - yrazo· on-

er~skedelmi elnevezései. T t . 
Hydrazmge!b 0, Echtwo'llgeib ~~ r~~~n„ Tartrazin 0, extra AT 

• auregellb AT, J aune acid~ AT,_ 
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Tartrabarin, Flavazin T, Echtiichtgelb, Wollechtgelh, Tartraphen1n, 
Tartrazine, Tartrazine e·xtra enne., F, F extra, MGG, 0. RX, XX 
cone., XXX extra conc., eertified, Acid. Y.e'llow 792101 Tartrine 
Y ellow 0, Hydroxine Y e:llow, Hydroxine Y ellow G, L, L conc„ Tart
»atol Yellow, Tartratol Yellow L, Tartar Yellow, Tartar Y ellow FS 
-0onc„ Amacid Yellow T, Wool Y-ellow extra conc., Buffalo Yellow, 
tlu Pont Tartrazine 0, Fast Lig!Jt Yellow G, Fas•t Wool Yellow G, 
Cine Yellow, Tartrazina J. 

„Bordóvörös: Al'pha- naphtylamin-azo- 2-napthol- 3. 6- disulfo-
--..sav nátrium sója. 

Kereskedelmi. elnevezései: Echtrot B, P extra, BLX, BN, Bor
.deaux B, BL, G, R extra, R. Cerasin R. Fast Red B, 6 B extra, 7 B 
extra, 8 B extra, P. Bordeaux, 2 B, BS. Pure BoTde:aux B, Acid 
Bordeaux, B, B cone. Bri·llan!~ Bordeaux B, 2 B. Azo Bordeaux 
Aceko Bordeaux, Amacid Bo1·deaux BL, Comacid Bordeaux B, 
Empire Acid Bordeaux B conc„ Acid W ool Red B, 3 B. W ool Red 
:B, 3 B, Archelline 2 B, Claret Red, Lithosol OlaTet B, Cérasine, 
Rouge pour laine NB. Bordeaux all'acido B." 

Skarlat: l, 4 - naphtylaminsulfosav azo - 2, 6, 8 - naphfol-
disulfosav nátriuni_ sója. 

Kereskedelrni eln1evezései: Coclhenillerot A, Croceinscharla01h 4 
BX, Brillantscharlach, Brrllantscharlach 4 R, Brrllautponce>au 4 R, 
5 R, R, 2 R, 3 R, 6 R, Ponceau P 4 R, Ponceau 4 R, Ponccau brillant 
4 R, Neucoccin, Neucoccin 0, Vi0toria Scharlach 4 R, extra, Sch.ar
lach N, Scarl<!U 5/0, Scar"et 00000, 4 R, Rainbow Scarlet 4 R, Bri,Jlant 
·scarlet 3 R, 4 R, S, Brrll,ant Ponceau 5 R, New Coccirre, Wool 
„Scarlet 4 R, Comacid Scarlet 4 R, Confectionre.ry Red, Ponce·au 5 R, 
Ponceau spéciale, brillant N 4 R, Victoria Scar•}et C 3 R, Aeid. 
:Scarlet 4 R, 4 R extra, Aceko BdNant Scarlet, Aceko BI'illant 
·scarlet 4 R, Coccin.e nouveau, Coccine nouveau I iconc., Pon:ceau 
. brillanlte. 

Fényzöld: diaethyldibenzyl - diamidotriphenY11 - carbinol -
"trisulfosav T1átrium s1ója. 

Kereskedelmi elnevezései: Lichtgrüni S F gelblich, Lichtgrün S, 
'2G extra conc, 2GN extra 1conc, SRuregrün F extra, GB extra, GG 
ex;tra, extra conc 5 G, H, GS extra, GO, GGO> G, OOO, D, conc. 
2 G, a G·, 4 G. extra, GW. 0 gielb'lich, G extra, GG, Guineag1:ün 2 

·G. Wollgrün 2 G, Vert acide JJ extra conUent1·ée, Lissamine Green 
SF. Ponta.cyl Light Green S F Yellowysh, Vert acide NJ extra, 
Vert acide J, Vert su:lfo J extra, Vert sulfo J 80. · 

Indigókarmin: az in:digo-disulfosav nátrium sója. 
Kereskedelrni elnevezései: Indigotine I a in Pulver, Inkiig"ü· 

carmin blau ABG, Indigotin, Indigotin conc, Indigocarmin 0, 
'Teig, In.dig~carmin, Indigokarmin Teig, Indigo Extract, Indigo 
-_Exract pdr, paste, L paste, Indigo Carni_ine, lndigo Carmine pllr, 
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]Jas~e, extra, X, for foodsit : 
Iud1go Disulphonate C . . uffs .. Ind1g-otine, Indi t· . 
1l conc„ Acid Brillant 1\b, Ind!go Disulphonic fo.~1eAfa, conr, 0, 
ti.ne, Indigotine N ue G, An11cid Brilla Cl ' c1d Blue G 
'20% I d' extra, Carmin d'1' 1· n_,t Blue conc IndiO'o-' n Igocarmin (N t . ne igo en p· t I . ' .. ~, 
.Sachsischbl a riumsalz) Ind· a e, ndrgo evtr·1 

e ' au. ' 1goextract (f . .. .. ': 
Alkoholkék· d"f . rew Samel 

hl 'd · i eml _ P 'd' . 
-0 or1 . ' P Iailllnomerthylf h 

K 
=~-· . 

_ ereskedelmi elnev , . . im10n1um-
~iau 11 spirtlösl„ Üpaf~j~:~i: Jiprit,blau, Spritblau B R SFC 5 B 

Bl~~ 2 '~~0~![· k{chtbAla';',, 'sph:i~ ~f:~~·S~ier~ii':J~ablaB' u SB, Anili,; 
;a IT' 1 i . ue, mhne Bl Bl ue ' R, 2 B 0·1 
13le~ e~~· p~~~liBTlaudBpLritlös:l., F~~~bia~~ i~~~~~!' B'lBeu rosanÍJii~e 

Vizkék· T . eulf e _Yon. . au, l1eu de nuit, 
, t . . r1su· 1 oph·enyl 

na iK·1um sója, ' - p·. p'diaminlofudhsoni . 
ereskedelm' 1 mon[um 

G JB i e nevezése·· W . ' ' 00, BJJ, P, SV, AD. asserblau, Wwsserblau B 
blau extra, conc R N 1 lfO, 2 BN, Baumwollbl B ' R, TB, 
I; II conc nj' JV '" ' r. 2, 00 was 1'" l' au; aumwoll
SeidenbÍau'":B · · ' ' Banmwollenbl'.rn · ~er os ich BJ 00, 3 B· 
.Lcihif·blau su:C~r'. BaumwoHichtbiau ;~serl~~1;.atlUO, ~ejd0nbl;11;, 
Guernseyblau 0 Bf wasscrlöslich, Opalb!au bl~c 1 M Li~htblau G, 
Soluhle Blue, S~lnb~u ~f Lyon _O, Reirublau, Met~;lbl armeblau _V, 
5 R, L, NS, R, 2 R 3 'k ue vanous braruds, B, 2 B Bu superfem, 

' ' conc., G conc.; for ink. ' B, 2 G, 3 G. 

, 99.227 /1943. B M . . 
a koros méregélvezetr 1i l . szan1u rendelet 

.. e„ a ra mas kábítós k · . , 
kozzetétele tárgyáb zere Jegyzekenek 

(K
,
1

. an . 
r urdettetett 1943 - . , 

Az 1930:XXXVII · · evr aprilis 10-én,) 
1alt rendolkezt\shez k&p~~t 3. ~'.': első b;ikezdésének 1. pontj'b f 

. 1. §. Az 1930 : XXXVIt .. o.v~tkez.oket rendelem: a an og-
"'kk alkalmazása sze .. t.01venyc1kk és az 1933 . VIII .. , 
kábítószerek· mpontJaból kóros méreg'! . t . torv-en.y~ · e vez-e re a1kal 

a nyers opium mati 
a gyógyopium 
a sz.ívás1:a kikészí.~let.t opium 

, a morph1ni és annak s,. '1 . 
gyogy · 1· k · . oi, va mmt · d asza •l .esz1tmény (' d , m,1n ·en gyógyász f , 
szereket is), amelyek többi e:rtve az. antiopiumnalc nevez~tl es ;iem 
lcg- - tekintet nélk"'l mmt 0.2% morphinlt tartal t g!og~
szilárd vagy foI , u r a morJ?h1ntartalomra - -. maz.nak. i11eilo-
ban fo.glaltatna:k~~~~i· <l7· gy.ogyszerhatástanila:~~ny1~.~n azok 
morphmrester, amelybőfbat~mtnden olyan előá:llított ésrn:i~.~lal;it;yhag: 

a isz a morp-hin v· ·'4f oa. 1 • ato 
isszanyerhető, va<]IRJilÍnt 
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. 'b , rm:azéka a diacethylmorphiru {he-
a morphinnak m1nd-enlegye h~za, . " v~lamint a morphin többi 
roin) és sói-. a b~;izoy morp in es so1, 

esterei é-s ezek: so1, -. ( . ) , többi morphin-aeth•eroxy<l„ 
a benzy:lmo~ph1:i , peron1n es oa hint (codeint) és az aethyJ-· 

valamint ezek s01, k1veve a methylm ;{' . , alkrrl'mazás céljául 
morphint (dionint) és sóika~, ha .ren es gyigysze1~es készítményt, 
szolgálnak. Ilyennek kell te:.mt~nb .~zt d~g~k'i~t 0.10 gr-mil többet 
amely a codein~ól v,agy. a . 1?nin· 0 'b n ( 1. comprimatum) kerül 
nern tarWa'lma.z es ,;~zar.az. (s;1ia~~)or~latci:fma~állapotu késozítn1ényben 
forgal_omba, füetoleg ~a 0 

Y dio:in fogla;ltatik, . 
10%-nal kevesebb c?dmn vaf6Y l h drolaudin)' diíhydrocodemo_n. 

a dihydroycodernl?n. (eukld~ i 'b~ 10% cardiazolt (tetracor-t) e& 
(dicodid, neocod) .- ~iv-ev~ 8: 0!~s~t eg:vüttese1n ta1~i.1a1mazó gyógy
legfoljebb 0.5%, d1hy roco ~:~o dromorphinon (dilaudid) acetylo
szeres' készít:menyeket, -.ac~t ylo~demethy1odi hydrothebain ~ac~ 
dihydrocode1non va~ Y f' ) és sóik továbbá estere1k es, 
dicon), dihy,dromorph1n i(paramor an ' 

ezek sói, h. ( eniomorphin), az N-oxymorphi!los ?ssze.-
a N-~~Yfil:Ol~ N11töb:i öt vegyértékü nitrogenmorph1n szarma-· tételek, Vil<laIDlD!u a 

zékok, · • k ói 
a thebain és sói, e.stere1 es eze s ' 
.a kókalevél, 

a nyer~ c?cain, k ó. . d , t e közvetlenül a kókalevé'Lbőt nyert 
a cocam es-enne •S ~· ~ e-er. v óo-yászati készítményt, amely 

valame:r;n~~ gyógy~s~a{1 TI~!i!:1 ifi~tŐleg tekintet nélkül a co'c?-'in-
0.10%-nál tobb cocaii;ib a ok s~ilárd vagy fo]yéknny, de gyogy-
t t ~ mra amennyi en .az " k 
a~rh:tást~nilag közöm.bös anya~ban fof&l!l'ltatnka '.. 

sz . , , . lamenny1 estere1 es eze so1, 
az ·:cg?u.iln es ;01,, va ' :yászati készitm&nyei (tinC4h1r;:i, e;ctrac~ 
az ind1a1 ken -erdesb~Yl og ert O"'Uanta. és az olyan kész1tmenyek,.. 

t ) az indiai ken er o ny b" < tb) 
um ' . t (hasis esrar dzsamba, s · · 

amelyeknek alapJa a gyaltnba' J 't.:mé"~ségü kábítónyag és szár-
v., gül a fent fe'lsoro , arme y o ui.r 
· e f 1 'k vagy szilárd hígí~ásai. 

mazekok o ,ye ony ' , k · · l' hat@yba· hatály-
.~ Ez a rendelet kilhírdetéséne napJan ;P , . ' 2

· ;~-. 262/1934 B M sz renJdelet hatalyat veszti. balépes-evel a · · · · 

1940: VI. törvénycikknek r 
t• ·1 a szánt de erre nem alkalmas anyag, sze 

a gyógyásza I ce rkészítm~ny lefoglalásáról szóló 

41. §-a: 

1876 XIV te 8 §-a azzal eg1észíttetik kb hogy a 11:?·-
(1) Az 'l : 'n't, de. „;_,e nem rrlkalmas anyag, szer vaf6Y e-gyász.ati ce ra sza · , 
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szítmény tekintetében1 is lefoglalásnak van helye. A lefoglalást a 
n,épjóléti minis.zter is elre-nde-lheti. A ké'szítő vagy forgalombahozó 
kérheti, hogy a :lefoglalt anyag·ot, sze1it vagy készítméruyt megfe
lelő átalakítás céljából részére kiadják. Ha a készítő vagy. forga-. 
il0:mbahozó a kiadást nem kérte vag'Y ha az átalakítást a. megha~ 
tározott időben nem végzik e'l, az anyagot, szort. vagy tklészítményt 
el kell kobozni 

(2) A részletes 011járási szabá!J.yokat a népjólétt miniszter az 
iparügyi, vaian1int a kereskedelem és szövetke.zetügyi miniszterrel 
egy·ctértően állapítja meg. 

750/194@. E. M:. számú •·ernlelet 
az 1946: VI. törvénycikk gyógyszerészeti vonatkozáE1ú. 

rendelkezéseine·k y,éfgrehajtásáról. 

(I<:ihirdettetett 1940 sze:ptembe-r lü-én. - R. '1'. 2782. oltl.) 

Az 1940: VI. 'Íc. (a továbbiakban!: T.) 41., 47. és 64. •§-ában ka
pott felhatalmazás alapján - a 41. §-t illetően az iparügyi, vala
mint a kereskedelem- é.s közlekedésügyi minszterrel egyetértően -
.a következőket i~entdelem: 

A rendeletnek a gyógyászati anyagok, szerek és keszítmények 
zár alá helyezésére és lefoglalására ·vonatkozó rendellcezésBi: 

1. §. (1) A gyógyászati eélra szánit anyagot, szer1t vagy készít~ 
ményt (a továbbiakban: gyógyászati készítJnényt) ilye-n célra al· 
kal1natlannak kell minősíterui, ha .az. nem felel n1.eg azoknak a kö
vetelményeknek, amel;yek-et a minde·nkor é'rv-;é-nyben lévő Magyar 
Gyógyszerkönyv előír. 

(2) Ha valamely gyógyászati készítmény nines az érvényben 
lévő Magyar Gyógyszerkönyvbei felvéve, vagy ha a készítn1ényre 
nézve a Gyógyszerkönyvben ninc.s. megfelelő vizs·gál-ati módszer 
m.egjelöive, a gyógyászati célra való a.1k.a1masság megáHapítása a 
régebbi kiadású Magyar Gyógyszerkönyvek, idegen államok gyógy
szerkönyvei, má,s tudományO'san elismert szakkönyvek, nemkü·lön
bcn a ne1nzetközi megálapodások követelmé'n<yeinek figyelembe vé
telével történik. 

(3) A jelen; rendelet szem1pontjából gyógyászati célra alkalmat
lannak kell tekinteni azokat a használatra készen os:on1agolt sze
reket1 ós készítményeket is, melyek törzskönyvezve niniCs.enek· vag·y 
egyébként nem fele•lnek meg .a törvényesew n1egkívánt követelm-é
nye-knek. 

(4) Lejárati időv"l ellátott gyógyászati kffizítményt e rendelet 
szempontjából a lejárati idő után egy hónJappal gyógyászati célra 
ugyancsak alkalmatlannak keli minősíterui. 
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(5), A gyógyászati készítmény alkalmass1ágát vitás esetekben 
.aZ: Országos_ Közegészségügyi Inté-zeH (a továbbjakban: Intézet) ái
[.apítda 1ueg, mely evégbő_l helyszíni sz-emlét t.artlhat. A meg'á1l!apí
tás eU.en a népjóléti miniszterhez felszó!alá:snak van h0lyce, aki a 
_gyógyászati ké'.szí.tmény .alkallll!assága k.érdésében végérvényesen 
határoz .. 

2. §. (1). A T. 41. -§-ának (1) bekezdés<> értelmében a gyógyászati 
-célra szánt,. de ei·rc nem alkailTI1as gyógyászati készítmény tekin
tetében i1efogla1ásnak_ van helye. A lefoglalási eljárá!s.ra nézve a 
31.026/1876. B. M. számú rend<Jlet (Rt. 1876. 349. o.) remlelkezései 
irányadók, azonban a \lefoglalá:st a népjóléti miniszter közvetlenül 
1s elr.endelheti. 

(2) A népjóléti miniszter az Intézet vizsgálatol] ailapuló javas
lata alapján. a gyógyászati célra szánt, de· erre nem allcalmas 
gyógyászati készítménynek, kiszeTelt gyógyszer •eisetén pedig a 
meghatározott gyártási számmaili ellátott csomagoláisoknak az, or
szágban! feltalálható minden mennyiségét 1s lefoglalhaitja. Az. erre 
„~on!atkozó rendelkezést a „1Vlagyar Közlöny" és a „Népegészséa
·ügy" e. hivatalos. lapban közzé kell tenni. 

3. §. (1) Ha alapos gyanú m0rül fel arra nézve, hogy valamely 
gyógyáJszati készítnlény gyógyászati célokra nem alkalm-as, a le
fog;J;arlást megelőzően zár alá helyezésnek lehet helye·. 

(2) A zár alá helyezést az Jirr,tézet meghatalmazoft: ellenőrző 
f\Znkközeg"c renidclheti el. 

(3) A zár alá helyezés az egész készletre, vagy kiszerelt gyógy
sz-er esetén a1nmak meghatározott gyá1~~ási számmal ei]Látott rész-, 
latere terjedihet ki. 

(4) Ha a zár alá helyezett. gyógyászati készítménynek ilyen 
·célra alkialmatlansága kétségtelen és1 az átalakítás útján sen1 szün"" 
tethető iueg, a zár .alá h.e1;yezésrő~t egyidejüleg a közegészségügyi 
hatóságot (ki.s- és nagyköZiségben a járási főjegyzőt, megy.ei vá
rosban ·a pollgármesite-rt, törvényhatósági jog·ú városban a polgár'"' 
:mes<\er á11Jal megbízott tisztvis~lőt, Budapesten a kei·ületi elöljá
rót) éi,tesíteni kell. A közegészségügyi hatóság az -értesítés alapján 
a 31.026/1876. B. M. számú rendeletben előírt módon a le.foglalás 
-iránt intézkedik. 

(5) Ha a zár alá helyezett gyógyfrs,zati kés·zítmény megfcl•?.lő 
átalakítás útján gyógyászati eéfa:a alkalmassá tehető, a készítő 
-vagy forg·.alombahozó egyidejüleg kBrhe1i az. Intézet. kiküldött 
:szakköZBg.étöl aru1:1ak megengedését, hogy a gyógyászati ké.szítmé-
11yen záros határidőn bé1ü1 saját költsé'gén átalakftást végezhes
sen. Folyamodó kötele,s a tervezett átalakítáisi eljárást e[ŐZiB·tesen
-tiizetesen megjelölni. 

(6) Amennyiben a kész-ítő vagy forgalomba1hozó az átalakítás 
megengedését a 1u·e-.gszabotti határidő .ala-Ut n,en1 k-éri, vagy az. átala-

130 

l(ít,ás a megsz-abotYJ határidőn belül nem tör·te'nik t 'bb · h 
· 'g ' 1t· 1 · 't · meg ova a a .a gyo yasza l 1:esz1 ineny az 1 ·§ ban megje.1ö:lt l ·, J d ,' 
<szerint az átalakítás esetén s · - ll 1 ·, e Jaras ere rn-enye 
(4) bekezdésben előí1't módo em_ a_ ca m?'s -~ogyá~.zat~ célokra, a 

.lépéseket keH megte·nttll. n a 1efog1alas irant szuks.eges to-vábbí 

meg (~elf z.ár t a~á. h~{ezést minden további eljárás, rneUőzésével 
ek , sz;i-n B .n1, a an az ,e-..s·etben, 1ha a gyógyá.szati készítmény-

n g~o?'yaszat1 celokra valo alkaln1atlan·sága az átala1k1ítás fo3- t • megszun1k, , ~ e Y Hll 

• 
1
(8), f!'. ,pógyás.zati készítménynJek ru jelen § alapján történ" 

:ata ak1tasrut az Intezet e:llllenőrzi. 0 

. 4. §. (1) A ~· 4~. §-á~ak (1) bekezdése értelmében a készílt:ő vagy 
forgalombalhozo kerheh, hogy a lefoglru!~ gyógy · t' k • 't • t 
"lll•egfelelő átalakítás céljából részére kiadják Hsza 11 ,'es~;„meny 
'forgalomba.hozó a kiadáis~ nem kérte vagy ·ha a .a '~t~slz1k~t'vatgy 

h t' tt'J"b , . az w.aa ias a ;meg a arozo lC o en nem vegz1k eJ. a gyógyászat' k' 'J. " k 1 ·e1 kell kobozni. " 1 esz1·~menye- e 

, (2) Az átarllakításra kiadá1s iránti kéreiln1eiV a lefog'lalástól sz·í
m1t0Ut hat n1apn11 belii.l a közeg·észségügyi hatóságni1 ·n t"l h 
a lefoglailást a népjóléti m.iniszter rendelte el ko'éz '11' l„ le O· .e.!?-' . ,a 
1 't" · · ~.-1- , , ,ye einu a nep30-
' e i, mi,nis;:;·i-ernel ke11 olőterj,esz-teni. Az átalakítás teklnteúé:ben 
<egyebkenW a 3. §. (5) bekezdésémek renKlelkez6sei ir'tnyadók 

(3) Az átalakítást az Intézet ellenőrzi. ' · 
5. §. Az 1-4. ·§ renddlrnzéseit alk&liIIlazni kell a külföldi cla

i{lásra szánt gyóg·yászati készítményekre is. 

222.550/1940. B. M. számú ron!lelet 
egyes s·ebészeti kötözőszerek kicserélésére -vouatko::ifÍ 

rendelkezések módosít·ásáról 

(Kihirdettetett 1940 június 28-án. ~ It, ~1'. 1180. old.} 

(Batftlyos a 202.000/1948. N. :UI. sz. rendelet íllall.ifin.) 

, , 1. §. A 215.000/1933. B. M. számú rende'1et (Rt. 1934. 125. o.) é]e,t-
helepelt IV. Magyar Gyógyszerkönyv Sebe'szct' k"l"• " · ] 
(L' · h' . )" . " , 1 o ozosze1e-r 

lgam1na e. irurg1ca feJezetében a mullpólyák (Fasciae e tiela 
}Jaratae), a t1s:zta vatta (Lana Gossypii depurata), a vízs·zívó s:zövet 
-~Hydrop~yl gaze, T.el;; depurata), va'lan1int a jodo-formos gaz·e (Gazc 
Jodoform1?-tun1, Te~a JOd?formiata) f&l,éves kics-erélé-'sé-re vonatkozó 
T-endeikezeHck akkent modosulnak, hogy a m.e-gje-lölt sebészeti kö
ltözöszereket hároméves időközökben kell ·kiicseTélni. 

2. §. Ez a rendele·t kihírdetése napján lép hat'ályba. 
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, í rendelet 
~420/1948:. Kor~~;;:~:zéseitől eltérő minöségil1 

a Magyar Gyogyszerkonyv f bahnzatalának engetlólyeziés& 
sebészeti kötözőszerek forga oi;ib 

tárgya an . 
. tr 29-én - lt. T. 4DO. old.) 

(I\::ihi.rdettetctt 1948 fp~~~l<lN ],J ~z. rendelet alapjánJ 
(Hatályos a 202.000/1 · · · • l ·· , 

t •1 11.„~aO'Vflr G·yogJ.rsze-r i:Onyv. • t• 'l ·a a ha a yos Hec„." . l 
1. §. (1) Gyógyasza i ._ce„r~ " ebészeti kötözőszerek is forga om-

re:ndelkezéseitől eltérő m1no1se1~~~ e,rr~ a célra az Országos Köz-
bahozhatók fe]téve, hogy azo 'K··· 1··nyben kihírdetett hallároza~-'. t' t Magyar oz o 
egészségügyJ: ln eze ~ , 't"a. , . „ ·~ " 

tával alka:lmasnak ny1l;:an1 ,J , ü i Intiézelt: sebeszet1 kotozosze-· 
. (2) Az Országos ~ozegeszs~g gz esete'l'.lkin:t engedélyt ~d-

r~k n1eghatározott lceszletebbt.0k1ntet~~~~n is forgalombahozhassak" 
h a kés·zletet a an az e , k 

ihait .arra, ogy 1 k"h' ·detett rendelkezesekne . l b 
ha ez nem f_ele meg d":' 'tl ~~hírdetésének n.apján lép hatá Y a. 

2. §. A Jelen ren ""'" 

M M számú körrendelet 
40-701/1936. N. • · t előirt laboratóriumi" 

a fertőző Mtegs~ge!clrel tk~f!'1so~~n1;,~" a gyógyszertárak által 
, 'l tokhoz szukseges a1 a Y . . 

vizsga a. való kötelező ta1·tásaro-l. 

(R. T. 1046. old.) . . . . , ', 
. , 202 000/1948 N. 1\1:. sz. rendelet alapJail.J 

(Hatalyos a , . l'"' t hivatalos labora-
. k 1 k olatban e 01r '-

A fertőző betegsegek, 1e :'pcstá ·gyában kiadott 40.700/1930. N. 
ti!óriumi viZ1Sgálatok szaba yoz(~a r l~end. Tára 1930. évf. 1035. o.);· 
M M számú rendeletembe.n .' agly. t"ben kötele-zővé tettem a . . , t" " b te()"ls·eg·e e .ese e .. '~ tt f.e;lsoroit fer ozo e ,,, , , t""l a ba.kteriolog1a1 e~ az o , . gyanus egyen o , '-
íbfetegtő.l .va!fY ~ 1 b;t~~~:g~=üksiges anyagolc véte•lét és e~~ U;~~~i: 
serolog1a1 v1mg~ a oK.. , szséO"ügyi Intézetbe vagy annc v1 e 

k k az Orszagos o:ucge ,,, 
go na · k„ld' •t 'l k 
fiókállomásaiba valo be u es1~·ia, z előírt egységes tarta yo 

A vizisgál1ati anya~ok be tu ese a , 

felhaszná'l~sával it•ört~f'~ki" országos szétns~tására a g~ó~d~zclT~a: 
A tartalyok meg e e Xo t•· , 'kk é,rteb.nében muko o coz 

· 1948 · XX orvenyci · A t ·t' 1 ok rakat, mint az . · ·1 , ánonl. jgénybe venni. .ar a Y 
egészségügyi i.ntéz1nénye~et, 1~1vd'-, . 's elszámolása tekintetében a 
b . e r·aktárnn tartasa, c1a asa e eszerzes , " , , 
következőke1t ronde1em: 1 . k ak (e.mberi testből szarmaz.o-, 

1 § A fertőző vizsgá dH1 !3-nyago n. sgálatra az Országos- Köz-
va.'!adékok vér, bélsár stb.) h1vatalols v~zdAki fiókállomásaihoz valt> 

, . I t' th vagy anna< v1 v a:l') , Ty" egésZisé,gl~gyi nD~~e . .t~z (dÍphtheriavizsgálat?kho~ v, 'l e: ~,'i ok 
bekül-desere a •; Je 'b . ·álatoklhoz valo) h1valt.a os ar a y jelü (typhus- cs eg-ye vrnsg 
szolgálnak. 

1B2 

Ezekből< a tartályokból ·miniden nyilvános-, házi- és kézi gyógy
~zertár köteles a felhas:ználáshoz képest s.zükségesnek muJtatkozó 
mennyiséget, azonban a ,,D" itartá:lyokból legalább Ihat, a ,/l1y" tar
tályokból legaJább négy darabot álla;ndóan raktáron tartani. 

2. §. Jelen' rendeletem kibocsátása után, e-1ső alkalommal a 
,;gyógyszertáraka,t az Országos Közegészségügyi Intézet hivatalból 
láitja el tartályoklrnl, később azoJiban a tartályokat esetenili:int kell 
igényelniök a gyógyiszertárakn·ak. 

A ;i~.rtá:lyokkal való <>Hálás tekintetében a gyógyszertárak ve
·.zetői az 01~szágos Közegészségügyi Intézethez tartoznak fordulni. 
Azon e1S.etben azonban, ha az Intézet a gyógys~ertár vezetőját arról 
·értesíti, hogy a tartályokkal való további ellátást az Országos 
.Közegészségügyi Intézet a körzeti beosztás s.zerint illel.fü~kes. vidéki 
fiókállomásokra bízta, azontú11 az illotékes fiókállomáshoz kell 
fordulni. 

A gyógy1Szertárak újabb tart1ályigény-lés-eiknél tartoz·nak J:ehe
~őleg az előző küldeményhez meflékelve volt igénylési lapot fel
basznál:nii. 

3. §. A gyóg'Yszerész.ek köiteJesek a szükséges· mennyiségű és 
fajtájú tartályokat minde:n gy.akorló orvos vagy haJt•ósági orvos 
. .gzabályszerű rendelvényére az orvo.&nak vagy megbízottjának díj
-talanul és késedelem ·Tilélkül kiszolgáltatni. Az orvosi rendelvényen, 
.az orvos aláírásával hilteiLesí't'Ve, fel kell tüntetni az orvos nevét, 
ilakáscímét, az igénylés kelté1(, továbbá a kivánt tartály megjelölé
sét („D" vagy „Ty" ta11tjály) és az abból szükséges mennyiséget. 

A gyógyszertártulajdonosok tartály kiszolgá;! tatási köt"1ezect
-:ségére nézve a gyógyszerek kiszolgáltatá:s-ára vonia1ikozó általános 
ll'endelliezések az irányadók. 

A gyógys·zeri'árak vezetői az általuk átvett tartályokélrt fcle
lős-ségge-1 tartoznak és kötelesek azokról a kiszolgáltatást igazoló 
orvosi rendelvények alapján az Országos Közegész·s.égügyi Intézet_ 
nek, illetőleg az i'lletékes fiókállomásnak (lásd a 2. §. inásodik be~ 

.kezdését) elszámolni. 

Ebből a célból a rendelvényeket időrendi sorrendben kell össze
gyűjteni; azokról - az igénylő orvos nevét, és a kiszolgá:ltatás 
keltét, úgyszintén a kiszolgálitaitott tartály fajtáját és mennyisé
gét feltüntető - rovato•s kimutatást kell két példányban elkészí
terui. Az elszámolás a:lk.almával az öszegyüjtö.tt rellidelvények·et a 
kimutatás egyik példányának esato1ása mellett kell beküldeni. 

Minden újabb tartályigénylés alkalmával az e!]őző küldemény
ről el ke11I számo'J1ui. 

Ha a gyógyszer.ész elszámolni ·nem tud, a hiányzó „D" tartá
lyok és a „Ty" tartályok árált :tartozik az Országol"! Közegészség
ügyi Intézetnek megtéríterui. 

4. §. A gyógysz.er&s'Z köteles a tartályokat pormante~ száraz 
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és t1szta helyen megor1zm es felelős.ségge1 ttarltozik azért, ·hogy ai_ 

tartáJlyok. meg ne sérüljenek. A gyógyszerész a tartályokat 11Uaga. 
fel nem használhatja és .a.zokat más módon, miTut amely jelen, 
rendeletben elő vanl írva. s.enkinek ki 1111em szolgál!tailllaltja. 

A jövőben a gyógyszeTillárvizsgálatok alkalmával jel-en -ren-· 
delet e[őírásainak betartá:s'a is elenőriztetni fog. 

5. §. Az ,a.gyógyszer.éS"z, aki a tartályoknak raktáron tal.'ltására 
vonatkozó rendielkezéseket meg'szeg·i, kihágás;h követ el és pé·nz-· 
büntetéssel büntetendő. 

Az a gyógyszerész pedig, aki a tartályoknak kiszolgáltatására. 
vonatkozó rende·lkezéseket megszegi, az eg·yidejüleg kiadott 40.700.:. 
/1930. N. M. M. számú renddel 11. § e1&ő bekezdésér<ek 6. és 7. pont,. 
jába ütköző kihágást követ e1l éis ugyanezen rendelet 11. §-átlliak. 
második bekezdésében fogíal:t' renlel]kezések szerint büntetendő. 

A lrihágások miatt az eljárás a közig·az.gatási hatóságnak, niint
rend.őri büntetőbíróságruak a hatáskö1:ébe tartozik. Az 1929 : XXX ... 
tc. 59. §-a (1) bekezdése 3. pontjálnJak alkalmazása szempon\tjábó~ 
szakminiszter.nek a népjóléti minisztert keli tekinteni. 

6. §. Je•len rendelet 1931. évi januá1· hó 1-ével lép életbe, azon~ 
ban a gyógyszertáraknak a tartályokkal való ellátásáról az Or.,..._ 
szágos Közegészségügyi Intézet már korábbruni gond.oskodik. 

Ez a rendelet Budapest Székesfőváros területére n:e111 ny·er al ... 
kalmazást. 

776/1933. B. ]\'[. számú rendelet 
az. eröshatású gyógyszer.el( egységesítésére vonat.kozó megállapo~
dáis felülvizsgálatát tartalmazó, Bruxelles.ben, 1929. évi augusztu_S;. 

hó 20-án létrejött megállapodás vég.reha.jtásáról. 

Bei11gium, Bulgária, Dánia, EgyiP1tom, Franciaország, Görög
ország, Oiliaszors'.bág, Lettország·., Norvégia~ :Németalföld, Romá
nia, a Szerbek, Horvátok és Sz,lovérn1e<k királysága, Svédország éG: 
Svájc kormányai az 1906. évi november hó 29..,én Bruxeliesben az: 
erős·hatású gyógyszerek egységesítésére vonatkozól1ag létrejött 
m,egállapod::ís _felülvizsgálatáró'l1 1negállapodást [\étestiettek. 

2. §. A megállapodás szövege a következő: 

Az erőshatású gyógyszerek e.uvségesítésére vonatkozó egyezmért:'JJI 
felülvizsgálata ügyében létrejött megállapodás. 

Belgium, Bulgária, Dánia, Egyiptom, Franciaori32ág, Görög
ország, Olasz.ország, Det}i:ország, Norvégia, Német'alföld, Romá
nia, a Szerbek Horvátok· é.s Szlovének királysága, Svédország és~ 
Svájc kormán.yai hasznosnak :i-s.rnervén el hogy az 1925. évi szep
tember hó 29-én, a brüsszeli ko·nferencia következt,éberr:il .aláírt z&m. 
rójegyzőkönyv al'apján megállapodást kössenek abból a cé1bó1~ 
hogy az erős1 gyógyszerek formuláinla'k ,egyesítése ügyében Bruxel-
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lesben 1906. évi novemb , 
gáltassék a k ll "k, er ho 29-én aláírt eg· , 
del!rnzésekban/ :goyeezpteekn foljogosított alulírofüJaifeazmkenytkfe]~lviz. s-m-eg: ' ove ezo rern-

Általános határozatok. 

1. cikk. Nem kell fo t . 
a porításra és .a O' :. · , nn artan1 az 1906 é.vi E , 
8-:nyag meghatárC:z~~Jt:~·~ vona1Hrozó rendeÚcezéseit ~::tmenl"nte'k 
sZítményeik hatásá k szere le!hetővé' fjes~i a; cÍro k a; a. ~
anyagt~rtalma e'lŐír~~otlt,ponfos értélmlését, és miv0l g:zok esha~~: 

2. cikk. A festrr1ffiyek mace .· 
Y?l, vagy bizonyos es,etekben rat10,, avagy percolatio segi'tSé- é
hrvatalos kivonat o~dása 't" me~hatarozott hatóányag-tm-t lg lÍl 

3. cikk E . " h t, , u Jan ke,szfülendők. a m 

t
, . ios a asu drogol. 
oanyag-tartaln1a nincs elő, . r ]_azo.r;-1 feisrtvényei, melyeknek ha-

4. cikk. Erős hat' , d11va, 0 sulyszázalékos:a.k legyenek 
hat' t asu rogok azo f . oanyag- ·anHa~ma előíratott „ ,n estvérnyeit, mel]_yeknek 
szesszel a kívánt hatásértékür~ ~zÜ_ks~g, -sz?rint megfeleő fokú 

5. cikk. Erős hatás , dr e< hig1 tani. 
f~tóanYag_-ta.rt~lm~ ni~csi ~ts~k fol~ékony kiv?natait, me·lyeknek 
ye. kony k1vona;t eO'y súl , rva, ugy ke,11 kcsz.íteiru:i hogy f 

meg ~ yresze a drog '] ' a o-, . . egy su yrész.élruek:l feleljen 

6· cikk. Erős lha lású d , 
I-:~:el~?k "hatóanyag-tartalm~ o~?Jir·azon fo:Iiy.~kony kivonrutait~ mie
surusegJü szes•szel e hatásértékre k~\io~t.' , sz1~kségsz,erint megfelelő 

7. cikk. Erős d1a~lá«, , ig1tan1. 
n1át adni " ~ u gyogyszern_ek nem [ehet , b · ' gyogy or for-

f(iilönös d lk ren e ezések b'i,.,,ony , . .,... ·'os gyogyszerelcre vonatkozólag. 

8. cikk. A következő t, hl, 
~~r~, .szolgá1~ak, hogy a ~~e-:zzJ~{~an feil:~oroit, gyógysz1eranyagok 
l\0Z7;C'1tet.t Gyogyszerkönvvben a ' k?rmanyolr mindegyike által 
vezesiik·klel, címszavukk.al sz ta?laza.tbi;n haszná.Jt, laj1füni e}ne
megadott előírásoknak. erepelJenek, es megfelHlj0nek, az itt 

A gyógyszer 1VeVe 

Aconitum N apellus, L. 
Aconiti tuber 
P1tlvis Aconiti ' · · · · · ...... 

Előírás: 

Száraz gumó. 

E o.F%rfe~;0~s~:~t alka;Ioida tartailma 
gyengíthet'; ·1 leg nz,skeményítővei 

0 1 yem hatas értékűvé. 
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'Tinctura Aconiti . 

Extractu1n Aconiti ..... 

SyTupus Aconiti ... 

Atropa Belladonna L. 
13elladonnae fo11um 
.Pul vis Ilelladonnae .. 

"Tinctura Belladonnao ... 

Extractum Beliladonnae .. 

.Syrupus Belladonnae ... 

Unguenlum Belladonnae . 

Lytta vesicatoria Fabr. 
Epicauta Gorhami Mars. 

és más lli.ólyaghúzó bogarak 

Pu'lvis Cantharidis .. 

Tinctura Cantharidis 

Colchicum .autumnale L. 
Öolch"ici semen ....... . 
Pulvis Oolchici ....... . 

Tinctura Colchici . 

Exractum Oolchici 
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70 térf. o/o-os szesszel készüljön. E fest
vény összes alkaloida tartalma 
0.05%-os legyen. 

ÖE>~'zes a1ka:loi<la tartalma 1 % legyen. 

5% Aconitum-fe-stvénnyel készüljön. 
összos alkaloida tartalma 0.0025% 
legyen. 

Száraz aevél. 
E pornaki összes a'lkaloidatartalma 1-eg

aláb b 0.3% legyen .(Ideiglenes tarta
lon1-megállapítás). Ha e-rösebb volna) 
úgy rizske-ményítőpor hozzákeverésé
vel az alkaloida-t.arta1om a megsza
bott1·a csökkentendő. 

70 térf. %·-os szesszel ikészüljön. Öss·zes 
alka1oida-taTtal1na !legalább 0.03 szá
zalék legyen. (Ideiglenes tartalom
megá:llapítás.) 

70 térf. %-os szes·szel ké,szült chloro
phyltól mentes kivonat. A bíg kivo
nat be-párologtatása 50°-ot me·g nem 
haladó hőmérs.ékleten történj é·k. ösz
sr.es alkaloida-tartalma legalább 1.33 
[egye.n. (Ideiglenes tartalom-megál[a
pílás.) 

Ez a syrup 5% Belladonna-festvén.nyel 
készüljön. 

Ez a kenőcs lű·% Belladonna-ki vonatot 
tartalmazzon. 

E pornak Cantharidin-tartal1na !leg
alább 0.6% legyen. 

70 térf. %-os s.zesszel készüljön. 
Canthariclin-tartalma 0.06% legyen. 

bzúraz inag. 
E pornaik Colch.icin·-tarl'alma 0.4%-os -

legyen. Ha erősebb volna, úgy rizs
ke1nényítő por hozzákeverésével col
chicin-tarta.1ma a megszabottra csök
kentendő. 

70 térf. % szesszel készüljön. Oo'1chi
ciir-tartalma 0.04% legyen. 

E kivonat Oolchicin-tartalrna 2% le
gyen. 

Digitalis purpurea L. 
Digitalis folium .. 
PÍ:ilvis Digitalis .. : : : : · 55-ooo hőmérsékleten szárított levét 

Tinctura Digitalis ..... . 70 tórf. %-os szes,szel 10% k, ··1 

Syrupus Digi talis .. . 

Hyoscyanius-niuer L. 
Hyoscyami folium .. 
"l,inctura Hyoscyami . 

Extractum Hyoscyarn.i .. 

Ura.qoga lpecacuanha 
H.Bn. 

lpecacuanhne radix ... 
Pu1l vis Ipecacuanhae .. 

Tinctura Ipecacuanhae 

Sirupus Ipecacuanhae . 

Lobelia lwflata. L. 
Lobeiia herba 
'.Pinctura Lobeli.;,~ .· : 

Strychnos N ux vomica L. 
Strychni semen 
Pulvis Strychni : : : : : : : 

Tinctura SLrychni . 

Extractum Strychni 

Üpiurn 

Pulvis Opij .... 

jön. ' o-ra eszu -

5% digita'lis-festvénnye:l kés"Züljön. 

Száraz levél. 
70 .. ~érf. %-os szess·zel lü%-ra készül

Jon. 
70 térf., %-os szesszel kéözült chloro

phyltol Jnentes kivonat. A híg kivo
nat bepárologtatása 500-ot meg nem 
haladó hőmér'8é:klet.en történjék. 

Száraz gyökér. 
E vor összes aJlka:loida-lartalma 2ot gycn. e /0 le-

70 térI. % alkoho1lal kés,zült fostvény 
mo 2ely1110k összes alkaloida-tartalma' 

• 10 egyen. 
10?§ Ipecacuanha-fe,stvénnyel k • "l Jon. eszu:.. 

Szár~tott virágzó növény, 
70 terf. %-os sze&sze·! lOM · „ , 10-ra 

JOll. 
készü'l-

SzáTaz mag. 
E por összes alkaloida-tartalma 2.501'0 

legyen. ;e 

~o '. r m 1 i'fr 1· . 7o-os szesszel készii.ljön. öss,zes 
a ,\a. 01·da-tartalrna 0.25% legyen 

70 torf. %-o~ szesszel készüljön. A ~sír 

t
m

1
entcs kivonat Ös•szes alikaloida-tar= 

a ma 16 % legyen. 
A Pkapaver somn·iferum L. termésfalá-
~ na - beszáradt tejnedve. e 

Ennek a 600 hőmérsékleten sz·írított 
PO~'nak krist.ályvú\től mentes e inor
p}l/.ll-tartal1nn, 10.% }~gye:ll. Ila erő~ 
s.cbb volna, ngy r1zsken1é1rvítőyo-·' 
va~y tejcukor hozzákeverésév~el 1110;.~ 
phrntartalma a iuegszahottr „„k· 
kentcntlő. · a C::;o -
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Pulvis Opii ef: Ipccacuan-
hae con1P~·~·1tus , , ... . 

Tinctura Op11 . . ..... . 

Tinctura Opii crocata sei; 
Laudanum Sydenhanu 

Tinctura opii benzoica , . 

Extractum opii aquüsum . 

Sirupus opii · · · · · · 

Sirupus opi~ (lil~1~us ·seu. 
Sirupus d1acod11 · · · · · 

Strophantus gratus Franch. 
Strophantus hispidus _i?C. 
Strophantus Kombe Ohv. 

'l'inctura Strophanti .... 

Tinctura Strophanti grati 

Claviceps purpurea Tul. 

Secale co1·nutum · · · · ' : 
Ext~actum secalis cornut1 

aquosum · · · · · · · · · ·r· 
Extractum secalis cornu 1 

fluidum··· · · · · · · · ·t; 
Extractum s~calis cornu 1 

fluidum ac1dum . , .. , , 
Acidum hydrocyan1cum 

di:lutum · · · · ·: · · · · · · 
Aqua lauroceras1 · · · · · · 

Aqua amygdaJlae an1arae, 

Solutóo phenolli · . · · · · · · 
N atrii arsenas · · · · · · · · 

Solutio arisenicalis seu 

Ez a por 10% ópiumport és 10% Ipe-
cacuanhaport tartalrn~z. „. t , 

70 t' f o/o-08 s.zesszel keszult f.es venr~ 
K~isiályvíztől mentes rnorph1ntartal~
ma 1% legyen. 

E festvénynek lli:ristály-yíztől me-ntes: 
niorphintartalma 1% leg;yep.. .t 

E festvénynek ikristályv1ztol men es 
morphintartalma 0.05% le~yen. 

1 K . t''lyvíztő'l n1entes 1norph1ntaT~a J!,l& 
~0%a. legyen. A kivnnat vízzel k-eszul-

j?nt.'l ' t"l entes morphintartalma Kr1s a yv1z o m 
o.05 % legyen . 

. t' 1 "t"l mentes morphintartalma. Kr1g a yVIZ o 
0.01 % Jegyen. 

h . · d '•agy Strophan-A Strophantus rnpi us ' · "ból 
tus Kombe z·sírta:laníto,t/~ maf~ül-
70 térf. %-os szessrz.;el 10 ;o ra 

~ö~. festvény a Stroph~ntu·s gr~~tp.s 
E~agvábó'l készill, úgy mint az elozo. 

" "tt idei anyarozs„ Épségbe~ megorzeosszel tisztított vizes 60 térf. 70 -o.s sz 
klvonat. 

100%-ra készüljön. 

100%-ra készüljön. 

~·ot ~ . h drogéncianidot tarta~m~z. -
"'fo os ~ k"'t"tt hydrogenc1an1d-tar 
Szabada ~s ütt~éve 0.1 % legyen: . 

talrn _gyk"t"tt hydrogénciamd-lar" 
Szabad es 0 0 · 1°' 1 en talma együttvéve O. 10 egy · 

Phenol-tartalma 2% legyen. 
A kristályos-só an.hydro-ars'B<nsav 

(As" 0') tartalma 36.85% Jegyen. 

Fowleri. · · · · · · · · · · · 
i!e es oldat, melynek anhydroa:rs_e

Se:ess;;-v (As• 0') tartalma 1 % 'legyen. 
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Sirupus ferrosi iodidi con-
centrat.us .......... . 

Sirupus ferrosi iodidi dilu- Ferrojodid-tartaln1a 5% legyen. 

Ferrojodid-tartalma 0.5% legyen. tus .......... , . · 

Solutio iodi spirituosa .. 6.5 gr. jód~t. 2.5 gr. Kaliumjodidot, 
91 gr. 90 terf. %-o-s szeszt tartalmaz
zo.n. (Kaliumjodid helyett natrium
jodid is vehető.) Cocaini hydrochloridum . 

Unguentum hydrargyri .. 
Sirupus morphini 

Sirupus• codeini ...... . 

Sirupus chllorali hydrati 

Syrupus bydrargyri jodidi 
cum kalii jodidi ..... 

Hydrastis canadensis L. 

Hydrastidis Rhizon1a .. . 

Pulvis hydrastidis .. . 

Tlnctura hydra·stidis .. 

Extractum hydrastidis 
fluidum ......... . 

Urginea Scilla Steinh. 
Scrllae buJ.bus .. 

Tinct.ura Scillae . 

Acetum Scillae .... . 
OxymeJ Scillae ...... , 

Cannabis sativa L. var. 
in:dica Lamk. 

Cannabis indicae herba . 

Extractum Cannabis in-
dicae ............. . 

Ti-n.ctura Cannabis indieae 

Solutio nitroglyce-rini 
spiritoasa , ....... . 

I{ristályvíztől me,utes:· :IegyeJn. 
]'émhigany-tartahna 30% legyen. 
Sósava.s inorphhr-tartalma 0.05% le-

gyen. 
0.2% code-int tartalmazzon :biazis vagy 

só formájában. 
Chlorhydrat-tartalma 5% legyen. 

0.05% ine-rkuri-jodidot és 2.5% kaJlium
jodidot tartalmazzon. 

A száraz gyökértörz,s járulélkos gyöke
reivol együtt. 

Hydrastin-tartalma legalább 2% le
gyen. 

60 térf. %'-os szesszel készüljön. Hydras_ 
tin tartalma legalább Q..2% legyen. 

2% hydrast.int tartalmazzon. 

A „varietas alba" szárított középső [e
vél pikkelyei. 

60 térf. %-os ,sze<Ssze-1 10%-ra készül~ 
jön. 

10%-ra készüljön. 
50% aceturn .s'Cillae·-vel készüljön. 

Keletindiába.n termesztett magvas nö~ 
vény gyantájától meg nem fosztott 
virágzó termőcsúcsai. 

90 térf. %-os szesszel készü1jön. 
90 térf. %-os s·zesszel 10%-ra készül

jön. 

Gllycerinnitrat tartalma 1 sú:ly % leg)~en 
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N or1nál-cseppmérő. 

9. ci.klc. A sz.erződő felek oly normál-csepPmé-röben. állapod
nak meg, a1nely 15 Cell.isius foku hö1nérsé-klet és des211.illált. viz 
;alkalmazása mellett gTammonkiut 20 cseppet fog· a.dni. 

Arzenobenzolok. 

10. cikk. Megha!llgaitván de· M:ytte1n1aere úrnak .az arzenoben
'zolok kémiai iél!lenőrzése tárgyában! végzett munkálatairól sz.óló 
jeilientését, a II. Nemzeiliközi Értekezret felhívja a kormányok fi
gyelmét annak szül(lsiég·ességére, hogy az arzeuobenzolok kémiai 
-ellemőrz&s1e biologiai ellenőrzé.sükkel összeköttessék. 

Ennek következte:ben felkéri a kormáJn!yokalt oly személyek 
kijelölésé1'10, akik az azonos mintákon végzett kul".at1ásaik ered
ményét .az álfüandó T~Ek:ársággal köilik, hogy az ált,&1ánosan el
fogadható kémiai ellenőrzés módozatai megá;1lapíthatók legyenek. 

N omenklatura. 

11. cikk. 1\. nemzetközi -non1einklatura latinnyelvű. 
12. cilck: A •Szerződő ffeiek megtarthatják j.e:lenlegi '1n•omen

:kQaturájukat, megomlitvén mellette a nemzetközi elnevezést. 
1!j. ciklc. A növény és á11atfajok laitin tudomáJD1Y<>S• nevü

kön em1ítendők. Az előbbiekre nlézve a kwei (kju-i) ]ndex és 
pótlásai alkalmazandók. 

14. cikk. ·A IlövénWi és állati drogok ugyancsak: azon fajok 
latin nevével jelö.lendőlr meg, amelyek azokat szolgáltatják, ki
véve nié1nelyeket közii1rük, .amely.ekre al szokáis egy használatos 
11.atin nevet 1s.zentesít0Ut. Ez elnevezé.sekről jegyzék fog :k1é1s·z.ülni.. 

15. cikk. A drógok megnevezésébe•nJ a növé1ny neve. mege1őzi a 
felhasznál't rész megnev.ez.éJs:é,t, 

16. cikk. A drógok n·evei .egyesszámban irandók. 
17. cikk. A gal-enikuB készítmérn.~ek ,eJ\nevezé.sé-ban a készít

mény neve m1egelőzi a f.elhasz.ntált drógot: 
18. cikk. A Gyógyszerkönyvek N.em~e·tköz.i Ti tká1~s'ága, a 

Gyógyszerkönyvi Bizottságok megiha!llga~ása után meg fogja ha
tározni a g·yógyszerészetben alkalmazott .szakkifejezés,eket ú. m.: 
ceratum, decoctum, infusum, extractum, pomatum, syrupus, solu
tio, tinCAtura, unguentum stb. 

19. cikk. Vízből és folyékony kivülrnatbóL készült keverékek 
nem nevezhe\t1ők főzet1nrek vagy forrázatnalc 

20. o.ikk. A vizesoldatol\: e1m.eve~é'eében az oldószert nem kell 
említeni; ~egyéb oldószer esetén igen. 

21. cikk. Az alkoholos kivonatok elnevezésében a kivonó 
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>Szert ne1n kell erüiíteni e-,. , 'b k' , 
dl'o· n1,ea·oml'' d'·· ~~Jc lYOnoszer es"l, . . 

o 22. ocik,~llCAnzo ~~~ ehxllractun1 sűrűsége.. ""·en igen; de min, 
• ""· il.LKO 0 os f [ ' k szert nem ke:ll eml.ít.eni. egy ,~sk1 ,;rentv?· eJnevezésébeu 1a Orivonó-

23. cikk V'eg . ' e lVO'noszer eseltén igen 
. y1 anyagok egy; . e " ld . 

festvéo11yelrnek. iSiZ ru 0 atai ruem iruevez/heit"k 
24. ci,kk. Az ·e.lemek nie . 1 o 

n~iai jeJ·eikkel:. ve1ne r vonatkozásban k·ell lenni ké--

25. cikk. A lehetőség-hez k, 
tulajdonságok. epest tekintetbe veendők a k.émiaii 

26. eikk. A sók clnervez, 'b 't' b esc en a ru=zctk" . 1 1· ge.111 ivus. an álló n.ovévol ik1 d" ! . ;.,~ . i , oz1 a in lilév a bázisnak 
27. cikk. Hacsak nem ~:zk,. o;c Jeli.. 

sek n h '1 szu scges a nem t d ' e aszna tassanak nen1zetk·· ., ' .u omanyos eillevezé-
28. cikk. A túihossz, , , 02? nevekfoént. 
, l1 d, T u ne'VVC'L b1ró gyó k a~ at .anl o itkárság a különféile Gyóg~•gs;szke~'e r~ voBnatkozólag. 

neze .ene { rnegha11lgat.ása t, „ . ·.J zer: 01n'yv1 izottságok. 
kész.ítd. e:Iö. u an a rovid megn:evezéis·ek· jegyzékét 

29. cilck. Kerfüendők az ol k' . . , 
1tel össz.etév-esztésre .adhatnaky:ot~feJozesek, melyek éleJmicikkek~ 

Legnagyobb adagok. 

3o. ciklc. Nemzetközileg ,,l , 
felnőútek áll('al bevcehető egy:,';,e~;' apitott legnagyobb adagokul a. 
azonl adagok tekintendők . Í agok, vagy; 24 óra alatt bevehető. 
az esethien léphet túl ha • ~ f~,e Y~~et ~. g.yogyszerész 0s1ak abban 

31. cikli. A II. IÍ1rtek:~1et'.z Ol'»O~ k1fcJezetten elóír·in. 
hogy mielőbb tndakozódJ'e'k "m1e·g1b.1zzf'."l az A. llauid. ó Titkárságot 
1 ·· · B' e~ :rv on· e' e t k • ronyv1 ,1zottlságainál, va··on ·lf ., ne1;1-1ze e Gyóg·yszcr-
a~agok tablázatá"~ban me~jelöl; aog~"l .. dJak-e in1nd a „Legnagyobb. 
11.11lyen adagokat ajánlanJak , :a:nk.at, vagy e1Ilenki~ző esetben' 

Amint a Titkárság me~kes, ';ZO a , yuveü indokolják. 
a .Bizot~ságoil~tat, amelyekneka~;(fa e, :'a.as.-,,~~a:t, ,kér-~1i fogja azokat 
adag-okto1 elterők ho~y u' .b 'l ga1 a tobbseg altat elfoga<lotl 

' ' 0 J 0 VlZS<rál''l e • 
nai:al<.-e az e'lfogadásra ajánlott " ed Ja~ m0g·, ne1n csatlakozhat-
t.ek1TIJt'etében 1ruemzetközi ·egyetért, .a lagho hoz. ll végből:, fhogy ezek 

M
. d es10 e eissen jutni , 
in emez éntesítések birt k'b . ' . . 

kormányokkal .azon Jegnagyo~b a ~n: a 'l,1t~á:~ság k(lzölni fogj.a a 
vonatko~ólag már megegyezés léit~ü~f ok nevJegyzék'éJt, amelyekre . .' 

.. 32. cilck. A II. Értek@lei f ili · . · , 
k,?Z!- Titkárságának figyelmé~ .~~·Jaa .a Gyogyszerkönyvek Nemzet
zod1k, hogy vai1amennyi 

0 
~ . , ~z erdekre, am·ely abfu.or. fű-

m1em! a szájon át beveendő~s~:~~an_ b1zQIIl~os n?'gyon ha;t:ékony és, 
adott befecskendezések alak. 'b zetese~n bor ala, vagy gyüjtőél'be 

Ja an a ka.lmazandó gyógyszerekre· 
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k kérdése s-zintéiru tn.uulmány tközi leg'nagyobb adago nézve a ne1nze , 
, . ává tétessék. , , szerószek felelőssege meg-

targJ:i cikk. Hogy az orvo~ok es r!':~!~irrtetében, amelyeknek l".g'. 
.:\.lilapíiható leg·yen am·a gyog~.sze szerköiliyv-ek. vagy a ne:i;iz~tk~z1 
"<\agyobb adagjait vairrka g·E~rtekezlet folkéri a koj'manyo~í;C 
'\rutározatok megs'zabJa .' :en ~ly rendelésbeJnl, amely; a ~~~~g:i·vob 
\.övHteljék -meg, h?gy min d tb'et-lí.kkel is kiíras.sok, e~J· az " "t ... 
\dagot megha.lad-;ia, ez az, a . .ag évei (kezdőbetű-parafe) megeros1 
b.jabb alá:í.rásával vagy kez-;iegy 
tessék. 

Állffndó Titkársá.g. 

, , 'l' 'ból nemze.tközi . , könyvek egységes1tese ce -;ia M cikk. A Gyog~.sze:: · , t 
• · t t kell létesrtem. . , k ·eslÍ a Belga Korm:my , 

gzei:::ze .elck A s.z,ervezőb1zottsag meg!' ·ke1 Szövetségével a veg·ett, 
•'-· c1. . • ]'' kat a Nemze„e . k el~ek· h kezdjen targyal .aso . l . t többi Bizottsago ' am " . h~;; az Allandó Titk~rksáy·· tv:1~:~ -efhatározta, végleg m,egaJl'ak1t-

. k Qétesitését .az Érte ez e . 

"'" 1. Belga Gyogy. ,ass;~;1~'Özben és kifejezett<;" ide:g~n~!1~~1!~,~'f,"i',~g~ e. ~:tviv~latba 
· .. · Bizottság kapJa az , , ·b"l hogy 

1
do elott ne 

'"erkonyv1 t "'ködi>sélt biztositsa a veg lo' tb legyen' hogy 
Uozott sze·rveze "mu, Titltárság .abban a he -rze e·n ' 
'menje·n v-e.sze~dhobl e,tes, i;:,eO'e.sen megalakult, fo-~-ytathask~~· '{rrrek e-gy-

""k""d" 't m1 o Y' V1'~· ~ ' , ··1 h GyobryszeT on„ · · 
mu 3~ ~~~k A '1!itkáTság ~zonkivt ' 0:~-~ é~ tov~bbit, és a mu~
s-égesÍt:ése t~rgyábab o~J~í~~:o~:.n i~=lli~ úr következő javaslata1-
kálatok.at parhuzam 3; a: J ' " t, ú 
'ho'z fog alka!lmazko~n1:. , , 'sekert dolgoz ki az ~ros ha as 

1 Javító:sokat es k1te~~s~1\~;ben a brü·s·s:,o;eli e.gy-2zmenye-n. . k 
, , szerek fo1·mu1ái ·e in„e_ ' , / , ÓcJ> szerek hatóa:n;yaga1na, 

gyogy 1 : nyoz.za az. ·eroshwtasu g:i:- '=',Y 1 tokat tesz a hato-
2. TaJ?-1: ~a }Cl', ló móds.zereket, es Ja vas .a. Ao·t11llap1tasara szo ,,.,a , , , 

_m..,~,„ t t lom megáli1Jap1 tasara. G , yszer:k1önyvek no11i_en ... 
anyag ar a 11 tokat ,gzerkeszt, amelyek a yog 

3. J avas a , · , , _ ezethetnelr. · t r 

klat~r~~:a:t,~~~:~~:;;r.c}~.~m~ly~l~a~t~t:::a~s::g~i:S"~&s:k~ 
mék~k lcí1•ásá1ti-ak~ ~z?nos·sagu ( meg 
nak stb. egységes1teset. 

Értéh:rnieghatáro.zás. , , 

, ete hogy az erős hat.;;is1u 
"lk A II .Érteke.zle1tnek az a :ielZk.'. ,· érték-megh.atáro-37 ci.-c . · , .. 's phys1co- em1a , l 

1 
11 

' . 1 egyHé.Cl'es. lre-m1a1 -e . • tk·· . bizottsagol ! re gyogyszere r , b : 
7
é{}'ett egy ncmze oz1 . , l tanrulmanyozasa ' <=< zasanar e 

Jciküld1mi. 
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Ez a Nemzetközi Bizottság 7 tagból álljon, akik a kliilönböző 
n-emzetek Iegi:lletékeis·ebb képv~selői köziil volnának vál-asztandók. 
Erunek a bizofit'ságniak szervezetét és; működését már -e-z.en Értekez~ 
let folyan1án a Bizottság jelen!l'évő tagjai megállapították. 

Tagok g-yanánit jeiöltettek: 

Van Itafüe úr (Németalföld) elnök, Gadamer úr (Ném~Vország), 
Du Mez úr (Egyesült Allamok), Goris úr (Franciaorsr.ág), White 
úr (Nagybritannia), Asahina úr (Japán), Ede úr (Svájc). 

A II. Értekezilet ezamfelül felkéri a szervező Bizottságot, hogy 
a Nemzetek Szöv;et.ség•&nek Egés~ségügyi Szervezetét milllél e1'őbb 
,é~tesítse megaJlJakuláisáról, és kérje eSletleges közreműködését. 

Galenikus készítmények. 

38. cikk. A II. Értekezletnek az a nézete, hogy az erős hatású 
_gailenikus gyógyszere]{. ké.szíl>ésónelc egységes·ítését Nemzetkö.t:i 
Bizottságra kell bízni. 

Ez, a nemzetközi Bizottság 8 1tagból álJjon, .akiket a kü1l'önféle 
Il'emzetek legille:tékes1ebb képvise1lői közül keli váilasz:tani. En.n:ek a 
bizottság

1

níak sze.rvezetét és n1űködését ezen Értek-ezlet foly.amán a 
,bizoúl'ság jelenbegi tagjai megállapították. 

Tagok gyanánt jelöltetnek: 
Golaz úr (Svájc) eillmök, Wattiez úr (Belgium), Ful!ert„n.Oook 

úr (Egyesült Allamok), Tiffenau úr (Franciaország), Greenisch úr 
(NagybritaJJJuia), Meulenhoff úr (Németalföfd), Vintileaco úr (Ro
mánia), von Friedrichs úr (Svédország). 

A II. Értekezlet .elhatározza ezeJJJfolül, hogy felk1élri a szervező 
bizoWtságot, hogy a N·e-mzetek Szöve-tsége Egészségügyi Szervezetét 
mirn&] 0-lőbb értes:ílts:e ·eze·n nemzetközi Bizottság megalakulásáról, 
és kérj.e esetleges közreműködését. 

39. cikk. Azok a kormányok, am-eilyek nBm r.észes·e:i ennek a rn-eg~ 
állapodásnak, kívánságukra utólag csatlakozhatnak. A csatlakozást 
,diplomáciai úton a Be:lga Kormánynak kell tudomására hozni, és 
ez közli azlf a többi aláíró KormányokkarL 

40. cikk. Ez a m.egáJ1]apodás 1929. '0~i szeptember hó l ·ém
1 

lép ·-életbe. 

41. ciklc. A111ennyibein a Szerződő fe1Jek vaiam.e-Iyike f.el1n1ondan.á 
·ezlt .a megáHapodást, a. fe.Imondás~nak csak a felmondó f.élre van 
hatálya, és csak hat hónappal azután, hogy a fehnondás a bolga 
kormánnyal közöltetett. 

Ennek hite:Iéül az alulírottak aláírták e.zt a Megállapoclast. 
Kelt Bruxeitesbo:ru, 1929, évi a.ugU1Sz1tus hó 20-án egyetlen pél

·dányban, amelynek .azonos másolatát az aláíró Kormány:ok rnind
'egyiké1111ek ki keJl szo1]\gáltatni. 

Belgium résrzérő'l: Hyrnans Pál, Bulgá1·ia rész.élről: Hodjeff D. 
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Dánia részéről: Krag 0., Egyiptoni részéről: Wahba S., Francia
ország rés:zéről: Herbe1tte Móric, Görögország részéről: Capsambel~ 
lis P., Olaszország részérő1': Bol'do)Jlaro G„ Le-til'ország részéiről:
Lasdir1 J„ Norvégia rész-éről: Joha1I1essen W. M., NéJmetaQföld ré
széről: va,n Nispen Tot Sevana1cr O., R.nmán-ia rb~,,;éről: Te!epaque 
Ail., a Sz.erbck, Horvátok és Szl'ovének király-s.ága részéről: d:e H;:._1.„ 
lenborg M., Svájc részéről: Borsinger. A belga külügy:m:i!n:hsztéJrium 
fötitkára által hitelesítve. 

3. §. Magyaror:szág a 2. §-ban közölt szöveg'f1. mcgállapodúehoz. 
1930. évi októbeT hó 4-éni a köve:t11cező f·en.ntartással cs·atlllakozott:: 
•iLe Gouvern-ement de Hongrie Déclare se· rés,erver 1le droit d'appor
ter aux disposition-s du préscnt. Arran.g:en1-cnt les mnclifieu!:ions. cle
détail quc lé.s progr0s des scienceis médioale et pharmaceutique
poLu~rriint de temps a autre rendre n'é\cessaire." 

Ennek a fe:uin:tartásnak magyar fordítása a következő: 
„Magyaror-s,zág kormánya kijelenti, hogy fe:nnta1:ffija jogát a„ 

jel,e-n rnegállapodás rendelkezéseinek olyan résziletes módosítá:Sára,, 
amelyet .az orvosi é>s gyógyszerészi tudomány időközönkinti haita-
dása szükségessé tesz." 

4. §. Enn<ek a rendeleimek élctbeléptetésél'ő,L kezdődően a 2. 
§.ban említett „Megá!llapodás'' rentlelkezé>sei kötelezők. Az erős
l1atáslÍ gyógyszerek és azolc Jrélszítm-ényei elneve~iésére (lásd 12„ 
cikkben foglaltaJk~ figye:lexnbe-vételével) kész-íi'ósé1·e' é,s foTg;alnnl.'bn
hozatalára vonalikozólag a Megálll'.apodás ren1delkezéseiit kell alkat.: 

mazni. 5. §',. Ha az orvos olyan rencle~~ényt ír, ameJyeill vruliamely l{e-· 
resztes szer adagja a hivatalos Magyar Gyógy·s.zerkönyvbe1

n
1 

meg""" 
határozott legnagyobb adagot meghaladja, köteles ezen adag inog-.· 
jelöihését úg·y számmal, nJrrut betűvel feltüntBtni és külön Jrélzjegyé-· 
veili, aláírásáva1l megerősíten'i. 

6. §. Amennyiben cs,eilekménye sú_lyosabb beszámítás alá nem 
esik, kihágást követ el és· az 192S:X. törvénycikkbew meghatározütt
pénzbünteléssel kell büntetni azt. aki a 2. §-ban említett Megál~a
podás. rendelk,ezé,seitőJ: eilt·érő n1ódotni k.éis.zí'ti eil vagy hozza forga
lomba az ott folsorolt erőslbatású gyógyszereket, rnetőleg ezek ké-

S"zítm'élnyeit. 
A kihágási eljárás le·fO'lytatása a közigazgallási hatóságoknaki-

min't rmidőri büntBtőbírós1ágoknak hatáslcörébe tartozik. 
Ez a rendelet a Budapesti KöZJlönyben történő kihirdetését 

(1933 szept'. 22.) követő nyolcadik napon lép hatályba. 
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IV. 

~ törzskönyvezett gyógyszerekre 
(gyogyszerkészítményekre) vonatk r 

h t'•l ozo 
a a yos jogszabályok. 

90.000/19®3 B M . • 
a gyógyszerkülönlewess'e·g."k .:ls~am~t körrendelet 

„ "' e ro cs titkos ·· t'+ I"' . reikrol alkotott sz b , 1 . os~ze e~e u gyogysze-
a a y1 endelet targ;yában. 

(R. '.l'. 1089. old.) 

(Hatályos a 202.000 /1948. N. M, sz. rendelet alapján.) 

A g'YÓg'Y,SZerkülö1nllegess, O' k , J... 

s~:erck készítésének és forgal ebe h .es L<l,tkos össze.tételű gyógy~ 
sleigesnek miutatkozván az o~ a 02-atalaruak szabályozása szük
fe.Jihívással küldöm me~ a t'_arr,a vonatkozó szabályrendeletet oly 
hatósága hivata:lo•s közlo„11 o.1b·venyh~tóságnak. hogy ezt a 11.Jörvény r· , h t' ' ye en egesz te1·'e l ] 'b -orv?nY a oságate.riiletén "k„d" „ · J co.me en közzétéve a 
tulaJdonosokkal, illetőleg f:: 1"~1 °'lsz~s orv?sokkal, gyÓgyszert~r
kel tudomás és miheztartás vze~ o tt'°k .. ""1·· ~yog·yszerárukereskedők
tárvizsg 'l t k , ge u Olll'ls ko·· z ·· 1 · · . a a o naI közreműködő h· t, , ·. .. „o Je; a g'Yógyszer-
~ogy ily a.llralmalrkor e szabálya· osdagl1 kozegeket pedig; utasítsa 
Jegyzőkö-nyvbcn egyenk·e·~t f 1 '1e:1: e ete't szem előtt tartva a' l , '11 e soro Jak · d , ' "' ~ges~egeke,t s esetJI.eg titkos ös,sz t' „min, ama gyogy,g,z,~rkülön-
v1z.sgált gyogyszertárból forg 1 ebetelu gyogyszerekot, melyek a 

F'l · t• aom a hozatnak 
. e reer eBek elkerülése- cél. ából h , . 

m1nde·n összeteitt g'YÓgysze 1 angsulyozom, hogy a jövőbe,n 
hagyományképein áruiltak ~1i1~t -1 m,Ee;ye~ egye.s gyógyszertárak 
mo1·c I" K • .uJ P gi·1 víz" M" · seppe r ' rasz.nibródi lrl "t . ' ' ar1agyüdi gyo-
eff ·1 k' 1a.,, romcseppek" e . e e - csa is a most közzétett sz , • ,, a.puc1nus-tea" stb. 
n~k pontos figyelembevételével é abaly~:e:1d~let fhatározmányai
tul forgalomba hozhatók , . s be~a_/_ tal'!ava'l 1-esz1J>e-k ezen
ha:tiására irányuló kérelmek ;a~1s , az rlyene:lf' forga'lomba ho-z-

Nehog'Y tehát megtörténhrs ·,~z~m lesz.n>ek e-lőterje.sztendők.· 
szerkiilönlegességek és -titk es~e ' t?gY1„·a f.ei~ebb említett gyógy

os. ossze· e.te u gyogyszerfélék a most 

Gyógyszerészeti jogszabályok. lO. 
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határozmányainak figyelmen kívül ha~yá
közölt szabá!lyre·ndelel~i\ ,. ba figyelmeztesse· mindazo~.at, k~k ~ 
Sával hozassaa:1ak foig:;i-lom .'k··i·· ·legooség és titkos ossz.etetelu 

mlít tt gyogyszer u on h . k' á "ák fe.nnebb e e „. "h ·n is forO'a[omba. ozn1 iv nJ , 
gyógy·szerféleségeiketk ~ -~ftv~z:bályre!lll(l:lelb 7 „ i]Jletől~g 20 .. ~:ai~ak 
hogy azokat a ~?st ozo , , v novembe,r hó el1so nap:ia1g ide 

l "tt tartasaval meg ez e szem e o 
bejelentsék. 

0011903 B M számú lcörrendelethez. Melléklet a 90.0 · · · 
SZABALYRENDELET 

. 1 "l" legességekriíl és titkos összetételű a gyogyszer ru on . .k „
1 gyogyszere ro · 

, , . 13 §-a:. -Lásd 156. olclalon.) ·z., t lan (200/1933 B. l\i, sz. r. . 1~2. §. Hata :i .a (21000/1ü33.' K. K. M. sz. r. 34. !-a. 3 8 Il atal11tml.wn · 

· ' · „ „ , . t for an:ombahomtal célj~ból 
4. §. GyógyszerkulonJ1~ge~.segek.e ó s!'rtáraknak vagy gyogy-

k"lföldről behozni csak aiy1lvanos gy gy 
u , ker·eskedőknek szabad. 

szeraru . . . 
, - 's közlekedésügyi min. állaspontJa 

Érteln1ezése vitás; a kere~k~~~~~~ta~ra és közvetlenül fogyasztó részé~e 
szerint a 4. § rendelkezése csa e ~~ert~r;t ininthogy a 21.000/19_36. . 

aló árusításra jogosítja fel ~, gyó~y sÓ .{mi kizárta a gyógyszertarakat. 
~{. TutI. sz. ·rendelet a közve:íto. t~~~k~~~al g és 219.589/1940. B. 1\1. :::z. hatá.-
(Lásd 18D,628/1!l39. B. M. sz, 1, • 

roza t 149. oldal.) 

„ ... 1 ,' ek forgalma ugy.anazo!1 § K"lfölldi gyógyszerkulon· „gesseg , kü:lönlegesse'-
5. . , u k l' esik mint a belfold1 gyogyszer határozmanyo a a ' 

geké. 

S. §-a·. ~ Lásrt a 1Ci2. ol-6. §. Hatá!ytaü11n (235.800/1936. B. M, sz. r. 

dalon.) B M sz r 13 §-a). 
7--8. §. Hatál11ta.lan (200/1933. . . ,, . . 

k "l" 1 e1ssége<t mely a Magyar Gyógy; 
9 § Olyan g')'Ógyszer u on eg t l ' . lö'lt va~y hasonlo 
· · kék kereszt e megJe · to d-, , 

szexkönyvben egy vag'Y án szabály,gz,erű orvosi re!Il e-iv-.enyrl} 
h t: , , sze1·t tartah11az, csup a a.sn . 

s·zahad kiszo1Jgáltatm. h l' hrutású szert tadalmazó 
Kétszer keresztez~Ut va~y l "ason oosi vényre azt ismótalltein: ki_ ... 

gyógy,sz.erkülönlegessege11 rentd~; or;zabad lha a rendelő orvos -a7J 
szolgáltatni c,gak ab,?an az e-se ·t e~e\tiur" szÓval s újabb kelettel s 
ismétlést „repetaitur vagy ,,rei eI 

.a.láírással rendeli el. t talmazó gyógyszerkülönlegességek 
N cm kere.sztezett $zert ar 

H6 

a közön,ség részére myilvános gyógyszertárakból orvosi vény nél
kül is kiadhatók. 

10, §, Hatúlytalwn (230.800/1935. B. TuI. sz. 'r. 9. 3-a. -Lásd a 159. ol~ dalon). 

11. §. A gyógyszerkülöruleges·séget készílt:ők az á;ltalluk készített 
gyÓgJ'SZerkii.lönlegességekrőt ·munlkakönyvet tartoznak vezet.ni 
akként, hogy abból a gyógyszerkülö'nlegosség- k&sz.ít&sének ideje 
és ,a lrélszítéshez fe-1használt anyagok mennyisége kitűnjék. 

12, §. A gyóg·ysze·rkülönlegess:ég egy.e-s adagjai árának 1neg
-áVlapítására a hivatalos. gyógysz>erársz.abváruy azon tét.elei irány
adók, melyek az i1lc~t1ő .szerek törne.ges szállítására vonatkoznialc. 

13. §. A gyógysz.erkülönlegességek készítése és forg-alomba
bozata1' egész,ségüg')'i felügyelet és intézkedés alá tartozik (1876: 
XIV. <tc. 2. §), mB!y .küll'ö'rnösen a gyógyszertárvizsgála~ok alkal
mával közre-működő hatósági közegek áll'tal pontosan foganatosí
tandó. 

14. §. Ha valameJy g')'ÓgY\Szerkülönlegoosélg ... , . forgalomba
hozclii:aláná1 ezen szabályrendelet rendelkezései n1eg 1TI1em tartatnak, 
kUl'önös1

c•n, ha ol'y ajánlássw1 hozatik forg1alomba, melynek szövege 
a forgalombahozatal iránt[ kérele,m alka1lmával be n'en1 mutatta
tott, vagy ha utólag va1iarn•ely eg.ész1ségügyi hátrány derülne ki, 
a 1tépjóléti. rnin·iszter az, hlleitlő szer . . forgal'ornbahoz.atallát bái·
rnikor 'eltiltha.tja, 

A 14. §-nak a készítéssel kapcsolatos rendelkezését a 200/'1.ü33. B. l\f. 
sz. rendelet 13. §~a hatálytalanította. 

15. §. Olyam kenldőző, szépítő (kosmetikus) szerek kiszolgálta
tása, melyek csakis orvosi rendelésre kiszolgá!J1t.atiható szereket 
tariilall'rnaznak, ugyanolya:q_ elbánás atlá eisik, mint a gyógyszer~ 
kül'Önlegességek kiszolgálta:tása. 

16. §. Ha,tálytamn (200/1933. B. M. sz. r. 13. §-a). 

17. §. Az organo-therapeuticus és sero-therapeutícus gyógysze
rek és mind-enne-mű oltóanyagok forgalma ezen rendeilet hatá;roz

. n1ill111Yai a~lá nem esik. 
18. §. Minden, az állatgyógyászat körébe tartozó gyógy19zerkü

löirlege-..;:s1éig, t1itkos1 gyógy,s,2er, ttáplái11ó por forga;lomba !hozatala a 
földmívelésügyi rniniszter hatás.körébe esvén, ilyeneknek: forga
lomba hozhatása iránt: a kérv-ények hozzá intézendők. 

19. §. Titkos összetételű gyógyszerekül (titkos gyógyswrekül) 
{l!y készítményHk teki"n1thetök, melyeknek anyagált vagy összetéte
lét vag')' előá1'1ításuk módját készítőjük titokbanJ kívá.nja ta.l"tiani, 

147 



t , 'b hami· san _ 'tie-rmészetes össze.té-k · erte 'ese en - 1 · 'tt t·k vagy melyekne rsm t th t" titokzatos hatás tu a:idon1. a I .·., 
telükkel öss~e ne~ egyt~~ ~',; e~ógyszereknek forga~om~ahozi;-talat 

20 §. T1füos ossze e e tu l' t , „ 1<7fi" XIV. töTvcnyc1kk 53. §-a · "] 1' behoza a a d;_, u • -
és kiilföldro · v~ ? . . .'°. t n edéi1yezheti. 
alapján a n:épjoleti m1nt;"lZ t?' e ~ szerekre és gyógyszerkülön.Ie-

21. §. A titko,s ö.~s~-et~·e· u ~.0~té,,,kedések érvényesek, ~ivéiye
g'ess-égekre· vonatkozo ~s~zte-s f~n -~·zerint a ta1~t'Ó (tok) címfe111ratan 

0 § on rendelllrnzcse ' me Y , .. t t d" a 1 . :· az , e nyii::éO'e fcltun e en, o. 
a bentfoglalt h?'toanyi:;g· 

1~ ~··ite-l~e.s""ek az általuk forgalombahozo~t 
22. §. A gyogysze:;es~e "l ? s· tiltrrco1s1 összetételű gyógysze·rekrof 

gyóg·yszerkiilö•nlegessegec:·o e 1 .. 1„ Jemességek jegyzékében fe1l
. A gyogyszer m on 'Ó ' . k k' 't jegyz'élcet vezetni. . , k · melyek szerint azo ~eszi -

tünte,t,e·ndők azon orvosi venye i-s, 

tetruek: k t ábbá a kiszolgáltato'l't 
Kotelese ov t t, „ k agy 

gyógyszer~i1lö1.1~ege~s-ég 
tokjánal..: c1mfe11liratat a t'tkos gyógy·s,zer ar .o~an.a v 

;~~ys~ertár jelvény-évei el'latm. 

0/ 1993 B Thif sz r 13 §-a). 03_04 § H-atál11talnn (20 •Y • 
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:,' B · "[ sr. sr.abályrendelet 
- "" • • •

1 1 t t a <JO 000 ° . J.\ • • • /1907' A jelen szabályrenue e e . '1 . . . sztus h.ó 22 napján kelt 98.3-21 . -
· té · "l szóló 1907 ev augu, ' · 

életbelépte sero R' T 1410 old.) léptette hatályba. 
számű körrendelet ( · · · · 

189•628.11939. B. M. számú .1·emli;Iet 
. o•er·ke'sz1'tn1ények képv1seletenek átruházása 

külföldi gyogy"" ' tárgyában. 

. • .• ,,, Ji' esiilet T. BJlnökségéncl:. . . .,, 
A 1líagya.rorszci,gi Guogpszeit8"'. "'g~sére értesítem a t. Elnbkséget, hOoY . 
Fenti tárgyli._ és .~zámu .,r~~,,. e1~J~~~ni~zter továbbra is vfil!or.rttla,n_t;l. ~en~~ 

k . slterlclen1- es koz1ekedesu,,,y t" 1 1 '"lfo„ltll ""J'oc:rysze1l'l-esz1tine. a• e1e , h rryógy:::.:zer ..tra i:: ru ' "' o, 
tartja azon állásR~:1tt:1t, ~~;:),.,.kép;is~letére a jövőben jogot nc1n nyer-
nyek (gyógy·szerkulon egesscge . 

1• , . , „ . is a 21.000/la3G. K. K. hetn~"nevezett nüniszter úlláspono.a szed1.1ntl1~gygyan GyóO"ySi':er és gyógy.szcr-
, l 'fe1·ezetten lnmon Ja, ~ " ""'· 11 l t'k ,, lvl sz rendelet 6 §-a u , . é 1 ak kereskedő fogla ~oz u1 1 · · · 1 

féie ~~nyag ndás-'-véte1ének közvetít~~ v~, a csÍio;y - {::-yógysze1;tár tulajdono~a, 
továl;hú a rendelet 2G. !-a timng:: .fr~eJUleg .. ". ~j,ógy8"er és gyógy~zerfe:e 
felelíJs vezetője, alkal1~1~~etl~é~é~; h:ányuló tevékenységet nem 1 ftolyt~ ~ 
·a·n ag ndtís-vételének i::°. . ' , ~ lH~' en hagyta nieg a rende e. ez. .-
h yt " Csak a szerzett Jog ehsme1_ese 'PDés- eknel- aki!;: ily tevékenyseget a ·· · ' k gyogyszer z .~, ' · i'Sr.onteladá-si jogot azokna. a . . . , 

: r~nde1et kibocsú.tása előtt_ is foly~l~t~al~ ITYÓO"Y"'-Z€l'félék adás-vételével v_al~; 
1 ITY a o-yoO"yszere. ... es '" 0 

'· t yógy"zeresz1 Kétségtelen, to"_' "' 0 

1_ d 1· . tevékenység an1elyc a g "' · 
foglalkozás kifejer.e~~en k.~::s ~e e e ~~~ni nem, lehet'. A.nnak idején a. 21.,??~ 
müködéssel szerves ossze;ut'"';~~ocsr1Uisa a1kn1niúval éppen a keresl'"e~olJ ·~o 
1936. 1(. l{. 1\1, sz. ren_de e é~1.tt , ,~Úam kénytelen a kereskede1etn: cs ~~~= 
gos érdekeinek roegóvasa fv ·t: 'l;"i.sp~ntjának jogosságát eUsmern1 és 
lekedésUgyi miniszter űr , en 1 a < < 
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zájárulni ahhoz, hogy a gyógyszertárak a jövöben ily tevékenységet ne foly
tassanak. 

A kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter úr e kérclésnek a· t. Elnök
·Ség beadványávail kapcsolatban való tárgyalása alka1mával arra a·z állás
pontra• helyezkedett, hogy a 90.000 /'1903. B. l\í, sz. rendelet 4. §-a csupán 
a gyógysze1~különlegességek behozatalára biztusít a gyógyszertárak részére 
jogot. Ezze1 szen1ben ezen készítmények át·nsítására vonatkozó kérdéseket 
a 21.000/1036. K. K. 1\1. sz, rendelet szabályozza. 

Ezen áll{11spontját a kereskedelem- és közlekedésügyi tniniszter-úr válto7,ait-
1anu1 fenntartja és ez az álláspont - véleményern szerint is - megfelel 
az érvényben lévő jogsz·abályok szószerinúi érteln1ezésének. 

Budapest, 1940. évi noven1bel" hó 5-én. 

219.589/1940. B. M. számú elvi jelentőségű határozat 
a gyóg·yszertár-tulajdonosok gyógyárunagykereslkedői tevékeny

sége tárgyában. 

Fenti tárgyú és számú felterjesztésére - a vonatkozó tárgyiratok visz
szaküldése me1'lett - értesfte1n Polgár1nester Urat, hogy külföldi gyógyszer
különlegességek magyurorszúgi forgalombahozatala (kivéve a közvetleni.il 
.a fogyasztó részére történő eladást) a kereskedelem- és közlekedésübryi mi
niszter ürnak magan1évá tett ü..iabb ál1{1spontja szerint is, gyógyárunagy
kereskec1ői tevékenységnek m,inűsül, a1nely gyógyszertár-h1lajdonosok l;é

szére - an1ennyiben erre szerzett joguk nem volt - a 21.000/'1936. K. K. 
M. sz. rendelet 6. és 26. §-ai alapjún nem engedhető n1eg. 

Budapest, 1940. évi október hó 29-én. 

200/1933. B. M. számú köTrendelet 
az egységes összetételű gyógyszerek és gyógyszerkülönlegességek 

e1lenőrzés1éről. 

(l(ihirdettetett 1933 febr. 26-án. - R. T. 1207. o,) 

(Hatályos a 202 . .000/'1948. N. l\i. S7.. rendelet alapján,) 

Hivatali eJlődöm 90.000/1903. B. M. számú körrendel~tévctL (Rt. 
1903. 1089. o.) és az ehhez a könendelethez esa tolt szabályrendelr.t
tel szabályozta .a gyógyszerkülönlegesiségek és t.itkos összetételű 
gyógyszerek üg-yét. 

Az Országos KözegésiZS'égügyi Intézetnek az 1925 :XXXI. 1öT
v-énycilrkel történt 1s.zervezése és működésének megkezdése Iehe~ 
tővé tette azt, hogy .a gyógysze.rkiillöinJe-gességek forgail:ombahoza
talának tudomáisulvétel1e alkalmávrul1 a közegész.s1&gügyi érdekeket 
jolbban védő eljárás alkal1naztassék. E.,,t a gyakorlatban má1· be
válit eljárás~t jogszabáJlyba foglaJom ·és el'őírom. 

Az 1említett intézet működése egyúttal lelhetővé teszi azt is, 
hogy n1ind az egységes összetételű gyógyszerek, mím,d a gyógy
szerkülönlegességok ren:dszeres törzskönyvezés és Vizs.gálat beve
zatésé-vel állandó e(lle.nőrzés aJlá vo11assanak. Hangsúlyozo~ hogy 

149 



a gyógyszerk:ülönleg0s1ségeik forga.lo1nbahozatalá'ruak tudomá.sul 
vétele- alkalmával követett eiljárásnak és az egységes össz.otéteiü 
gyógyszierek, va!la1nint a gyógyszerkülönlegesség.ek törzslcönyv·ezé
s'éln'ek és állandó elle1nörzéiséruek célja a közö·nség kifogáisital·an 
g·yógyszor eillátá.>Sának biz.tosí11Jása. Minthogy azonban az egységes 
összetéte,lű gyógyszerek és gyóg-y.s~errlcii.lö·rulegessiégck kés.z.ítőire é.s 
forgalombahozóira a vizsgálat és készítményeiknek közhitelű etl-
1enörzés ,aJlá voná:sa anyagi előnyt isi jelent, méltányosnak látom 
azt, hogy az egyszeri vizsgálat .ég. éveukinti törzskönyvezés költsé-
g0i11ek bizonyos hányadát rájuk háritsam. 

Közlöm regyúttal, hogy .a gyóg-yszerkülömlegességek forga-
lom.bahozatalának tudomásulv.ételt&ért járó vizsgálati díjat és a 
gyógyszerkülönlegességek, vala1nint egységé·s ö.s,gzetötle-lű gyógy
szer.e-le törzskön'yvezéiséért járó d-íjat további iut

1
élzk-edésig a 106.032. 

számú „N. M.: Gyógyszerkészitrnények vizsgálata és forgal1nánalíí 
ellenőzése, bevételi szánila, Bttdapest" eln,evezésű vostatakarék 
-pénztári. bevételi csekkszámlára kell befizetnri (203-144/1946. N. li'I. 

sz. r. 5. §-a) 
Az <>ll'enőrzési eljárás i·észleteit a metJekelt szabályrendl?llet 

tartalmazza. 

Melléklet a 200/1933. B M. számú körren-delethez. 

SZABALYRENDELET 
az egysége·s összetételű gyógyszerek éa gyógyszerkiilönlegességek 

elleuőrzé-séről. * 
1. §. (1) IDnnek a szabályrendeletnek szempontjából e-gységes 

össz.eitiételű g'Yógy,s:zernelr azt kell tekinteni., amelly egye.tlein v-egyi
leg jó[ jelilemzett \hatóanyagot, avagy e.gyeitl'en növé;ntynek vagy 
álla.ti szervnek anyag·ait tartalmaz,zia és vagy meg·különböztietést 
célzó névvel; jelizéss·el (k1érpzeleti eln,eivezés:sél.', szóvédjeggyeil. stb.) 
vagy pedig ilyen n1év vagy jelllz.és nélkül ugyan, dei n1.egha\t!ározott 
mennyiségben és áron különlegHS és közv,etlenü-1 a fogyas.ztóközön"
s·ég számára szo~gá'l'ó csom1agolásban kerül forgalomba. 

(2) Gyógysze1·kü1!önl-eg'esség ennelr .a s1Zabályrendelertnek szem
pontjából a többi veg'Yi, miövényi vagy {u11ati eredetű hatóanyagot, 
illetöle,g" ez,ek keve·T'élke.it vagy ve·g·yületeit tarlbalmazó az .a kér
&zítmé-ny, amely hatóanyagai révén val,amely gyógyítási cél el.éré 
sére- allra1lmas és vagy megkülönböz,t,eités,t célzó Tuévvel, jelzéssel 

* Lásd roég az ebben a tftrgyban kiadott 230.800/1.935. B. J\1. sz. reíl.
deiet (157. oldal), a hivatalos gyógyszerek tö1'zskön:Vvezéséről szóló 235.Sü0-
193ü. B.11. sz. rendelet (161. oldal) ós a gyógysterek törzsköny-vezésére vonat.-
1.:o'lií eljárás ldegé&Zitéséröl szóló 180,300/1947. N. M. sz. rendelet (193. oldal) 
rendelkezéseit :Ls. 
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.<k~ri_;zole,ti eln·eve-zésse~I . , , . 
Jeil_zcs neJrküI azo b ' szoveclJeggy-ol stb) . 
lönlegcs és közve~e:na~l' meghatároz01f.t me-~nyV:a~yb ilyep- név vag·,v 
maO' l' b iUJ' a fo_IY-\"r t'k·· . iseg e-n eSI , k" 

"oO a,s an kerül f . l ""J ooz. o ozónség· s , , . arornJ u-
(
3) A . o1ga omba za1nara szolwái]o' 

z egyet}en' v . .
1 

· . o ' cso-
egyetJen növénJ11111ek egy1,.eg Jól jeiUemzetít hat, 
szítmény akkor vagy al1ati szervnek a " .oanyagot, ·avagy 

. tést1 sizoigáló né se1ml gyóg;v:szerkülönleges;;yagiha1t tart.a!lmazó ké--
, 'd- VV'e vagy Jeli:' 1 g, a meg! "'!'' b" S~?V,G Jeggyerl stb.) ke1„l ~sse· (képzeleti el ~u on oztte

noveny vagy állati sz~: forg?lomba; a vegyi eifrn~eve~essel vagy 
csom.ag burkol ;t . v nevet azo[l)ban 'I veze.st avagy a 
használati ut~sÍt~~ il fel k-e!.'I !iin~etnV és l :;~ k~sz.ítmiéiniyseknél a 

, 4. Nem tekinthető ~~~á:~~zllmenyekhez meTh~k:T:~ ~f r~ va-gy 
gyogy..sze.rkülönleges·slé l' a eninek a rendeletnek - .1.os. 
kézi -e1adá>S számár~· k°tn~r a ,gyógyszertár álta:l sze,mpo.nlt;jából 
forgailomba hozotJil b ;sz1tett os csak a készít" ,az ugyinüvezett 
gyógyszer se1n. '' ar megkülönbö~tést o' ~Jy~g-ysz,ertár által 

(5) Vitás esetekbe , . , , oo ~o nevet viselő 
va~amely készítmién t n a ,~~PJol~~i miniszter dö · 
gyogyszerkiilönle Y, egy:S1e1ges o.siszetéte~ű , nt1 el ia~t. hogy 

2. §. (1) E ~oose~nek kell-e m•nősíteni. -gyogyszerwek vagy 
k --z; gyseges 08'Zetétel „ , eru 'tet foroa'lo1nba h • u gyogyszer csak abb . 
zetnél vezetett t·· ' .. a azt az Orszáoos K„ , a:ni az esetben 
lonibahozó a foro;:;:o~yvbe bevezették és a o~;oe,~~,ségügyi Inté
vizsgálati díjat ierót7' a~ozatal tudoniásulvétez8M.i o vagy forga-
1naradha,t forgalon b a. z eoyséoes összetétel „ ie~ megszabott 
i/.lető áru esedéke vt .Cfn, kll_1!1'Í.q a készítő vagy u f gy~gyszer addig 
r. 1. §-a) . s orzs onyvi díját leráJa (203 lo4r4/g ombaJhozó az 

(2) G
" • ' · · 1946. N M 
yogy.srz:erkül ·· l , · · S'.b. 

_g;a,Jomba, iha az Or O?- egesseg csak abban az es 
törzskö;nyben fe.l' szag?s , Közeg·észségiig . etl:ioo1 kerülhet for
galombahozatal · i~~yez!ek i"~ a ké:sizítő va-g,;"fo}1:'-t?zetbhen vezetett 
rótta· a , , on1aisu ve!t'eléh·ez sz"I , ga om ahozó a for 
a kés~ítő g:::;s;~~':gk~l'ön·b'Begesség addigu ~:;:~ ;izsg~lati díjat le: 
díjat IeróJ"a a 'om ahozó az illető e'v. odr:,ga omban, .amíoo . Ie· e-se ekes' t" k'" "' 

3. §. (l} A , · • .orzs ffn.yvi 
lának tudo , z en'J/_seoes öss.zetételű , 
k

„z-· l masulveteléért 450 ( • Y,Y_ogyszer. forgalombah t u on egesség k f negyszazotven) f . oza a-
900 (kilencszá~) to°:-g~lony,bm~ozatalának tudom ~ri1;t, ,a fJ.'JfÓgyszer-
N. M. sz. r. 2 §- ) in vizsgalati díjat kell f?'su v_eteleert pedig 

(2) A . . , a . izetni (203.144/1946. 

d 
v1zsgala ti díj akl 

omásurr:véteil!t- kéri. d,. r~r es'e~ékes, amikor ,a f 1 - , 
az Országos Kö ',a , }J „ v1s1s·zaf1zetésére akk ~ _o Y~o!1o a tu
veszi tudomásu-1.zeg.eiszse,gugyi Intézet a forg~~~t~ igenye, ha 

(3) 'Az (1) bekezd, b , ozata\t xmm 
e.s 00 i;n~gallapított · vizs-gálati díjon felül a 

151 



Közegészségügyi Intézet a vizsgái\a:l~al valóban felmerülő költc 
ségek részbeni megt.érítésér·e további pótdíjat s:wdhet. A pótdiJ 
nem haJladhatja meg a viz,sgá1'attal lcapcsol'a\lban felmerülő kész
kiadásokat. Az Országos Közegészs'égügyi Intézet addig„ míg a 
kérvényező az ezen bekezdés alapján igéUiY·elheitő pótdíja lerová
sát nem igazolja, a yjz,sgála.tot nem kezdi meg. 

(4) A viz.s1gálatá díj egyszersmim:denlcorra szól; amenm.yiben a 
gyógyszeTkülönlegeHség·e.kiet ugyanabban a minőségi és mennyiségi 
össz,eiLételben és gJ.Tógysz,cralakban, de· többfé1ie osomagolásban 
kívánjálr. forgalomba hozni, a vizsgálati díjat csak egyízben lrell 

leróni. 4. §. (1) Az egységes össz0téte:tű gyógyszer és a gyóp;yszerkü-
lönlegesség törzskönyvezéséért éveuite törz.sl{Öniyvezési díjat kell 
fi

71
etJli. Az egységes összetételű gyógyszer és a gyógyszerkülör1Jle

{Jes,ség évenkint'i törzskönyvezési díja egységesen 120 (egy százhúsz) 
forint (203.144/1946. N. M. sz,. r. 3. §-a). A törzskönyvezési díjra a 
3. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezést megfolelően alkalmaZllli 
kell. Az egységes ös.szetételí'i gyógyszerek és a gyógyszerkülön·le
gességek árvá'ltozásán1ak bejelentése al.kalmával ellenőrzési költ
ségekre bejelentésenként, illetőleg készít1nényenként (törzskönyvi 
számonként) 8 (nyolc) forint összegű díjat kel! fizetni. (203.144/1946. 

N. M. sz. r. 4. §-a). 
(2) A kizárólag külföldi fogyasztásra szolgá1ó egységes ö·s1sze

téte1ű gyógyszereket és gyógyszerkülön!l1egess1é1gel{et csak abban 
áz esetbe·n k.ell tör1iskÖllliyvezni, ha a készítő, illertö11e,g a forgalomba
hozó ·ezt kéri. Ugyanez á11 a kizárólag külföldi fogyasztásra szOl
gá'ló gyógys,zerkülönlegességek forgalom;b1al1ozatalának tud.01násul 

vételére is. 
5. §. (1) Az eg7séges összetételű gyógyszernek a következő évre 

törziskönyvezé.sét a megelőző év november havának végén kell 

ké1mi. (2) A gyógysze-rl{ülönlegeis.ség forga.lombahozatalánalc 1ttudo-
:ínásulvéteh~t a forgalombalhozatal előtt ke:lll k·ér11i; a gyógyszer
különlegesség tö1·zskönyvezésiét ugyancsak a megelőző év novem
b,er havának vég;éiig kell kérni. 

(3) Mind az egys,éges össze.tétellí. gyógysiert, n1i11d a gyógyszerw 
külön,le.gességet ki kell vonni a forgalo]nbó1 anf)_iak az évnek jaooo_ 
nuár hava utolsó n1apjáig, amelyre vonatkozólag a 1törz.skönyve-
zési díjat n·em fizették be. 

(4) A forgalomból kivonás azt jelenti, hogy az illető egységes 
ös-sizetételü gyógyszert vagy gyógyszcrkülön1le·gességet üz,1ietsze~ 
rűen ·késizíteni. ellenszolgáltatás fejében másnak ál1adni (eladni) 

tilos. 6. §. (1) A gyógyszerkűlönlegességek forgalombahozatalának tn-' 
doroásu1vételét és az egységesi ö&s„z;ei.ételű gyógyszernek v.agy_ -:-
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_gyógysz.erkü'lönlegesse'gnel t·· ' „ t" k ' ''{Ol'Z'S{Oll„ ·'' 
- o?-e vag!. a forga:lombahozónal~ keflvez:,~e.t az üzlet;s,zerlí.en ké-s.zí _ 
_ menyeket u~letszerűen ké,s.zít, elsősür , ke1.~11·e-. Az, aki ilyen készít
hof~ 3: ,gyogy.szerkiilön],e,gesséo> forbct~ kobteles. gondoskodni arról, 

__ s:: vetelere vonatkozó kérést '=' , ga om ahozatalának tudomá-
_konyvezés iránti ktére'st d' a .fo1galo1nbahozatal előtt 1··. 'l pe ig mmdak 'tf'il k. , ' a mzs-
zo ag az 5. §-ban megj·elölt .d"b e. e e. esz1tm·é11y1·e vonatko-

(2) Amennyiben a l·, o en terJ-esszék elő. 
, z egyseges .. , b'Jt !" , 

. gyogyszerkülön1egességet 111em .. ossze1 ' e u gyogyszert vagy 
lo,mba és a készítő az (1) bekeaz ,uz,1etszerű, kés~ítő hozza forga

__ g,enek nen1 tesz e1eget1, úgy zde.r~~·n m·egallap1tott köte-lez.ettsé-
(3) Külföldről behozott ez az. e, so fmgaiombabozóra szál! át 

· · k··1·· egyseO'es öss t't !" , · _gyogyszer u onlegess'élgek-ért d;-. . ~ ze e e u gyogyszerekért és 
forgalombahozó felelős ak' .a k IJf1z1etes szempontjából is az a 

7. §. (1) Mind , , , ' azo at külföldrőn behozza 
k t 

, a gyogyszerkülönl ' · · ma udomaisulvéte:l1ét mi· d ,' egesis!eg forgailombahozatala' -, , . ' n .az: egyseges .. t' „ 
--es !1' gyogyszerkülönleg.es.ségnek t·· .·. ossze .etelu gyógysz:ernek 
~l?'·ei~izségügri, ~~itézeii~ö~; (Budapes~rz~~onyve~~s~t az Országos Köz
ceil1 a szolgalo i::rlappal ke11l ké1~ni.' „ Gyah-ut 6. sz .. ) az erre a 

(2) Az Orszagos KözegésZ<l, .. . . 
tekbeu, a1nikor a gyógyszerk~f:~1 In~e,zet mindaz.okban az ese
fele~ ineg a kérvényhez ooatolt ~ „eges~eg ,~~'gyi összetétel!e nem 
~,adJ~ .a forga:l'ombahozatal t d :ixszla~1 l~1r~s adatainak, me-gta-
'er'te.s1t1. u omasru vete,Iet es erről a kéreJ . "t 

(3)A. 
-w 

m'en "b , • UYJ_ em. az Országos· rr·· •'' , .. . 
-v;gz~tt vegyi vizsg·áJat e1~edmén , ~zeg~,~zsegugy1 Intézetben 
~~er"."enyt mellékleteivol együtt !ti~ n1?gfe,le,J.o, a n1ev.ezett intéze!t a 
ugy1 Tanácshoz, an1ely a ' a .esz~ az Országos Közegészség
V·~llan1~nt a gyógyff'ási has~~~für:t~er,a~~sz,~b&s és ~!ó?-yszerhatás:, 
v,ei .eme.nyt. Amennyibein: e1z a , ,~ag sz~mp?,ntJabol nyilvánít 
-~ekl,ete1ve,I együtt visszajutta;olemeinye k·ec~vezo, a. kérr"vény;t meJ~ 
-Ii;tezethez, amely a forg:alom~a az Orszagos Közegés·zségügyi 
~ervé:ruyezfff értesíti és a gyóg ahot~~I~!t tudon1á8'ul veszi, en·ől a 
f.el_jegyzi. „A:z Országos KÖzeg"~::~r .. u o.nlege~séget a törzskönyvbe 
menye es-c.tébe·n a népJ'o'le't• . . egug'YJ_ Tanacs kedvezőtlen v"e' -

i miniszter dönt ei 

, „ (4!, A~ Or~zágos Közegészsóru . ·., . oss~et,eteilu gyogyszer, mind a , 0 , gyi In~~~~t m.füi.d a11 egy;siéges 
v~zeset vagy fo11ytatólagos törz::~g-ysze1:k?Jonlegesség törzsköny 
ke~zDtm·~ny vegyi ö-s1sz.ctétele o?~~ez'eiset. rnegtag·adhatja, ha ~ 
~usza~1 leírás, iHetöleg _ f~~im ~. me~ . .a kérvényhez csatolt 
torz1skónyv aclait•aina]~ Il yttb,atolagos torzskönyvezésine'J 

·ki l 11 • ' \._. , yen ese en k' , , - a 
';h vonm (5. § (4) b&kezdés). a eszitrncn,yt a forgw1omból 

r· (!J) Az Or1s-zágoos I'\.:özeo>észaégü . I , 
- ·orzskön;yvezésnek, illetőle; fol t tg71 n.t~~et - amennyiben a 
bekezd·ésbern n1,egjelölt ak,ad '1 Y a o,lago-s1 torzskönyvezésne.k a (4) 

a 'ya nem forog ferun és a törzskönyV'B--
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zési díjat befizették - a kérelmezőt érit1esíti 'éJS e1sőízbeni törzsköny-'· 
vezésnél veil1e a törzskö1nyvi számot közli. A forgalon1balhozó köte-
1\es gondoskodni arró,1, hogy a törzskönyv,i stzám a készítmény 
burkolatain feltün~ettessék. 

8. § (1) Mind a gyógyszeüülönlegessóg forgalombahwaWalii
nJal~ tudomásulv.éitele, mind az ·eg~S"élges összetételű gyógyszer 
vagy gyógyszerkülöm\leg-ess1ég itörzsköny~ezése (foilytatólago1

& törzs
könyvezés,e) alka'lmával a kérelm1erzőnek a 7. § (1) be·kezdésében 
en11ített ür1'a,p adatait. pontosan ki kell 1.1ölt.eni0 és az ürlapo·n 
adot.t utasításhoz képest a kérvénJyh&z igónye.\t mel~ékhJtBket be 
kell muiüatnia. 

(2) Különösen kötiel\es a k\é\relmező arra, hogy a gyógyszerltü
lönlegoo-ség vagy egyiséges. ÖS·s1z:ertételű gyógyszer n1egfele~'ő ID1CillillYÍ
ségét, valamilnit a gyógys,z·erkülön1l1egesség alkotórészein·ek, ú_gy
sr.Jntéin az e-gységes összetételü gyógyszer hatóanyagának és vivő-· 
B!zerének a vizsgálathoz szük•s1é1g·es mennlyiségét az Országos Köz
eg·ész,s1égügyi Intézetnek díj:tialanul rendl,lkezésére- bocsássa. 

9. §. (1) Ame,nJnyib0n a cselekmény súlyosabb biJ.wtető rendel
kezés alá nem esik, kihágást köv.et el és pénzbüntetés1S'e1 bün.te
te-ndő az, aki 

a)-d) Hatálytaian (3220/1947. M. E. se. r. 4. §-a. 

e) olyan hirdetményit tesz közz·é vagy a terjeszWós· o~yan mód
ját veszi igénybe, amely az egységes ös,sizctételű g·yógyszer tartal
mánalt vagy elismert gyógyhatásának, avagy a gyógysz.e-rklllön
legesség összetételének vagy -elismert gyógyhafüásának nemi fe1leI 
meg és a közönség félrevezetésére alkalmas. 

(2) Me"l'é'kbünlte1tésként a készítmény ·elJrnbzásat is ki lehet 
mondani'. 

(3) Az eljárás a közigazgatási hatóság, mint rendőri bünte:tő
bíróság e1'őtt folyik, harmadfokon a népjóléti miniszter dönt. 

A jelen rendelet 9. §-át -a- g-yógyszerészet, a gyógyszeekészítés és for
galombahozatal egyes kérdéseinek szabályozásáról szóló 3220/1047. 1'\I. Er 
számú rendelet 4., 5. és 7. §-a a következőképen módosította: 

3220/1947 . .i\I. E. szániíi r. 4- §-ánalc 
a jelen rmulelettel kapcsolatos rend-elkezése,i: 

(1) Amervn11iben a cselelfmén1] s1il11osa.bb bii.ntetőrend.el71ezés alli n.en11 
esilc, kihá-gást követ el és két hóna-pig terjedJietö elzárással bilntetend.ő: 

5. a;;, a.ki a 200/1933. B. lií. SZ(Í;lnú. körrendelethez rnellúkelt szabá!lyren
delet hatál11a alá eső gyóg11szert, i.lletőleg gyógyszerluJszitményt iparszerilew 
készít vau11 forqalo1nba hoz ainnaJ,; el'l.enére, houu az tö·rzskönyvezve nincs
vagy annak forgalon1,b(l_,hozatalát az illetékes ltatósá.Q vau11 szerv ne1n vette 
ttulornásttl, illetőleg nein en.gedélyezte; 

6. az, alci ipwrszeriten f;:ész·bt vagy forgaloniba hoz a,z Clőbbi 5. pontba1n 
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IJ1nUtett e rend~let hatálJJa alá eső ol . , 
amielyn.ek vegy't összetétele neni fel J/Offl. gyogyszert (gyogyszerl,észítrnényt) 
!vétele alkal11iáva-l adott rníl~"'a;t,·· ,ez_ 1neq a forgalo1nbahozatal tttdo?násu,l~ 

7 
1 

• - '"" 1' letra.sna,k; 
, - . az, ll ;:i az 5. vontban e1nlített . . l l . 

l!Y?!fYSzert. (gyógyszerkész--íf.rnényt) i : :-nG ~::t aba-p1~n a forgaloniból kivont 
fejeben 1nasnak dtaa (elad); p 11 szei aen kdszit vagy ellenszolgáitatás 

._ 8. az, nk·i a,z 5. pontban einUtett . d 
n~re a gyóu_yszer ( gJ/Ó.í/1/Sr:erkészit11;én~~nt.el~t·~„e1~ fof(lal~. rendelkezések elle
~an (dobozan, stb.) a, törzskön1fvi S<HiJJnot a.1 e~ lfff1_l-, illetoleg anna-lc burkola-
1 endeletben 1neghatáro.c·ott C(l'l/éb adai . ' va_a1n'.~it a.~ 5. pontbarn e?nlUett 
s7.er /UJJógyszerlcész.ftJnény) ·~llenőrzé~~::a.t nein tnnteti fel, ar;agy a UVó,qy
suléset egyéb 1nódon 1neghitts,ltja, e 1JOna.tkozó rendelke.zések érvén:ye-

(2). Ha az ólőbbt bekezxlésben eniUt tt . . , . 
ntazott1a., illetőleg a 1niiszali:·i veziefő k .. ~ t kilui.~rud a gyó(!yszertár alkal
nost) feU/.gyeleti vayt• el7enűi··e·o,· '· "t 'zoi:c te el es a:~ engedélyest (tnla1"do v .1 ' " ,, no e ezett~é ~ l t z · -
. ag·1~. uond.a,f!lan 1n1tla-sztás terheli 1, .7 • '. :. gene e e J6S'ltésében szándékos 

1·s bnntetn-i kell. ' „i Uk!JU8 nuatt az engedélyest (tulajdonost) 

(S) Az (1) bekezdés 5-8. pontjai-ba;n i t . . 
lo1n,~a.hozott va,qy forga.lonibahozás ~z · .b ~~1' í 'e~t kihágás esetéb·en a forga
(gyogyszerkész-it11iény) elkobzását ,8°6 /a

7
_ 0

71 
~ ?aktrt;on t&rtott gyógyszer 

" BP , e 1 endelni 
. 3220/1947. M. E, szd1nú r. 5. §-d~-a.k 

1
1) r "t > a Jelen rendelettel kapcsolatos rendelkezése·i. 

, e seget lcö11et efl és két évi t r. d7 „ . . 
2 a-ki a @00/1933 B H" • U e Je. iieto foghazzaz büntetendő. 

' "' • 11'1: SZctin ' J· .. · • . 
let hntálya. wlci tartozó ÜvÓÜvszert ii ( ~0~·1 _e1~!lc~~tf~e;; 1n,elléke~t sza,bályrende~ 
szit !~af/Y jogtalan vagyoni ha.S,'?On fJ~1~-q.11s„e1 "-?~z1,tn1.enyt) i.parrszerlíen, ké
ellenere, hogy a.z törzskönyvezve n. , ese célJaból forga~ouibahoz annak 
a1rra illetékes hatósdg (szerv) incs 1'agv annak forgailo'/Jtbahozatalát az 
lyezte. és a gyógysí!erlcész·-ttnién~e1; ~~~te tu(lo1~iá,::uz, iVletőleg neni engede
sére a,llcal,1natlan ~· )tcti megJelolt gyógy(i.'l.zat·i cél 1eléré-l 

3, aki nz előbbi 2. pon.tba,n e1nUtett , 
talra engedélyezett gyóg1iszert , ór. ,,., .• ~ :·~<!elet a-lapjcLn foirgalo-inba1ioza
f1tdoniásulvétel<3 nlkal-má~~l ad (ftY g~i:;„ei /, es..,i-hnényt) a forqalo,1nbaho"'atal 
be.n készU·i i.parszerűe1; 1YLgy ,; ~, ~n/1,szrk·I'. leírrl.siól eltérő v~gyi összetétJJ,
forgailonibai és ai gyógys:er 

1
'0 

.zón JOgtn a_n 'Oagyoni haszon elérése cél]'álJól 
v · ·· . "' YJ! [!1f8Zerkeszf.t1nén1„) z t, egy-i, osszetetel 1negváltozta.tása 1. „ ti· . ' '„ ia ,nsa a 1negállapított 

lOVe ,e;;tében csokken 
. 3220/1947. 1lf. 11. szduiii r. ''I. §~á-na~ 

Az 5. §. (la) Jbelekn 'a·eén(~elettel kavcsolalos ·rendelkezései. 
, . · e ez sr_,'11ek 3 0 t.- ·- _ • ' · 

ug.ys::intén a. 4, § (1) belcez'dés .. pl n6 ..ia.b01i. eniiitett vétségn·ek elkrnvetége 
ugyoo 1 • ene·:, vontJábnn enillt tt · ' azza~ a gyógyszerrel ( gyó . . : _ , · · e, kih-ágásn,ak -
t.elt elkövetése eseteben a, né111J~yést~e1 k~s~-ttniénnyei) kapcsolatbarn - is1né-
J·észít , o~ i 11ii1tiszter a [!yó 11 „ . 1nenynelc) forg1ilo1nbahozatalát l t, - ! 1 szernek (gyógys;:er
tilthatjn. ia ,arozott időre vagy végleg tneg~ 

... 10· § (l) Az egységes össze<téteiű ' . , 
kulonl-egess!ége,k: törz;skö·nyv , ét gyogyiswrek es a gyógysz.e1·-
gnsségek forgalombahoz~.i:al~~~k t xaJla~nlt 'a pógyszerkiilönle~ 

u omasu vetel:et. enn/ek a rende-
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letnek alapján e,lsőízben 1933. évi március hó 31. napjáig kell 

k'&rni. 
(2) Azokat a gyógyszerkülönlewesség·eket, amelyeklllek ül'Jlet-

szerú készít&sét vag7 forgaJombabozatalát a 90,000/1903. R M. sz. 
körrendelelthez mellékelt szabályrendelet alapján a belügym.imisz~ 
ternek nem j·el-entet1t!ek be, 1933. évi március hó 15. napjáig !hátrá
nyos jogkövetkez1nények né:lkül még be lehet j'e11'enteni. Ezeket1 a 
gyógysizerkülönleg·ess&g·eket forgalomba1rn lehet tartani roimdaddii, 
míg a forgalombahoza,ta:] tudomásulvétele é.s· a törzskönyvezés 
tekin1tet-ében. ennek a szabályi-.,ende1eitnek a:lapján nem történik in
tézked&s. 

(3) A (2) bekezdésben említett gyógyszerkülöuleg•ességek vizs-
gáJlati díjából az e·zen szakasz alapjá:nl ;történő bejelentés alkalmá
vaJl 25 P-t ke~l fizetni; a vizfagálat" díj hátralékos részletét akkor 
keH' fizetni, amikor a Köze.gés'zségügyi Intézet a vizsgálatot meg
kezdi .és1 erről a fele:t ért1esí\ti. 

(4) Amennyiben a (2) bekezdésben! említett gyógyszerkülöwle
geisség·ek valamelyikre t:ekintetébe1n 1935. évi júniusi hó 30. 
(260.191/1934. N. M. sz. körrend.) napjáig nem történik intéllkedés, 
úgy azt a forgalombó\1 kivontnak ke11 tekin'1beni. 

11. § Enln.elt a szabályrend·eJ1etn·elc re1ndelkezése,i von1ai:koznak 
az 1. -§-ban megállapított fe1ttételel<1nl7k megfe"elő olyan k&szítmé
nye.Jcre is, am1elyek betegségek megelőzésére vagy betegségek 
megállapítására ·szolgá!1nak. 

12. §. (1) Gyógyszerkiflörrlegesség forg·alombabozatalának .t1udo
másulvérte1léhez, valamint az egy.g'élges össz:.e,tételíí gyógyszer és a 
gyógysz:erkü1önlegesség törzskönyv·ezéséhez szülts!éges k.érvéinly"' 
ü1·lap ·szövegét, úgys·zintén az Országos Közegé.szségiigyi Intézet
ben vezete.nidő törzskönyv rovatai1t ós, a törzskö.nyv veze1tlésének a 
módját a népjóléti miniszter a ne\0ez,ett intézetnelc ada:TIJdó szolgá
l.a.ti utasÍ't'ással állapítja meg. 

(2) Az Országos Közegészségügyi Intérz;et havonta minden hó
nap 10. napjáig jegyzéket terjeszt fel a n~épjól-éti miniszterhez, 
azokról a gyógyszerkülönJegeis;ségekröl, amelyelcnek forgalomba
bozatwlá!t tudomásul vette. 

(3) Az Országos Közegészségügyi Iuttézet az ezzel a szabály
rendeletter szabályozott ügyekben a félforgaJmat a 'héJt bizonyos 
napjaira }{orlátozhatja. 

13. § (1) Ez a szabályrendeilet kihirdetés.e napján, 9. >§-ára vo
natkozólag a kihirdetést követő nyolcadik napon kezdődő hatál'lyal 
lép életbe. 

(2) A szabályrendelet életbelépésével hatályukat vesz-tik a 
90.000/1903. B. l\L sz. kön„ndeJethcz csatolt szabályrendelet 1., 2„ 7. 
és 8. §-ai, 14. -§-áDJal{ a gyógys1Zerkülön1lle·gesség készítésénei vonat
kozó rendelkezése, 16. §-a, 23. &s 24. -§-ai. 
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203.144/1946 N M _ · . 
az egységes összetételű g ·, . . szamu rendelet 
ellen

" • t. yogyszcrek és gyógyo ·! ··1·· tl 
orzese argyában kiadott 206/"933 1J "",zex ru o1 egGsség_elc 

mellékelt szabályrendelet "d .. 1': · . · M. szamú körrendelethe-. mo os1 .asra es ki · ·t· - · 
(l{ihirdettetett 1946 au{)' 

14 
. ~ egesz1 e.se tárgyában .. 

(Hatályos a 202.000/194g· N-e~Í - :11, K. 184. szá1n.) 
· - · · sz. rendelet alapján,) 

A je!en rendelet rendelkezéseit lásd 
hez rnellekelt s:i;abályrendelet 2---4 §, .. a 200/lü33. B. 11( sz. körrendelet-

. -a1nal (151. és 152. olclul). · 

236.800/1935 B M . . 
az egységes összetktelű ; · · szan1u rendelet 
elle 

.. . t. ' gyog·yszer0k és o•y·'··ys •k"l" l 
. J?,_orzese argyá.han kiadott 20®/1 !l' ""' '-'"' ze! ~ ou egességek: 
illetoleg az ahhoz csatolt s· ~ ·1 . 9,;3. B. M. szamu körrendelet~ 

k~8;t~~~~~!~1~t egyes rendelkezéseinek 

(R. T. 1936. úvf. fíü. oldal ) 
(Hatályos a 20" 000/1 · · "'· 948. N. NI. ·sz. rendelet -alapján.) 

, , .Az egy~,ég~s, ~~sze1tételű gyóg7szerek , i , „_ •• 
segek ellenorz·eserol kiado!t 20011933 B es g!og;yszerkulonlewes-
b.en (Rt. 1933. 1207. o.), rnatőle az · · M. szam17 körrendeletem
te1nbem1 fog'lalt rendelkezés-el f. . . ~.?z ~satoJ:ti szabályrendele
rende,len1: e <regeszrtesekepen a követke-zőket 

1· §. Az .egységes Öl"'Szetétel" , 
szí!.ményekct, ame,lyek beÍialj'óh;- 1J0~S·~.ere~ k~zül .azokalt a k1ó
g·yogyszerkülön'Iegesséo·nek k'elj ~ ~;n~rzo. v1zsg·alatot igélllyeilnek 

(> <=> · , in1nos1ten1. ~· 
, 2. '~; Valan11ely egysége-s Öa<szetételü , 

hol gyogysr...erkülönlegesgégek os t., ~yogyszernek e sz.e1npont
száf~'os J(özegészségilgy' Tana' otpor.bJa, a való sorolását .az, 01·-

t · i • • ' cs ( ova brakb·1 . T · ) gn. as'a u ;a1n az Országos Köz • , „ : "n.. anacs meghaill-
InJ'.1ézet) végz,i. An1ennyiben a,zegieszt~~cgtu~·yll1' Intézet (továbbiakban· 

' ' 1 . e n eze a 'Nl t' . . ~enyeve nem egyezik, a Dlin" ,'t', t 1~." P?n Ja a Tainiaos véle
niBz~ter dönt. os1 es e <1ntcteben a népjóléti mi-

3. §. A hatáS'éTtélwt illetőle ami . . , 
a . ne:iizetközi megáhla~odások g I.eru:~ kf!eJezesmódját (egysógét) 
sz1n~n a készítmény használhat, : ~~ igyei~~·mb~vé~e1évc1, úgy~
T~~ass, meghallgatása után - az osa<=>,~na~ leJ,a~·at1 idejét - a 
e11oal11tovail. Az Intéze-t áltai1 !1~1te7;et allap1tJa meg és kö:t.li az 
mény forgalo1n1ban ne1n t thme~~ r 1ap1tot~. határidőn túl a készít
leg .. a felelős forgalombaho:~ a ~:~i::t~~,ti ,~?,·~ele~ -a~ előállító, illető
beluL díjtalau

1
ul becsieirélni. J~ 1 rdotoj_ szan11tott ikiét hónapon 

4· §. (1) E rencle'1"t hatál a 1: t t . . 
értékének inegállapí·tásánáJl aY< f, ~l'f~ ~~·o_ keszítmények [hatás
sához alkalmazkodni. Az I tZ, eto„ l o , oi~el~s' az Intéz:et előírá

n eze a hatasertek megállapítás.ához 
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használt móds:zi.erek leíráJsát, valamint a szükséges standardokat 
önkölts'éigi áron 'tiartoz.ik az el'őá]1íttó rootde·lk:ezéisére boooát~nJi. 

(2) Az előállító köteles a jelen rendelet hatálya alá tartozó 
készítmények hatásértélcét forgalombahozatal előtt sa.ját labora
.tóri'ttmában ellenőrizni vagy az Intézet engedélye alapján, más 
laboratóriumban ellenőriztetni (200.945/1946 .. N, J\ll. sz. r. 1. §-a). 

(3) Az Jn.tézet az előbbi bekezdésbew említett" késZ'itmények ha. 
tásért.ékét ellenőrző laboratóriumok e rnűködését, a vizsgálati el
járásokat, vala.minit a kész,ítrn:ények hatásértékének megállapítása 
tekintetében általa adott előfrások betartását a helyszínen ellen
őrzi (200.945/1946. N. M. S'.O. r. 1. •§-a).' 

5. §. Minden egy1siéges összetételű gyógyszer, gyóg-yszerküiön~ 
le-g.esség (a,rzenob0nzol-kószí.t1néirry, kommrersz.-inJjekció, homoeopa.. 
thias s:z;er) külső ·é!s belső tartóján (tokján, dobozán, 0somagján,) 
a követk,ező adatokat kell m.agyar nyelven feltüntet,ni: 

a) a készíllimény nevét, mennyiségét és alakjM (pl. tbl., injek
ció, pulvis, liquor, caps'. amyl stb.); 

b) .a kéis.zítn1ónyin:ek egy adagra vonatkoztatott pontos\ ÖSSZ€ ... 

. füitelét, illetőleg hafüásértékét; 
c) a készítő DJevét és címét; 
d) a felelős forga~ombahozó nevét és t<>lephe.!yét; 
.e) a1nennyiberu a k.észíti:1nény természete indokoil-tfüá teszi, az 

Inté~at által meghatározott lejárati időt; 
f) a kész,ítmélny gyártási szám·ált; 
g) a használati utasítást, illetőleg az alkalmaz.ás módját (in-

jekcióklnál: subcután, intravenás', inltramu1scuillaris jelzést); 
h) .a ké.szí·tmény törz·skönyvi számái~; 
i) a készítmény árát; 
j) anrnak feltüntetéis;ét, hog"y' .m készítmény csakis gyógyszer

tá1·ak útján, esetleg csak orvosi rendeletre .adható ki; 
k) szükség eset!én a különleg-eis eltartás. módját (pl. „száraz és 

hűvös hely.e.ni tarta:ndó"). 
6. §. E rendelet hat,álybalcépési ido;iMől kezdődőlklg az 1. sz. 

n1ellékletbe-n foglalt készítméiniycket g·yógyszerkülönleg,es-sóg·ekké 
minősítem és .azokra e rendel•etben foglalt eltéré-S'eken kívül a 
200/1933. B. M. sz. körrendelet, illeitőleg az .ahhoz csatolt szabály.
rendeletnek a gyógyszerkülö.nleges1s·égekre nézve inegállapított 
re11cle1kcz6sei az irán\yadók. 

7. §. (1) Az egy'9éges összetételű gyógyszerek és gyógyszerkü· 
lön1Ieg·ességek állandó e'Hein!Őrzése céljából az Illtéz.et bármely 
g·yógyszertárból éls· gyógyárúkereskedé.sből minttákat ve\het. 

(2) Az In!l:ézet jogosítva van .arra, hogy az (1) hekezdésben 
meg·határozot;t bármely készítmény készítését a he1yszíne·n ellen
őrizhesse és a felhaisznál!t alapan·yagokból, valaminlt a k-észft
nu)nyből a vizsgálat céljára mintákat vegy,eJnJ. 
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(H) A gyóg-ysvertárak és , · , , 
izgagatója vagy helyiettes·e , 11 ylo~I~·uk~resked&s-ek az InJt1ézet 
.ellátott elismervény (lásd a 2a d·, ai~tl os a?' Int.ézet pecsé!tjével 
.abban kívánt készítmények~ ili_ ·fz~rn1ul ~~llek1ete1i:) ellenében az 
delk:ez:élsé.re boooátani. J a nu kote1e1sek az, Intézet renr 

(4) A kés~ífanény gyártó· ·n t"'l " 
az Í'nrtézeti eiism-orvény elloo_ ;1:' 1 k~'to !cg relelős forgalombahozója 
·m"n t ·1·/"""k e ern o e· e·s az ott fettu··nte"""t k, 't ~ Y az, I ;t:Jue es gyógyszt."'t'tárnak 'll t"l ·i..oi, eszi -
ulek ell0n1eTtek, nélkül kiszo:lgá'lit.a.tni.' 1 e 0 eg gyógyárúkereskedő-

( 5) Az Intezet az egységes ös t. l"' , 
szerkülönlegessége!c elle'nőrz, 8~~ ,et~. u UYopyszerelc és gyógy
sának módját valamint i :~e !Se Jabol e lceszít1nények tárolá
~zintén az er:zlítv.it készí~'mé°:;,0 ~8~,a szolgáló h~lyiségeket, Úgy-
3egyzés,eket a helyszínen fel ··11 Y_ekro_~ ve~etett kom,yveket és fel
r. 2. §r-a). u vizsga hat1a (200.945/1946. N. M. sz. 

8· §. Amennyiben! cselek ·'1 . , 1 alá nem esik, kihágást köve~e~1'Y,e s.~ yos.~bb büntető rendolkeOOs 
aki e eis penzfbliinteté1s•s.el büntetendő az, 

1. a haláséi•ték megálla 't' · , 1 ,alkalmazkodik (lásd 4. ·§.); Pl as·ana az IntézelC előírásálhoz. nen1 

, 2. a készítmény :tartóJ'án .az „11·!!~ 
(lasd 5. •§.) '~iuirl adatokat fel nem tönteti 

A pérnizbü.nY-!etés teki11rtetében 
irányadók. •az 1928 : X. tc. re1nde.lkezései az 

. E kih~,g~sok miatt az e1 'árás k" : .. , . , , 
-mint rendor1 büntetőbírós·áoin~1k ha~ k~~~azgatas1. hat10isagnak, 
fokon _a népjóléti m.1.nszter bÍr;.skodikds o1 e e tartozik. Ilarmad-

9. •§. Ez a rende.fot 1936 évi m'ir~· h, „ 
azza!l a módosítással h~gy · d 0

1 t iu~ 0 1. napJajnl lép éleltbe 
b 1 

' a ren ·e ie, kibocsát, l "tt f an 1 evő készitméntvek az eddi , .- 1 · ' as·a e. o -, orgaloin-
december hó 31-!g f~rgaioinban 1a~~~~~~~pított címkével 1936. évi 

A rendelet eletbeléptetéséveJl a 90 ooa;19 
.d~l~fücz cs11;tolt szabályrendcletnek (Iit, lSÓ3o

3i R. M. számú, körren
kulonleg-esseg•ck címfeliratára vonatk . ' 10. ~89. o.) ': gyogyszer-

ozo · ·:->-a hataliyát v·eszti. 
1. sz. nwUékCet a, 230 S00/1DS5 B ~I 

• • • J• • sz. renllelethez. 
1· Hypophysis hátsólebeny kivonat 
2. hypophysis hútsólebenyből készlÚt izo1ált h t6 1 

készítmények, a anyago cat tartalmazó 

3. természetes és synthetikus aclrenalint 
rnellékvese kivonatok tartalmazó készítmények és 

4, pajzsmirígy por és t~bletták 
5. insulinkészítniények, ' 
6. sexual-hormont tartaihnazó kész,íhnények 
7. gonadotrophont tartalrnazó készH1né . l ' 
8. cligitnJi.s Ievélpor, nye e, 
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. 11 ban foro-alombak:erülő digitalis késziL;-9 a használatra kesz csomago as. . ""tb) 
. • • Ad' Digalen Dio-1clar1n, s . ' t ké. ,_,--

mények ( igan, • • {; forgalombakerülő strophan ns · -
10 használatra kész csomagolas anh . ger Stropha,,.it Chinoin stb .. ) 

· 1 ( J Strophantin Boe rin , ' 0 t t 1 a "'' szítménye t . i:;i • • (besnrrárzott ergosterint) ar a m Zu> 11. D-(antiruchlt1:ses) vitamint b 

készítn1ények, 
1 

. • növekedési) vitamint tartalmazó 
12. A-(antixerophtha· m1as, 

mények. . • (l'"olásban forgalornbakerülő 
13 A hasznalatra kesz csoma,,., . · 

1
, 

· 1 · ·olaJOk és erous10 . célokra szolgáló csu ta1uaJ . • k 
14. C-vitamint tartahnazó készitmenye . 

;eso.sooj'l935. B. JlI. sz. rendelethez. 2. sz. rnelléklet a, 

OThSZAGOS KöZEGltSZSJtGüGYI INTJtZET 
Budapest, Gyáli űt 4. 

EI~ISMERVÉNY. 

elnevez.ésü 
által fO"rgaloroba ho

drb 
„ azaz · „.„„i.Yártot't és 

~~~~
1 

kéS~itüléllY.eki~'ől, melyet ·eüenő·i;Zli„·v·1z·~~~~~l c~1j·~·1:a·„űtVC1iem:· B. 
J\! 'számú körrendelet értelmében 

· Budapest, 19.„. 

A készítményt 

kiadta: átvette: 
igazgató. 

• b gyártó il1etve a: t· ·l'ende1et ertPlmé en a ' d'j 
Ezt az elismervényt 3: fen ·~ ·minőségí.'i. és tnennyiségü gyógyszerre l -

forgalombahozó köteles a Jelzett 
mentesen beváltani. 

200_94511946. N. M. számú rend„let . 
• „ ó szerek és gyógyszerkülönlegessegek 

az egységes össz~teteh1 .gy 'f[ 200/1933. II. M. számú körre_nd?let. 
elle,nőrzése tárgyalJan k.iad? ·1 rendelet egyes rendel~ez~se~n.ek 
i1l t•·1eg az ahhoz csatolt szaba Y M . ú rendelet kiegeszitesé-
ki!g~szítéséről szóló 230.8®0/!~~.~~ban: szam · 

Iv1 K. 99. szám.) (Kihirdettetett 1946 máj. 3-án. - · 

00/1948 N 111. sz. rendelet alapján.) (Hatályos a 202.0 · · · 

lelet rrendelkez.éseit lúsd 
A. jeélen7 r§e~cinál (158. és 15D. oldal). 

delet 4, ·'S · -
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á ú rena 230.800/1935. B. ].í, SZ" lll 

235,880/1936. B. M. számú rnndefot 
a hivatalos g;yógysz.erek törzskönyve;r,éséröl. 

(lt. T. 463. oldal.) 

(Hatályos s 202.000 /1948. N. l\f. sz. rendelet alnpjttn.) 

A IV. Magyar Gyógy1s.zerkönyvben hivatala.s gyógyRzerképt 
feilvett: egypég·es össz.eté.toiQ gyógysz;e,rek1n1Z"k és egyéb gyógyszer
kész.ítményekwek kiszerelt ::;.!-1apo·tban, jllel1.öleg gyógyszerkülö-:nr 
űC.fre·s1ségkéWG való fo1·galombahozatala ügyébe1n .a 'következőket 
rendele·m: 

1 .. ·§. Mindazokat az 1egyisége.s ös1s·zetételű gyógytslWreket. és 
egy.éh gyógyszerkészfü.ményeket, am,eJ.}~ck az érvényben!' lévő IV. 
];!agyar Gyógyszerkönyvben hivrutalos gyógyszerként van1n1ak rnyi.1-
vántartva. minit. kiszerel1t gyógyszerkülöw1egessé;get, illeltö'.lreg mint 
gyógys>zerkülönlegoo.sógeit, sem h.iva.talos, se·m megkülönbözt~tést 
célzó eszményi néveini forgalombahozni nem szabad. Az ily készít-
1n-ények törz.skönyvezésé1'le az egységes ös,szetéit~elii g-yógysz.erek 
és gyógyszerkülönlegess'ég1ek el1lenőrzése tárgyában a 200/1933. B. 
J\f. számú körrendeliett,el (Rt. 1933. 1207. o.) kiado,tt <szabálvrende
JetnJek a törzs1kö11yvez.és.i eljárásra vonatkozó rend.e1kHzés~i nem 
alkaln1azha!tók. 

2. •§. Az 1. § rcndelkezésiei n•em von!atkoz.nak és ilyképen ki
szereilW áliapotban is törz.skönyvezhetők, i1lletőI1eg· forgll'Lombahoz
hatók a !hivatalo.s gyógyszerek; 

a) ös1szes u. n. injekciós készítményei; továbbá 
b) az, ae:ther chloratu;s fiolákban, az aiether és chlorofor1n pro 

narcosti.; 

e) az össz.es szérun1- .és baktériun1-k1é\szítmények, an;:i.e'l"lnyiben 
n1ás éTvényben levő renid0lkezés hatálya. &]!á .nlem tartoznak; 

d) a coll.J..emp1l1astromus készifanényiek; 
'e) a sz.ublimát és hjganycyanid !hengerkék. 

Az a) és e) pont alatt felsorolt készítn1:étnyeknél a forgalomba
hozó köteles n1iJnden eg-yes a1npuJ'lát eégj8'lzésével 0lilá1t:ni, egyúttal 
feltün!11e.tni azt, hogy milyein gyógysz.eTt tartalmaz. 

3. §.Az ÜDs·zágos1 Közegész-ségügyi Initézet oly hivatalos gyógy
szerfí is ltörzskönyvezhet és hoz.zá.járulha:t forgalombahozatalá
hoz, a1neil,ynek kiszif3'.relt állapotban va:l.ó forgalomb·ahozataláJt az 
Országos Iiözegészségügy·i Ta.nác.s közérdekből eélszerűnek véle-
1nénye7.i. 

4. §. Oly kiszerelt egységes összetételű hivatalos gyógysz.e-1·rc, 
an1.ely e rendelet .é1Je;tbclépte.té,se .erlőtlt1 törzskönyvezte-tett, e. ren
dt:~l·et rcndeilkezései nem vollllatkoZlnlaJc Ha .azonban i1ly gvyógy.szer 
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·.' ·1 · l '·1 ,_, o.-"'·' törzskönyvezése ez évben vag·y .ezután szünetelt„ ,ovmuce,,v•• , 1 .• f t 'tht' 
lijé~hb tör:uskönyv-0z:éise csak ezen i·ende et a1apJan ogana os1 a ,o. 

' Bár111ely hivatalos! gyógyszer adagolt a]J~kb?-'n ~~,able,tta, drage?, 
gelatin, tok, stb) csak a 200/1933. B. l!/[· sza~u ko.i:re.n·d"~~;i1ei1 k1-
adot.t 1szabály1·eudeletberu előírt törzskonyv.ezeis,1 el;iaras Uil:a.n ho~
ható forgalomba. Az ily készítmények azonba!1 10,0, yagy eilJil:l 
,ilÖ'bb darabos 0somagolásban csak viszonteladok;. re,sze-re ~dhatok 
ell a IV. Magyal' Gyógy,gzel'könyvben n1eghatarozott hivatalos 

néven . . .1 bb b" t t" d lke • 5. §. Amen:nyiben cs-ei1ekm-ern~e s.~1 yo~~ '-'"U,'.lli e~- ren e " zes 
l • ·1 k1'ha' o•ist kö-v;et el e,g, penzbunte~c1ss,el buutete·ndo az, a a nem es1 r, o" ... , l" · 

aki az injekciós a'la;Jdban feldolgozotL gyogyszer ampu aJaTa a 
2. §-ban előírt jellz:éseket nem .~l~atmazz_?'". , . , , 

A kilh, o·ások miatt az 0lJaras a koz.igazgatas1 . hatosagna:k; 
· t . ildao·~1•1· biillltetőbíróság·nak hatáskörébe tartozik. Harmad-n11n 1 ien . . , , k l'k 

fokon a. népjólét-i 'ni'in·1„'1zter b1ra.s oc 1 . . . , , 
6. §. Ez a rendelet 1936. évi július hó 1. napJán lep h1;t\a'.yba: 
A rendelet életbeléptetésével a 90.000/1903. B. M. szanrn ~or-
·' leth (Rt 1902 1089 o) csatolt s.zahrul1yrendelelnek a hiva-renu:e 1 ez . ·• · · , , , · l 

+ los gyóg·yszereknek gyógyszeTkülönlegess'.e!gkent valo forg'a o·m-
b~hoz~f.al:ira vo•n1ITlknzó 6. ·§-a hatáJlyát veszti. 

257.378/1934. B. l\I:. számú i-enilelei 
az arzeuobenxol-ké.:szítmények forgalo3]1baho1,a,talárúl 

és elleu.í~rzésériH. 

(Kihirdettetett 1934. nov. 3-án. - R, T. 1140. old.) 

(Hatályos a 202.000/1948. N. 1f. sz. rendelet alapján.) 

J . .dltalám1os rendelkezések. 

i(l) Jelein 1~eindellet ,szempontjá'hól arzcnobe·n~ol-ké~.zí~ménye~ 
:alaút azok az arzeniobenzol veg·yi képlet6bő1~ levez,~theto ·e6 vegyi 
képlette<l m-eghatái·ozha:tó k.észí:tmónyek erte-nd~k, amelyek a 
syphilisi gyógyítására pn.renteralisa11 alkaJmazlhatok. , , 

(2) Az arzenobenizol-kés;zít1nények foTgai1:01nba.h?zata~.ara_ (~ka; 
belli- akár külföldi Jié:Szítméu1y-ekre) nézve .az eg-yseg-es o,sszotetel~1 
, ó'0 , sz.ei~ekre é,s ,sryógyszerkülön1legességckre von~tk?zo 200/~933: 
j{ fZ számú mndelet (Rt. HJ33„ 1207. o.) rendelkezese11l! az alabb1 
eltérésekkel kel); alkalma,ni: . . 

a) Ha az Országos Köz-:·~és;;ség?-g!i. I.nté~et , (alab~1akb~n.: 
Tntézc.t) a kés.z.ítményt chem1a1 e-s .b1ol?ff1a1 ;r1~~g~11lat utan meg~ 
felelőnek találja, azt klinikai vizsgalat celJabol a budapesti 

1G2 

ro.agyar Páz,má:rny Péter tudományegyete1n bőr.: és nemikórt.rnn:i 
klinikájához továbbítja. A klinikai vélem.ény beérkezése után az 
Intézet igazgatója a készítményt, a k&sr,ít1nény vegy, biolóo·iai éFi 

klinikai vizsgála.t1ára vonatkozó v'.éU1emény-eknek csatolása ~ellett 
i-ndokolti javaslattal az Országos, Köz.egé.szségügyi TaJrnácsnak 
kü1l.di meg. A Tanács véleményét er1'e .a célra alakíltiOitt Arzano
benzoil Bizotts.ágna.k meg·hallgatása mellett az Intézet igazr;»ató-
jávaJ közli. "' 

b) Az Iut:ézet a kószít1nényt a törzskönyvbe csak akkor ;ie
gyezheti fel 6s a forg'alombahoza1talt csak akkor velheiti tuclornú
·sul, ha az. Országo1s Közcgészs:égügyi Tanács az Intézet et•re vo
natkozó java,slatát véle1nényébeu kifejez.e-tten elfogadta. Ellenkező 

,esietbein az In~tézet köteles a népjóléti mins,zter döntését kikérni. 
e) Beilföldi gyártású arz.enobenizol~kószítmény mindegyik da~ 

rabját (ampul:láját) az Intézet, illetőleg az Arze11o'benzol Bizott
ság ellenőrző jegyé-,rel kell ellátni. Külfö:Jdi készítmények csak 
használatra k6szen csomagolt (an1pullázott) áU1apotban hozhatók 
-.be, azokat azonban ellenőrző cimk·é,vcl ellátni n·en1 kelt 

lf,. Az arzenobenzoil-készít1nények átlla-ndó ellenőrzése. 

~4) Belföldi kés.zitrnények ellenőrzése. 

(1) A belföldön e,Iőállí1l:ott, törzskönyvezett és engecféilyezett 
-:rirzen1obenzol-készíbnények az Or~,zágos Közegészségügyi Tamács 

t\. n. ,,~r\rzenobenz.olll 1Bizo,ttságu,..ának áJlla(n,dó ·clle,nőrzés1c alatt 
állanak. Az Arzenobenzol Bizott,ság ez,en elle,nörzést az, LnJtézettel 
eg·yli_t;tesen gyakorolja. 

(2) l\{iITlhogy a hazai gyártmányú arzcnobem1z0Lkészítmé-ny az 
1. fejeze-tben meghatározo·tt ellenőrző ci1nk_,e n.ólküI 1n1em1 hozha.tó 
Torgatomba, ha az előállító gyár elkészü1't az Int'ézet á1tal már 
törzskönyveze{j készítmény e-gy bizonyos g-yárlósi :-1há1nú anyag·ú
-val, -azit egy vagy több elzárlható üvegtartályban köteles. re1lhelyezni 
-és az Im!tézetct vizs1gála,t céljából ·éri:esíteni. Az In:tézet k,il<iU<löttjc 
a tartályokból inegfe]!eiő mintáit vesz és a késziméJJJy.t tartahna.zó 
ta1·tályokat a vizsgálat befojezé~.é·ig az Intézet pees.étjé:v,e'l lczáTja. 

(3) H·a az Intézet a készít1nényhől VCilt n1intát chemiaii és 
biológiai vizsgálat alapján megfelelőnek találta, klinikai .eH-enőr
zés céljából ,az _,_\rZJl)nobenzol Bizottság· ált:al kijelölt gyógyintézet 
iJ11.ctékes osz\tályához küldi áii. 

(4) A1nennyibe-n a. készítn1ény klinikailag n01n, bizonyult meg
felelőnek, az Int,ézet a k'.észít.m.én>yt az Arzenobenzol Bizottság 
'·Újabb kijelölése alapjállJ köitieler; eg-y rnásik kóríház útjfsíuJ is meg

, ·vizsgál-t.atni. 



(5) Ha a készitm·é.ny úgy vegyi, 1nint btoiliógiai és k1'inikali 
vizsgáilat alapján megfelelőnek bizonyu;lt, \az Intézet_; tmTől ·~z. 
előállító gyárat értesíti, egyúttal szakközegeit a helyszínre kiküldi.. 
A kiküldött a~ előz,efoslln lepecsételt tartályokról a zárópecséte,l ' 
eltávol'ítja, majd a kéBz.ítmény ampullázását .éiS csomagolását el...,. 
leniőrizvie, .a szükséges menny.iségÜ arzeiniobeaiizol bizoiHtsági ellen
őrző cimkét a gyár rendelkez.ésére bocsátja. 

(6) A kiküldött az eblenőrzési 0ljárásról részletes jegyzőkl>ny, 
vet köf..,,les felvenni. 

(7) Abban az esletben, ha a készitmény bármily okból nem 
bizony·ult megfe}Jelőnek, az I!!11téze,t a gyái'laft, ·erről éa.•)h~·síte[]_i és- a 
gyár a kifogásolt készítményt az Intfa"t kiküldöttjén1ek jel,enlé
tében m;egsemmisíteni tarltozik. 

(8) Az e1őál1í1tó gyár a készitmény ellenőroosével kapcsolatos 
kiadásokat előzetes negyedávi r'éiszil.etekben 106.032. számú „N. M,_:
Gyógys·zerkészít1nények vizsgálata és forgalmáriak elle-n1őrzése!> 
bevételi számla, Bitdapest" elnevezésű számla javára tartozik be·~" 
fizetni. 

B) A külföldi készítmenyek ellenőrzése. 

(1) A kWlföldöIL előállított és az InJtézJet által törzskönyvezett 
arzenobernzol k'é!Sz:í:tmények elle•nÖrzésére .a belföldi készítményekr& 
vona;tkozó rendelkezések irányadók (1., II. fejezet. A. 1. pontját.). 
Az elle1nőrzés minden egyes behozatal alkalmával késrz;ftményen-· 
kint és gyártási 1s1zámon[tint történik. Az e1lenőrzéssel járó vizs
gállati díj ugyan az, mint a belföldi készítményelmél (T. II. fejeZelt. 
A. rész 8. pomltját.). 

(2) Az engedélyezett é.s törzskönyvezett külföldi arzenobenzoi 
kOOzítiuényeket tartalmazó csomagok, ládák, sitib. az. egJlles behoza.~· 
tali alkalmakkor a vám:kc.zelé.s utá.nJ a fővámhivatal által hivata„ 
~os.an lepccsételtetnek és ilyen módon adatnak ki címzet't\nek. Cím
zett a vámkez:elés megtör1té.nté.ről tartozik. az. Intézetelf .aznn1nal 
értesíteni, hogy a mintiavétel megtörténhessék. A fővánlhivatal 
pecsétjét a küldemé,.uyrőJ· csalt az Inté.z.et SZiakközegie vehe,ti le 
jeg-yzőkö~nyv feilvétele me,llett. 

(3) A készítményjt a II. fej<>zetben előírt viz.sgáíl1at1nlak k<'lil 
alávetni és a kéisz-ítmény\t csak akkor szabad forgalomba ho?Jni,.· 
ha az Intézet a készítmény megfelelő voltáról a belföldi forga'lom:
halhozót értesítette. 

(4) Ha vwlamely külföldi arzenobenzol-készítm0ny iSIITlié~eltenc 
meg nem f.elelőnek minősiÍttetett, az. ArzenlObe,nzol Bizottság meg-
haHgat1ás1a után az Intézet felterje-sz.tésére a k.észí:b:nény további 
forg.alombahoz.atalát a népjóléti miniszter mng•tilthrntja. 
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Ill. Az arzenobernizol-készítmények n 'l , , yi i,•antartasa. 

(l) U gy a hazai i;lőáilító , . 
belföldi felelős forO"alnmbah. ,~ar, mint a külföldi készítmény 
.a külföldről beho;oit OZOJa a belföldölnl gyártott val . t 

l k k' arzenobenzol kés 't , ' . ' amin 
.a~oKna , . iszolgáltatásáról n il '· . - , zi .~enyekről, valamint 
vantartaS!n1ak a követke " r tvanliiartast koteles vezetni A ·1 

1. az előállítás, il'llet~:g-a abo~at keJ,l tartalmaZIIlia: . ny1 -
2. a kész.ítmén:y és1 gyár!l-1~., e kozatal kelte; 
3 k, 't , o •LOJana megnevez, , . 
· a eszi nleirny ternlelés· . , ese, 

4. a Jréiszítmé.nY rnennyis ~ :·z~ma; 
5 a k, 't , , e,,,, e, 
· · eszi n1eny adao·onJrj t' 1 , 

:ampulla száma; "" n i e osz.tasa és az egyes adagok 

6. a ID·egrende.l'ő neve és lakhel " 
7. a megrendelés kelte· ye, 
8· a meg-re.nde'.llt kóse;ít~éln . , 

,a.dag-elosztás1a és ada.gonkintt" :' ID·:nyise~e, termelési sizáma., 
9. az. elküldés kelte I amp ila szarna; 

. ,·· ('.-) .Ez~I ,nyilvánll'~rtást ú .. . ,„ , . 
k:'lf.old.1 ~~eszrlmény belföldi f~lel :!' belfoldr eloallrto cég, mint a 
JnkuldottJoil'ek folhívására bemut:!ni f~~lf:1lZ:'bahozója az Intézet 

IV . .Az Országos J(özegészségügyi Tanács Ar b zeno enzol Bizottsága. 

. , ~1) ,Az Országos Közegész.séo-ü . T , j 

kesz1tinenryeh: erllenőTzé.sére -'i11and"'' ~1 a_nálcs az arzentobenzol
bemol Bizoi:tságut ál,lít fel. e o b1zot1tsago.t, az u. n. Arzeno-

(2) A bizolt.ság· tagjainak! sz, , t , keg·. Az Arzenobenz.ol Bizottság- am~ 3; Tanacs elnöke állapítja 
~beléből választott re:ndes és reiDJ~' a~~cstua~ erre a célra saját 

~int a Tanács eilnöke á1Jlial e-rrr f rk::uf tanacsii. tagjaiból, vail•a~ 
az, Intézeit igazgatójából é~ az I ~ , e• ~ szalriemberekből, továbbá 
iinltézeti szakemberből ál!. < n.tezet rgazgrutója ália! kijelfölt két 

(3) A Bizottság az Intézet i~ t' „ 
.arzenobenzol-készítmény·e]T eno·ed'~zga, o~av;;il együttesen i·ntézi az 
". z Országos Közeg-ésizségu·~ . bT' ei reze~e~„ es iell.enőrzését továbbá 
ti.el, . l t, gy1 aJnJa0s, utJan a , . 'l' . ' . . e Je• en1 est tenrn'i köteU,es. nep30 eti miniszter-

V. J!:Zetbeléptető rendelkezés 

, Ez a llendelet kihirdetése na . , l' , 
ta~sa.l, hogy a rendelet kibocsát-' PJa~" ep eletbe azzal a módosí
menyck 1935. évi júli.us hó 31 n asa. ~1ott(2 forgalomban :Levő készít
lie~árólag ellenőrző cimke n;lk.af~aigf 34.073/1935, B: M: sz: r:) 

,e u is orgalon1ban tar~hatókt 
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230.513/1935. B. ll'I. számú rendelet 
az úgynevezett kommersz-injekciók, homoeopathiás sze,rek"' 
valamint a l(ülföldről behozott egyes - kábítórS1zert nem, 

tartalmazó - gyógyszerek elleu.őrzésó:ről. * 
(Kihirdettetett 1935 febr. 15-ón. - It. T. S3. oldal.) 

(Hatályos a 202.00D/1!}18. 1{ l\l. sz. rendelet alapján.) 

Az egysége1s1 össtzetélt!elű gyógyszerek és gyógysz,erkülönileges
ségek eHemőrzésé.ről kiadott 200/1933. B. M .. számú körre1nJdeleithez: 
(Rt. 1933 .• 1207. o.) csato!rt szabályrendeJ.et kiegészítések:ép a kom
m·ersz.-in.jekciók, homoeopathiás sz.erek, valamtint a küllföldrőf 
eseitenkint behoz.otlt kábítósze11t nen1- tartailniazó úgyne·veze,tt kon-\: 
tingentált gyógyszerkészí.tmények köz.egésizségügyi szempontbó~ 
szükséges eltenőrzés1e vég·ett az alábbiakat rendelem: 

1. -§. E ranldeilet szempomttjából ko1runcrs.z,-i11jekció ~'lla1Jtl oly 
készítményt kell é1iteilli, .a:mely ampullában töltv.e kerü~ forga
lo1nba ·éis dacára, lhogy a 200/1933. B. 11. számú körr-endelethe:z. csa- · · · 
tolt szabályrende'let (alábbiakban: SzbT.) 1. §-a értelméb&n egy_ 
séges ö.s;szetéií.ie.lű gyógy.s:z.ernek, illetve gyógyszerkülönlegességnek 
tekintendő, képzel·eti elnevezés-sel, szóvédje.ggyel stb. elláitva nLu . ..:. 
csein1. l!llyen szer azoniban csak akkor tekinthető e re11d'0lct hatáiya 
alá tartoz.ó készítménynek, ha azlt az Országos Közegészségiigy~ 
Intézet (az alábbiakban 0sak Intézet) kom1nJcrsz-:i-nijekciónalt mi~ · 
nősítette. 

2. §. Homo1eÜpathiáS' s:aer alatt o rendelet szen1ponJt1jábóT ol~ .. 
készí.t1n-ényt kell érbeni, mely dacára, hog·y a: Szbr. 1. ·§-a érte}.;;'. 
n:„ében egys·éges üsS'r.ctétclű gyÓi-tYS'Zcrnek, illetve g-yógyszerki:Hö'1'i~„ 

legess-ég1111ek tekinrt.endő, azt a. készíltő i'LY m.egjelö1'éssel kivánja 
forgalomba hozirni és .a1nelyct az Intié.z.et homoeopathiás szernek:' 
minősített. _„ 

3. §. E r1endelet batW!ya alá tartoznak azok a kuliföldi gyógyL. 
szerkiilö11lege1s.sé:g1ek, a.melyeknek behoz.aJt1alát a népjóléti ininsz4'::. 
ter a né:lkül, hogy azokra a. Szbr. 3. és 4. §-aiban ineg'határozOti
fizetési kötelezettség· vonatkoznék, es·etenk.Ln1t e-ngedélyezi. . 

4. §. Az ,egységes öszet.f~tcl{l. gyógysze11ntek vagy gyógyszer:::::.: 
külön"begességnek kommensz-injekcióvá, illetve homoeopaltlhí> 
szerré minősítését az Inté,,;elitől (BudapeSlt, IX., Gyáli út 4. szálIL 
az erre szolgáló ürlap felhasználásával az üzletszerűen előállító 
nak, il!lietve ha a szer nJem Magya1·országon állíttatik elő, amlnak.' 
ak.i azt a külföldről behozza (az alábbiakban forga;lomba,hozónak 
ke11 kérmie. A kérést a Sz.br.-nek az egységes ösiszetérbel1ű gyÓgY'"'.:: 
szer vagy gyógyszerkülön:leges1ség törzskönyvieWsére, illetve. ÍO-f-;;,, 

* I~ásd a 180.R00/1947. N. :ilI. sz. rendelet (193. oldalon) rendelkezésfi.it 
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~·alliornb.aihozatalára irányu1ló kércle111n·8'k o'f 1 ·l" Jesztoni. meo H e oen kell ·előte-r-

5. §. A kommersz-inj.e1k1eió a homo th., 
a .népjóléti miniszter által es 't nk' .~ 1 k~~P11~~ ias szer, úgyHzintén 
b h tt k

""lf""[ . e e rnc >a I•cott en~ede'l ]' "' e O'ZO u o d1 g·yóo·yszerké \Z't , k' o Y a ~apJaJn 
kerü'lhet forgaloiuba, hc.a az ~z 1! : , meny ;_sa + 

18 a~?~n az es.e.tben 
szdEgá,ló li'örzskönyvbe:n1 fe1J"egy ttezteltb;te1; 'hozetett, J.1::ulon erre acé·b:a 

, 
1 

· ·ez B-·e1 • e.s, a az az e cél· 1 '!' 
- zarsza agként alkaln1azott _ ol 11 „. , : . ra iszo' ga o 
va, amelyen a bejcle,n•tő a tö1'z k .. Y e. e1n101z~s1 Jeggyel van el1át-

, . . 
1 

s onyvi a gyartási szá t ( tl 
a, gyar1 JC, -zést1) fclitürntctte. Ezen eÍI '„. ·' . ". · -mo es0 eg 
teze1t bocsát ki, a készítn1ény t„, .~norze~1 .Je~;y, ,?meiyc.-~ az In
díja befize"t.ésón:ek ig·azola',0:1,11 ?rzsko1nf_;vezes1, illetoleg e,JJ.enőrz&ai 

· '"'" '" hSi SZO má;.t 

Az cllcnőr-zési jeg·yet _ a , ükQ~ · . , 
pontns megjelölése meJ:le·iit-. :z~-b~eg.es c:mle~tek es m~nrow-iség· 
az Intéz,e.tt61 igényelni és: ~ . ·S ,<1.1: m;ghatarozott. modon keill 
alkaln1á val - a tör,.,.skö'ny :;t?, ?' kes!z1 tmenyre való felragasztás 
. 

1 
, , ~ „ . vi szam a gy·l.ritás' 8 , , • 

JB zo.s ranyon1t1isa (1>iá.jeg7zése) 't·:' k '1·1 , ,1, zam vagy gyar1 
· · u .Jan - -0 ert1ek.teleníteillli 

?1· §. Az !ntézet a kommersz-injekciót tartalma ' " . , 
a1ka:l,1nazando -c-lleuőrzési jegye·k t 2 6 1 zo C.:0

1omago•kon 
200 fil,Wres eimletekbeu b~c~á.tjae az' elfüSÍ't1?k 2_~1• 2t4, 40, 50; 100 és 
bahozok rendclkez"se'r·a A kom . . 1 0 

l e V1e a forgalom-
, v '-'· 1nersz-,1nJelcc· 'k , 

Pt,tllánkint JO (tíz) fillér. össze „ d'. ; 7 io C~f}111J!,?o~asára am
ron:i." (203.142/1946. N. M. sz. r. f~ -2a." ke"! epen;irzesi 3eggy~l le
o!lenorzési jcg·gyel úgy kell le}. ). Ah kesz1tme~1y burlwl.atat az 
" , . . za1n1 OD'Y fe,lnyit, k 11 orzoo1 .Jegy megs,en1m'isiiljö:lli. ' 0 .as or az e en-

7. §. Az Inl!ézet a homoeopathiás t t ú,~~ys:zin•tén a népjóléti mini8z~er ál S'.í'eT .artain1azó csomagokon, 
g-oclélyezetit külföldi , ', · • ta eise,tenkint behoz.a.talra an
gyeke.t 10 20 30 40 5~yogys~c1ekoTIJ. alkalmazandó ellenőrzési je
eiő[vllítók: irn{etv~ a' fo~g~~n~~,;~~z~~llé1~·:e,s-dci1nl>e·~el,;;:ben bocsiátja az 
ellenőrzési díj a honloeopathiás 1,,: ;.e-n, e ke.ze~~re·. A lerovandó 
lyezeUt 1 „lf"ld' , . L,8··'·7'l1.inr,nyck, iJl,etve az engcdé-
, cn ° 1 g7ogy.szerek k1cs1nybe · l d, · , , 

kikerekített 20 százaléka,, · ni e a a.isi aranlaJ{ felfelé 

Es.~erint: 

0-1 P-!Y ter~ed?, eladási ár után 20 f. 
.1-2 P-:u ter~ed?, ela:dási ár után 40 f. 
2-3 P-~g ter~ed?, eladási ár után 60 f. 
3-4 P ~1.0 ter2:d~ eladá,si. ár után 80 f. 

0 

" •--:--~ P ·:? ter3edő e1Zada1s1 ár után 100 f. 
"tb. elle1;orzes1 d12at kell leróni (324.349/1943. B M , „ 

A kc·szítilié1n b l 1 t, · · sz. r. 2r-a) -
.,.~„n. h f 1Y .. ,ur{O ai:ia.t az 1e.llenőrzési jeggyel úo>-rr kell 1 
:Lld.!..'-Tl, ogy elny1taskor az eJ.le " , . . . o,J e-" : norz.es1 Jegy megse-mm:isüljön> 
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8. ·§. A népjóléti miniszter által esetenkint engedélyezett kül
földi g-yógy-szer ellenőrzési jegg·yel való ellátását a forgalomba
hozó .eszközili a vámkeze~iés1t végző vámhiva\t:al (kirendeltség) el
lenőrzés1e ineJJle.tt. A külde-tnénYhe:u szükség·es ellewőrz'éis.i jegyeket 
az Intézettől - a vámhivatal áltail láttamozott eredeti külfölldi 
számla, il:I-etve a külföldi cég által a küldem·ény tartalmá1·ól kiál
lított pontos jegyzék és a népjóléti mini,szter gyógyazerbehozatruli 
engedélye alapján ~ az engedélly birtokosának vagy megib'izottjá
nak kell kérnie. Ez esetben az Intézet az ·ellenőrzési, jegyeket, ·az 
e-llené1·ték tefizetés-e ufán, a vá1nkezelé-srt végző vámhivatal címé:re 
kiállított és 11-ezárt borítékban a kérelmezőnek adja ki, vagy az il
letékes vámb.ivata1lnak küldi ine·g. 

Az Iniéz.et által kiadott ell.enőrzési je-gyeltet csak az, esetben 
lehele a vámküYföldről behozott gyóg7szerkészítm:élnyek burkola
tain ·érvény-ese-knek teltin'bein.i, ha azok a burkolatok lllezárás.i helyén 
vannak allralmazva és1 ha a burkola;tok velük érin\tltezó felülete. is 
vámhivatali bé]y·e;g~zővel van ellátva. A forgalombahozónak az 
eJJlenőrzési jegy'ien .a törz.skönyvi szá1not, vala1nint a gyártási szá
mot vagy gyári j·eilzést is fel kel!l tüntetnie. 

9. §. Az intézet az igénybeveti ellenőrzélsli jegye1tről az. előállí.;. 
tók, illetőleg forga\~ombahozók szerint ponitos kimutatást vez:et.. 
Eg·yébként .az e.lle-nőrzési jegy,eik ke!Ze-lésére és eladására az álll':a
lános számvite1l1i S'Zabályokat kell a•Htalm.azni. 

10. ·§. Az előállító, il'le.tőleg forgalombahozó köteles az igény
be-vett e!Tlonőrzési jegyeln·ől pontos' kimutatiust, e rendelet hatálYa 
alá eső készítm:é;n·yekről pedig u. n. laboratóriumi ·naplót vezetni. 
E napl'óban az el'őállított ·Szer minő's.égét .és mennyiség·é,t, a fel
<lofügozá,s módját és azt, hogy a ltészítm-ényt kiknek k·üldötbeJ széit, 
fel keli!! tüntfil'ni. Az e;Jőállító, illetőleg fOl'gal:ombahozó az, Intézet 
:igazolt megbizoittjának .a7i e.1}enőrz:éls srorán úgy a kimutatásba, 
mant a laborat:óriUmi naplóba betekintést tartozik engedni. 

11. §. úgy a komme,1·sz-in1jekciónak, minlt. a homoeopa.thiáa 
SZiernek .eladási árfut a mindenkor érvényben levő gyógyszerár
szabásban a gyógys-zerkülönlegeSlségekre megszabott díjt,élte1ek1 

illeiv>e a gyógyszerárszabásban illefektete,tt .elvek alapján kei1l ki
számítai'nli, a kés.zítmények pedlig cs·akis az ily n1ódon megállapí
tott vagy anniál ala<lSonyabb áron kerülhetnek forgalomba. ·Az 
ár.szá:mútást az Inté-zeV úgy a ininősítés, mlint az év.enkinti for
galmi megújítás aillkalmával 1ell!l·enőrizni icöteiles. 

12. §. E rendelet hatállva alá ta11t:Ozó k~szítmélnyeknek' forga
lombantartására és a forgalomból való kivonás.ára, illető~i~ an
nak módjára nézve a Szbr.~ne·k az egy·sége.s ö1s.szetétel{í_ g·yéfgysze
rekre vagy gyógY-szerkülönJJlegesség~ekre vonatkozó renclelkez.és,ei 
irányadók. 

13. §. Amennyiben1 a csclrekmény súlyosabb bürnt0tő re<ndelkezéS 
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;alá n.em esil>.:, kiháo·úist k'. t l , , 
:az előállító, illetve '-fo~O'aloovnieb eh e~ pel~zbünte,i;éiss·e;I bünte.tendő az 

:ooc a ozo, ac1 

1-2. HatrtlvtdZ.ft·n (:3.220/lo47 Tui .,, • , . . ~. sz. i. 4. §-a). 

3. az igénybcvett el'leno""r , · · 
ih t '! l' ' zem Jegyekről l · t a a ya a a tartozó készft , l " . ' va amin e i1eindeJet 
n1aplót nem vezet vaO'y ~n:~nlye >.:roll .P01;t?s k.imu·t:a.tást, illetőleg 
jának illiBg'l'ag'adj~t (ló'. ·§); „ megtekintoset az Intéz1~t me,gbízot.t~ 

4. e rendelet hatálya al'á t t , , , 
vona.tkozó rende-lkezósHket ari ozo ke.sz1tn1éinyek ársz.abására 

' , · · mcg'szegi (11. §). 

Lúscl a.': 1948 :_,T"Y-..:T, te 40 §.a (1) b .. • · ekezde.sC"neJ,; J. pontját is. 

Ez·en rendelet UJem érint· S b . 
zéseit. 1 a z r. 9. §-anak büntető rondelkc-

. . A p~nzbüntct<\s l;ekint„tébe'Il a 1928 . X 
iranyadok. z · · tc. renclolkez.és,ei az 

E kihágások n1iatt az el., , l „ . 

mint rendőri büntetőbíró~c\gn~]~r~~t ?' k~?~;gazg-atási; hatósiágnalr, 
koru a népjóléti rniniszter hai'ár~z. "- as o1ebe tartoz.1k. Harmadfo-

A jelen renr1elef· 13. .<!_{\ t a •r • ,„ , . . 
galombah t l Cl ,...,yo"ys7,el eszet 'l .„VO'„T'S"e''l . lt. , oza a egyes kérdéseinek Sz· l "I, . ·. '. -~· .-.··„ ·;::es:<'. es és for-
sz. rendelet 4., 5 és 7 §-a , J~" _·:e: 1u :i ozasarol szüló 3220/1947. l\I E . . . a ... ovetl„ezr)képen zn6closítottn : ..i: • j. 

3220 /1947. ]f. E. sz. r . . 7, -ána?.;, 

a jelen rendelettel kapc8olatos rendelkezé8ei. 

. (1~ A111,ennvibmi a cselekrn6n si.Z .. " . 
esilc, k1,hágást követ el é<; k •1 1 

. Y . 1 11°8abb buntetorendelkezés al!í nem 
r. ' "· ce /,on(t,pi-r; terjedhető z .... • · 
iJ, az, a.ki a 230 513/1035 B ~f · ; , . e .-vr1,ra,,-;sal büntetendő· 

szert, illetőleg u11óg1;szerk{.;z.úmdn~ t. fzrt;'.}/,1~ ::;-1ulel~t ~iatcí.lya a'lá, eső uvÓuy
ann;ik ell~1u5re, hogy a.;.;: törzskön%vezt~ ~~:/ 11.en keszit va,qy forvalo1nbahoz 
talat az 1.Uetékes hatóság vag

11 
<; • cs !vagy anq1a,',~ forgaio111,bahoza

engedélyezte; · · ZeJ v nern vette f1ulo11iá.sul, illetőleg netn 

6. az, aki ·iparszeriíon kéS.':::1.t va 1 , „ 
ernUtett rendelet hatál11a alá eső ol1gt foru_alo1nbahoz a.:c.: elobbi 5. pontbll11j 
amelynek vegyi Ö8szetdtele nein f 

1 
"f n UJ/og.11szert (UVór1yszerkészLt11iénvt) 

v6tele aZka.ln~dval adott 1nüs~a1·· t~e-. meg a forgalom.ba.hoza.ta,l tudo1ná.sul~ 
7 

az 
1

. · · · ..... '''/, euaNna,,k_; 
. ' a ci a, 5, pontban mnlUett rendel t l ... 

ifVó,qyszert (g116_qyszerkészft1nényt) iz;ars"' r?,l. a,.rJ~Jan a. forgaJ0111ból l:fvontj 
fejében nuf"-;nak átad (elad); ' ,,,e u eg l;eszu vngy cllenszol.(}áltat1(,s 

8 1 ' • a,~, a ci az 5. v011tban e1nUtett ren(l l t 
1i6r? a, gyógyszer (gyógyszerkésr::If1nén1) ~ e·t~~n _fog~alt ,~·encleli'.-e;~:ések eUe
Jatan (clobozán, «db.) a, törzskön,1;vI szá~t-ot a1 a vu:i, 1,llctoleg f'41-11l1'k b"llrko
rendeletben 1negltatározott egyéb aaT1-01- / va.za,1n_1.nt a:z 5. vontban. emUtett 

- "' „a. neni tuntef.i fel-, min.cly a O!Jó.r;y-

169 



szer ( gyógyszerl.'ésrdt11uJn11) ellenőrzésére ,,;-onattcozó rendelkezése!c é1iv<Jny~ 
siUését egvéb 'lllóflon nieghittsítja,· 

9. a.z, aki az előbbi 5. pontban e1nlUett rendcl.et lu1.tcHun alá, ta1·tazá.~· 
u11ógyszerkés.z:ff.1nényt az eniUtett rendel.et 5-8. §~a-i.bnn 11ieghatarozott eUetk: 
őrzési, jegy 1uJl1;iU 1xigy neni a h·iivatkozott renrleletben ·m.vgá.Uavitott r~ -· 
llelkezések szerint al!.:a-l1nazott ellenőrzés·i feurtuel hoz forgnlo1n-ba„ 

(2) Ha a.z előbbi bekezdésben e1nlitett ltihú.ycL.«t !b .rJYÓffl/SZertár \'t'J,ka];.' 
1na,zottja, illetőleg a, niílszak·i vezető követte cl iis a-::: engedélyest (ttl-lajdo'.:" 
noE:t) fel·ügveleti tJagu ellenfJrzési Jciitdlezettségénc,',: teljesitésrJben s.zánrléTcoi:{ 
vagy yondatlan 1n,nlasztás terheU, lcUuJgás 1niatt az enge<lélvest (tula.jrlonost)' 
is büntetni 7-.:ell. 

(3) Az (1) bekezdés 5-9. vontjaiban e1nU.tett l:i1uí[}á-s esetéUen a fo-r
gal01n-bahozott vagy forgalon1,bahozás céljából a. ra,l>fá.ron tartott gyógvszer 
(gyógyszerkész·itniény) cll1ob.zciscit i-s el kell renflel1ú. 

3220 /1941. Jlí. E. sz. r. 5. §-ának 
a jelen rendelettel Jcapcsolo,tos rendel7:ezé.<:ei: 

(1) VétRéget követ el és l~ét évig terjedhető fogház.zal bilntete-ndö: 
12. aki a 2.10.513/1935. B. 11[. szá1111í rendelet hatálya. alá, tartozó _qyógy ... 

szert (gyúgyszerkész-ít1nényt) i-parszel'iíen lcészlt 11agy jogtalarn vag11oni ha,:.. 
szon e'lérCse cél.jából forgalo1nba1ioz a,nnak ellenére, hogy ctz törzskönyve2!vr:; 
ni-nos lvcigy annak forga.loinba.hozatalát az arra illetékes ha,tóság (szerv) 
nem, vett6 t1uloniúB1!.l, iUetőleg ne-in engedéluezte és a, 011ógyszerkészft1né1111 
a 1·ajta. 1negjelölt gyóg11ászati cél elérésére alkalnia,t[.an; 

3. ald a-z előbb·i 2. pontban e1nlitett rendelet ctlapjd.n forga.lo1nb·ahoz(J,.. 
talra engedélyezett [JJJÓYJJSz:e-rt (UlfÓ{lyszerkészit11uJn11t) a forgalo·1nbahozatal 
ttidonuts1ll1)(JtVle alkaltincívaz a,(lott 1111iíszaki le·írd.<:tól eUérű 'IJC{fyi összetétel
ben készI.U iparszerűen 1Jagy h-0zz·a jogtala;n vagyoni ha-szon elérése aélj(íbób 
forgalo11iba. és a, gyóg'.!J8Zer (gy,lg11szerl;,ész·ít11iét&1J} hatá.sa, a, 1negállat}ított 
vegy-ö összetétel 1neg1JáUozta-tása kö1Jetkeztében asökhe-n. 

3220 1941. !11. E. szd!lnú r. "/. §-rlnalc 
a, jelen rendelettel lca.pc8olatos rendellcez:ései: 

Az 5. §. (1) bekezdésének 3. pontjában e1n.Utett vétsé.qnelc, etJcö11et<fae. 
úg-yszintén a. 4. §. (1) bekezdésének G. és 9. pontjaiban omJftett k'ihríydsnclilv 
- u.gy·anazzal. a gyóguszerrel {y_1Jógyszerl,é8zll11ténnyel) kapcsolatban - is--· 
mAtelt elkövetése esetében a népjJl.éU 1niniszter a gy<)[pysz·erne,';, ( gJJógyszer~ 
készlt1nén11nel-.:) forgalo1nbahozataldt licitározott ·i,dőre va,_qy végleg 1neg
tUthatja. 

14. >§. Ez a roodelet kihírdietését köv;ető 8-ik napon 11\ép életbe. 
A1nen·nyib.en azonban a rendelet hatálya alá tartozó .készítm&

nyek e re-ndcle-t életbelépése előllt már forgalomba vo~/tak, de .. sza-
bályszorű módon mélg nem törzskö111yveztettek, úgy azok 1e1lö,á1~lítói~ 
illetve forgalombahozói az e rend.eletbe1JJ. megá!llapítot,t ellenőrzés'i 
köJlt,ségeket .a Szbr. él0tb.el1épése időpontjától visszamenőleg t.arm 
toznak, a lebonyolított forgalon1 miér.tékén.ek megfeleil'ően, az Int&:
zietn.ek ·ni_egtérítenll.. E hátraléknH díjaknak az 1933. évTe esedékessé.~<; 
vált részletéll: a jelen rendelet éleföell.;pésétííl számított 14 uap .aJatt, 
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az 1934. év január 1-étől e rnndelet élebe]hITTe'se 'd" t" · d' k ' 'lt ,' l t . '"-"' 1 opon Ja1g· ese e-
3 ehs~llle1 va ·J ieJ~Z!l· ek eltl ped1~r e·z·.~n rendeletem! éle.tbeltépését követő 

0 apon oe u e rnegf1z1erb1Ji. 

t, ,A fá~ra.Iék~s tdíjak összegsz,erü megállapí'i'ás·ára és .azok behaj
asava apcso a os teendők cJIUátására az Intt-ézet jogosult. 

, 324-349/1943, D. M, számú rendelet . 
az I ug~n:veze-~~. ~?m~ersz-iujekciók, ho1noeo1~athiás szerek, ;a :~1n , a ulfol_drol behozott egyes - kábítószert ne~ 

2;~ 5~3m/:i~~ B gyogy~zei;<'Jk ellenőrzése tárgyában kiadott 
• · · · M. s~amu rendelet egyes ]'endelkezéseinek 

modosítása táJ'gyában. 

~Kihirdetve a Budapesti Közlönyben 1943 nov. 11.. napján.) 

. (Hatályos a 202.000 /'1ü48. N. 1\1. sz. rerJflelet alapján ) 
A Jelen rendelet 'I"'endelkezéseit lúscl '<l 230 513/19"' B ~! ·" . , 

7. §-ánúl (!67. oldal). ' · ' 0.J. . 11. sz, ienae1et 

, 203-142/1946. N, M- számú remlelet 
az 

1 
u.g~nevezet~. ~om~ersz-injekciók, ho-moeopathiái& szere:}(. 

va ammt a kulfoldrol behozott egyes káb 't' t · tartal , • - l oszer nem 
· mazo - gyogyszerek ellenő!'zése táro-yábau kiadott 

230.513/1935. B. M. számú rendelet módosítás';. tárgyában. ' 

(I(ihirdettetett 1046 aug. 14-én. - 11. I(. 184, száin.) 

(Hatályos a 202.000/1948. N. l\í. sz. rendelet alapján.) 

A jelen rendelet ri_.endel-kezéseit J' d 230 "13 I 
6 as a ") 1 1935. B. 1\( sz. rendf'.Jet 
'· §-ánál (167. oldal). 

24.l.300/1938. B- M. számú rendelet 
az emberorvoslásban használato-s bakterioJ.-'i.w''"i" ter 's t" · d" lt · · , .__,,,, u, me ze u_ 
ve oo. o-, ,g!o,?-·y1tó- és kó1·jelző (rliagnosztiJ;:ai) készítmények 

te1meleserol, forg;alombahozaialáról és ellenőrzéséről.* 

(I\:ihirdettetett 1938 október 1-én. - R, T. 1110. old.) 

(Hatályos a 202.000/1948. N. ~1:. sz. rendelet alapján.) 

J, Általános rendelkezések, 

1. §. A jE!Jen rendclelt ihatálya alá tarto1;rrak azok a készítmé
niyek, ,a:r;i~lyeket em?ereknek egyes fertőző bet1egs,é:gek ellen való 
megvedesere, valamint ilyen betegségek gyógyítására használnak, 

.„ * .L~sd a gyógyszerek törY.skönyvezésére vonatkozó eljárás kiegészftésé
rol szolo 180.300/1947. N. l\f. sz, rendelet (193. oldal) rendelkezéseit -is. 
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, k bal{té:rium vagy más mikroorgan:ti;n'!Ia:, 
a_m,en)rnyiben hatoanyag;i . o ol an -anyag, aincl!yet bak~erl.u-
i~Jletőleg ezekneklt te, r:mekek1' '.:.~k~a'Ylmayzásával termeln-ek. KiterJed a b 'l ·y ba< enumo w , 1 l k' ',_,_ mok o vag. . k, ítnlényekre is, ame ye e or:ie~ 
iiendelet ha:tálya. azok;·a a e~zt iológiai és szerológiai re•akuiók
tél'jára (fert?z-Ő be~te:st.segmJekl b:i e 

6
[ baktériumok tenyéiszeAtéből áll 

ka!l való fel1sm,eresere) ~zo g nt~{ mi0k agglutináló savók, anti„ 
vagy azokból készített d1,agnosz 1 u ' 
gének, tuberkulin sitb,), ál , 

Nem terjed k_i, a ,re1n1~eLe\ ~at a!_~iÍyekeit a népjóléti minisztei 
1. azokra a.,kes.z1tm~n:~e.cre,Közegészségügyi Intézet (a továbm.ogbízása alapJan az ÜI.szagos 

biakban: Intéize,t) terme1l; 1 . t a kezelőorvos á!l1tal vagy annak 
2. a hin1lffnyirokra, v~ ~mi,n 1. 1,leto"l~g gyógyintézet fu~tal ki7.,á-

l ·, . laborator1um, , t 
rendelete a apJall emély részére k,éS'zített u. Jll. au o-., határozott egy-egy SZ' 
r o.an. n;eg , . l, készitmén'yekre; , . 
vakc1nak~a e~ ?asof,,? t V1ábbá kizárólag élelmi vagy elvez~~.t1 sze~ 

3. az Jpar1 .é_]_ieszt o1e, .o „ 'l kra szo'lgáló és nem :kiól'okozo 
rek előállításá~a, vagy ~pari e~~ tartalmazó vagy ,azokból ter(.apathogén) m1kroo;gamzmus10 ta 

melt 'e-gy.éh kés,zítme~yekre\h ·en) mikroorgamiizmusokat ltartal-
4 a nem korokozo (apllta , og , 'ta' s1· célra va.g'Y gyÓg'YSZHr-; kb 'l terme oo gyogyi ' ' k 

mazo vagy azo o , 1 á'ló késizítn1ényekre, ha azo a 
készít1nény~k ,ala?anykag~r~ ~~~é!ére vonatkozó rendelkezések hagyógyszerkes·z1tmenye ·e eno 

tálya alá fartuznak. , l"bb" bekezdés 4. pontjában emli:ífütt 
A tekintetben, hogy az ,

0 0 1

1 , zi'"m'nyek ellenőrzésére vo-• .1 , a: gyogyszer res u, "" I t, 
va!lamely ke8z1 m:ny , . . 1: t r.tozik-e vitás esetben az n i~-
natkozó re1ndelkezesek hat_alya a a, '!''l 't• mi'niszterhez l1ehelt feilisizoz~t hakároz; határozata e~Ien aK·~egJ.~~~iérg·ügyi. Tainács meghaliga-
l, 1' al e' Ln!:i aki az Orszagos oz. g . a ,ass - ' d'' t 
tása ut1án ;régérvénK·e~etnh ~fl;a ru1á tartozó készítmény.e~elt Jizle.~-

2. §. A J'elen .r,en ~ '~lít,:i i!letőleg forgalombahozm, (arus~· 
szerü.en termelni (elllo a , f ']·~' ye·let mel:lett és· külön üzemi, illeto-') k '11 dó á aim e ng 
tam csa a banh. t !' engedély alapján lehet. 
leg forgalom a oza a 1 . 'l zólhat· 

A forgalombahozata\t e~~ed~ y futyek f~rgalombahozatalára, 
a) a belfölldön termelt le;szi.tm 'nyck behozataJára és forga-b) a külföldön term1e1 resiz.1 me 

lombahozatalá~a:H t"l ~ forgaJombalhozatali ,engedélyt term.ésh'1>e~t';': 
3. §. űz,em1, i. e o e,,,. t A dély másra át Illem ruha.z a o, 

, , m'"y kapha , z enge , " 1' sz'"-• vagy Jogi sze , vi_ é "óléti miniszter hozzaJaru asa ,llli. haszonbérbe•adal'lahoz a n PJ 

séiges. , , az eirn ·edélyejn/ alapt1'1'ó jogosítvá-
Az eng.edéilyes- halala ut;i-n , g., "'t ·o ·án és- ha iaz enge-

nyokat az életbe~maradtt' ha_zasta;:et~ s~~~/ ö~ökbefogadott kisdélyes után törvenyes, orvenyes11 
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korú gyermek, illető~eg unoka maradt, egyszersmi1Illd 0ill1Jlek a jo~ 
g'án és javára is újabb engedély nélkül gyaJ{orolhatj.a. Házastárs. 
n1en1 :lé'féheu, vagy ha az Üz,emeit nem akarja folytani, .az említett 
kiskorú javára az engedélyen alapUJ1ó jogosítványokat gyámja 
gyakorol

1

ja. Az eihunyt engedélyie•s engedéllyén, alapuló jogosítvá
n~rok gyakorlásának megkezdését .a ·házastársnak, illetőleg a. 
gyámnak az e,llhaJ

1álozást. követő három hónap alatt bo kell jelen
teni a népjóléti min1iszternek. A beje]:enltéS'ek elmulasztása eg.e•té
hcn a jogosítvániyok nem gyakorolhatók. 

Az előbb; belwzdésbeu említett jog· a házastársat haláváig 
illeti meg. Nem szűnik meg joga abban' az es·ethen sem, ha új 
házass·ágra lép, A kiskorú javára az ,e!nlgedéJyen aliapuló jogosít
ványokat csak teljeskorúsága eilé.rés:é~g 11oheit gyakorolni. 

II. Üzemi engedély, 

! 4. §, A jelen rei]de1'et hatálya alá tartozó készítményt>k üzlet-
szerü (a tudományos kísérletezés mérvé't moghaladó) ter:pie'léséhez.. 
\előál!Jításához) a 2. § érteilmében szülrnéges üzemi <mgedéJyt, az 
eUenőrző bizotts·ág (35. §) helyszíni memléj·e és az Or:szágos Köz
egészségügyi Tanác.g rnieg·hal!lgatása után, .a·z iparügy.i miniszter
rel .egyetértve, a népjóléti 1nirniszter .adja m-eg. Az üze1ni engedély
az abban megje,Iö.Bt bakteridl1ógiai lt~ermésze,tű, vagy szérumkéiszít-
ményeknek kereskedelmi forgalnn1bahoz1atal céljából v;aló t~rme1é
sére (előállítására) .és az ehhez szükségeS: laboratóriumi mű~elle
tek végzésére vonatkozó jogosítvány, atne1y az eng·edélyest az ál-· 
tala termelt egyes k.élszítmények forgalombaho.zalt:alára (árusítá
sára) f.ol nem jogosítja, 

A je.le1n rendellíet hatálya al'á tartozó készít1nények termelésé
vel (előállításá·val) foglalkozó üzemek a közegészség·ügy szolgála
tában .álló intézetek és mint ilyeinek iparigaz.ollrvány vagy ipar-· 
engedély nélkül létesíthetők, 

5. §. A.z üz,en1i engedélyt a népjóléti miniszterhez cím~ett kér-· véntvbe1n1 kei!1I kérni. 

A kérvényben elő kefü adni a folyamodó nevét, (cégét), lakó
helyét, foglalkozásált:, a inűsza.ki vez.ető s·ze.mé1yét és azt, hogy .az. 
em1gedé:lyezni kért üz-en1ben milyen készítményelret kívánnak ter
melni (e,\őá:llítani). 

Ha a folya111odó természetes személy, a kérvényhez eredetiben 
vagy hjite:les n1ásolat1ban· a következő okmányokat kell csatol•ni: 

1. a magyar honosságot igazo'ló hatósági bizonyítványt (áIIam~. 
polgársági, honosítási, visszahonosítáisi okiratot, a magy.ar ál1a:rn
polgárságnak az. 192l:XXXIII. tc. 63. cikke a!lapj·árr igénylését 
(opcio) tanusító igazolványt vagy olyan belföldi illctős1égi bizonyít~ 
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. „, , h ,„ a fo1yan1 odó községi iiLle-
' L , ly azt l<S tar1ualmaz-za, 0 ~.~ ". ,, 

1 
tt). vanyi,, ame · , .. 'l" h' 26 napJan is fennat o • 

t,őséige már 1921. -e':"~ J~ n~s o , . ·;; · t. 
2 hatósági erkolcs1 h1zony1t-ya Yg; álla+orvosi gyakorlatra 3: az ország -területén orvosi va . e J_ " ~ 

gosító oklevelet; . tl , · gazollást cillatorvosokn,ál a 
4. a szakképesítésre vof~ (~~o 19~3. 8 o.) '177. § (3) bekezdésé-

100.000/1932. F. M. sz. rende e . ' 

nek n1egfélle1lőc1n); , .. - . g~•akor·la·tról szóló ig. azolást, • , . kb 'O'Q UZ18'Il11 ,,; e C• tb 
5. egy ev1 sza ava'°' ó • 'l 't· niiniszter indoküllt eee en , 1 ]"f"elte'teltől azonban a ncpJo e .i a.me ;y .e o 

kivétcl.e~en, elteki1J1~he·~;bbá meJ11lékelni kell a folli7an1o~dó ~e,trajzát 
A k·e1·venyhez tova k fon·tuslabb adataile igz,olo okiratokkal (curriculum vitae), .az anna . 

-egyiit,t. .. . . l'lyt á;1:latorvos k.éri, igazolnia kei~il1 az~ _1~'.~ 
Ha az uzem1 .enge.~e, teriiJetén orvos-1 gyakotlaJrn ;1ogos1.to;-' 

hogy az üzemben az oi:szag , , k 4 pom!t;ában említett szakke-
§ b dik bekezdeserue · "' , , t · és 'a j-0lcn arma t., b , meO'jelölt g'yakorlattw} b1ro orvos ' is p1esítésse1l1 ~8 az 5. pon; Ja a·n "" 

alkalmazm fog, , t 'b (13 §) igazolni keU azt, 
"'u" szaki veze.tö alka1mazasa§ebs. e1 0 end"lc b.ekezclésében felsorolt 
1-n ·- • t" ·elen arma 1 · ' 

hogy a műs,zaki veze o, a 1 . 1 11 "elenteni, hogy az űz.cm v;eze
előf~.lté.teleknek meg~,e!J1e1lk 1s. ~i •• 1:gn~: vao·y legalább js főfoglal1co-
l:éso a inÜs'zaki vezetonie c1zaro ,_ e::~ 

zás lesz. l d, k iO'azolnia keH1 továbbá, hogy a 
Az engedélyé1·t fo yamo lonal'"lbl'.t'• 'h. oz szüksé·P'es eszközök-. , ' t k, ~ , t éinye r e oa 1 asa - . , '"" 1 tt 

ter1nelni lc1van €'8Zldm tt' l h-tőleo· küll,ön épii_letbcn olhe-yeze ' 
.k·e·l mc,gfelelően beren eze ... 1, et e 'kbu"lo'"nJJ'tett J'ól zárható, céLsze·ril · 'l l 11inde1wese ,re e1 ' ' ' , .

1
. 

lakásokto azon Jan 11_ . -„ . 1 ~ l!lőzteth-otő é,s tisz.ti-thato, v1 ag?·S, 
fo .. ldf.eletti száraz, ~;;:.e~]oe'nl ~iZe t na'val el''a' tott é;."l az eg·.éisz1s:eg-, , t 'kl cs csa 1or <· •1 , - " b tiszta, tágaos, v1zveze e re , k, t . s iniudenben 1negfcl.elo la o-
üg-yi köve-telrr;ényeknek egyeb éile~e~el rendeke.zik. _1_:_"1,_'h Ű7'em rtiie:~Yi
ratórilunmctl' .cs alkalmas. ,gz,e111 -, Yl,h, t'l Az üz,em .é,pi.tl.etén.ek fold-

, ·1·, .. nen1 haszna a o_L Jl , lt'" '1 ségei laka.s ce Ja1a kt'r o·élpház hu aege .o ce -
1 . , ·t kizá1·ólag wniyagra a ' o , 'l . Ah 

alartti he y1seg:ci,. .·e'· r a tok el:helyezésére szabad ~aszna 11.l. e= 
jára esetleg' kise1let1 a:hl'l' 't " "fO\rnatú dróthálo-\Tal, az alJlako 
lyl·se;gnek szr;i1Uöztető 'HYl asa11· su!rl;~ . A ol'1'c o' anya!rteTmeJő i1nt.é

, h'l' 1 lrníl• e.-,hm. z ' - '~ · (t h't kat p-edig s1zuny,og ~l ?,va l "l''.n he1ly-i.séiget k,e~l biztosítan: ·e a 
zetbcn a terrnieles e~ J3:ra c;,i- o vakcin\ák és külön helyis:e:gb~;i ~ 
kiilön helyisér.;ben kesz~t~ndok„la "' es a tudomITu-yos é:s e11Bnorzo 

k) l "Hön helyi.seg• szu meg " < „ k, . auya-sz-érun10 , ;;:1 ~ , • 't ás heltyiség a nyers ,e1s esz , , 
Jnu1nkálatok végzesere, ,1snhrnl 1:1L,. az ·~srzközök t·i.sz.tításáTa 05, mas 

llt , 's'ran1asey1segc::.J· hl''akí ó·ok e ra e aroz™ a e:: • e ' l ' - , ra véO'iil ki.i.lön ·e y1seg e:: -

: :terme.J.t készít1uény c-somagAo la~a c::l ,o o' bcs1'ra'k1ca~1 beoltott állato. -. ""' , lh 1 ·'1 óre <:oro r z t . 
sé-rl.eiti á.11,atok 8: ,e yezes . ·f. 1-1" ketrecben elzárva. k-ell tar, .am. t:at külön !hn1y1segben, n1eg e. e o 
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úgy, hogy Olllinan az álJ1a1tok meg rue. szökhessenek vagy. oda más 
á'llatok be ne juthassanak. Valamennyj. he'lyisé.g· könnyen tisztán 
tartható és fertőt.leníthető, ·enn-ek megfelelően VÍ7'ha.í:l.an és rés
néliküll padlózatú és legalább másféil méter n1ag'asságig cs:empé-
zeli:t vagy olajfestékk1e1I bevont falú legy,ein. A hely,is'é'get idegenek 
-behatolásától mJnden módiorr, főleg megfelell'Ö zárószerkeze•tek al
kalmazásával kell megóvni. Az éi}ő csirákat úgy kell tartani, hogy 
azok avatatln1n:ok keiz.ébe ·n!e kerü!lihessle-nek. Különös g·ondot kell 
fordítani az üze1nből szár1nazó fertőző anyag, trágya, stb. elhelye
-Zésére, iil1e:tőleg áTibaln1atlanná t&tel.ére (s,terilezés, fertőtl€/lliítés). 

Ha az üzem fotlytatásáhnz nagyobb állatok tartása is .gzfilrsé
ges, a folyamodó igazul,ni köteles, hog•y a lakólházaktól el'kiilöní
tatt, a község (város) külső ré:s1z.élben vagy a községen (városon) 
kívül fekvő és köz-, va:Lamint állat:egiészségügyi szempontbórn min
dJ<Jn t:ekilwtetben alkalmas istállóval (ólakkal, aklokkrul) rendelkezik. 

A kérv.éTuyhez 08atolni kelll .az üzem folytatás1ához sz.ükséges
he11;yiségek mér.etezeitt tervrajzát, a telepnek és környezetének 
helys!Zínrajzát (kata-szteri vagy városi [községi] tér·ké.pét), ame
lyen m·eg- k,ell jelölni (rajzol1ni) .az üzem környoz.etének fekvését, 
területét, alakját és az egye.g épüilleitek ll::uelysz.íni elrendezését. A 
kérvényjniek tarta1'maz•nia kell YL:ovábbá az épüietek: pont.o:g. leírását, 
úgyszintén a laboratórium herendezé-sénck és felszerelés-ének tüz,e
tes xuű_szaki isme1ite.tését. 

.f\.. kórvén~t a törvényhatóság első tisz,tviselőjéné:Ji ~ Buda
.P·Bs/t sz.ékesfővárosb.an a kerületi elöljárónál - k.efi benyujtani. 
A ke1·ü

1
J:oti elöljáró a kérvényt a tisztifőorvos véJ.emélmyéve((J együtt 

a ·székesfőváros polgár111eis1teréhez :továbbítja. A törvéinyhatóság 
·első :tisztvis.eJője a kérvényt véil'en1ónyéveI. valaminJt· a ·tisztifőor
vos, illető'leg Budapest szé:kJesfővárnsban a tisztifőorvns előzetes 
helyszíni szeml'éiIT a~lapuló ja-Vaislatával e,gyütit a népJóléti minisz
terhez terjes~fi fel. 

6. §. Az iiz,em engedélyese köteies· n1inclazokat a berendezéseket 
létesíteni és vétlőintézkedések.et .fog·an:atosítani, a1nely-ck a kés.zít
mélu,yek kifog·ástalanság-át biz1llosiftják és az üzen1i alika1mazottak 
élleténe1k, testi .épségének in-egóv{isa ér<lekóhen szüJrs.égese-k. 

Az RJ,kalmazottak köte,lesek inunkájuk megkezdése előtt kezü
]1:et g'o,rud'osan meg•mosni és tiszita, vi1ág·os's1zínií niunkaruhába öl
l:özni. Mh1den li.z.emben az alkaJ1nazottiak á:töltözése, n1osd;isa és 
l'uháik :elhelyezése c;éUjára csapról folyó mosdókósziilékkeJ eilJtátott 
'Öltözőhe.lyisóget ke111 létesíteni. Az ,eln!g·edéi.lye,s az öitözőhelyiség
hen srzappanról, köTömkeférőI és tisz.ta töriilközőről is kö:t0loo gon
doskodni. Nyi1t gümőkórban, egyéb fert:őző betegs·égben szenve
tlők vagy ilyen betegis,ég csirájt magában hordozó szen1élyt _az 
:iizemLe!UJ fog~llalkoztatni ideigh:~ne-s-e1nl sen1 szabad. 
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Az alkaJmazottakat különös go111tddal kell kioktatni a beteg~>;. 
s-égokozó csirák v0sz:é'1lyea voltára és a ferlt:őzések lehető elkerül~--·:; 
sének 1uódjára„ A fe(l'.esil_eg:eissé vá:1m .élő, betegség oko:zó csirákat:\:> 
kiö11tés (csatoTnába öntés) előtt g·ondosan el ke-11 pusztítani. <<· 

Amennyiben' az üzemben nagyobb .állatokból (ló, -szarvas..,. 
marha, borjú, szamár, öszvér) előállított ké·szítmóny·elc te1·meltet.::· · 
nek és az üzem állatorvos szakértőt m,e,m allcalmaz, kö.te!es ái
állrutokat saját költs·@gél'e !hatósági állatorvossa'1 kéthetenként 

· megvizsgálti;t.tni és a részletes vizsg·álati le1etet megőrizve, az, el:.. 
Lenőrző bizo1ttságnak felmutatni (36. § eliső bekezdés d) pont,ja.) 

7. §. Az iizem eredeti beosztásá1n kívánt minde-Ill lényeges vál'."' 
tozáiSt (áta}akítás.t, kibővítést vagy egyes helyiségeknek ered;ei!J. 
r.e:nJdelte.tésül\::től való eilvo1nlá1s1ált s,tb.), .a laboratórium vagy a~ 
ab.hoz tartozó istálló (ólli, akol) átheL'yezéséit, úgyszntkin az üzem 
vezetéisében tervbeveit\U milnldoo változtatáJSt .az e·ng„edéíl:y;eis, előz.etes: 
hozzájárulás v.égett, az 5. § utolsó b.ekezdésében említett hatóságok 
útján a népjóléti miniszter·niek beje:Jientie·ni kö•Leles. 

Is:tál!ló (ól, akol) áthe,lye:z;ése esetében a kérvényhez az 5. !} 
nyolcadik bekezdósébe1n meig•sizabotit igazoil'áson felül az ellenőrz& 
bizottság' ál\l)atorvos szaltéa.1tőj&nek (35. §) véilem.étniyét is csa1tolni 
kell. 

8. §. Ha az üzem vez.e~.ése, be;rendezése ~agy f.elszere,lé,s,e a. 
n1egkívánt köv.ctelmé.nyekJnlek nem f.elel meg vagy .a forgalun1ha.
hozot1t ké.szítn1ények műszaki hiba vagy vét.kies gondartfuanság miatt 
stb. az egészségre ár1talrn1asaknak bizonyulnak, továbbá ha az. en
~~·edély.0s az eing:ed-éilyt átruházza vagy gyakorlását előzetes ható
sági hozzájárulás nélkül hais,z.OlnLbérbe adja, .a népjóléti, 1niniszter 
az engedélyes előz.ert:es megfua1ügatása utá\nr az üzemi engeidiély ha
tályát ideigle11es1en felfüggeszth-eti vagy ar. üzemi engedé-1yt vi.s 1Sl!ia
vonhatja. Az ü"nemi engedély hatályának ideigleneo.si fe.lifügges.z.tése 
acltlig tart, míg az eng·cdólyes a termelés szabállysz-erű 'e1őfel\tlételei
nck fc1nnáJdását, illetőleg a kifogásoilt hiáinyok: pótlását, vagy vé
gül a rneg•állapított szabályta!l1mnságok megsziintetésélt nem ig:a
zolja. Az iizem~ e1n,g·ectéay visszavnnása .az egy'es készítmények 
forg·alombahozatalára már megadott engedé1Y hatálytalanírtá:s:át is; 
Ina,gában fogia\llja. E k.észíll':mé·nyelret a forga\l!omból ki k.Hll vonni 
(15. § utolsó bell!ezdése). 

9. §. Oly üzemeknek, amelyek a i<>lelt1 r'endelet hatálya alá tar
tozó készítményeknek álla:tgyógyászaiti célra való termeilJéHé.r,e a 
jdlielll. rendel0t hatálybalépésélt megelőzően a födmíve1lé6i'tgyi mi
nisztertől már e-ngedél-y1U nyertek, ha ugyanezeket a készítménye
ket emberor-vois[Lás céljára is .előállítani kívánják, ehJieq; „ újabb 
üzemi engedélyre ni1ncs szükségük. 
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, Az iqy üzemek azonba 
keszítrnények t1ermelé, , . n az ember.gyógyászat" , 
tetébeini 'a j-elen Tendel!·~' hf~1:gl alornbahoz-atala és ~lI ce,~ra, ISZO~.gáló 

10 § H a ,a ya alá ·esinlek enorzese ittekin-
1" ".. . . a az á01atgyóg-y, tb . 

me o uzem oly kész't. , . asiz.a · an használJ/t k, , 
rólag az e;1nberg ·, ~ i;ie!lly.ckeit is, kíván előáH't es~1tményeket ter-
m'inisztertől a je,Í~~gy~s~a1iha11 ha-sználatosak ~:~b ,~meJyei~ ~izá
m;J111e;tt külön üzemi r~~ ·e ;!f 0ru meg·szabo.tt ~Iőf-el!éto J. k .nepJó~étí. 
n;-en~ek .ferm·eléJsén-ek , f?'..e, e yt ~rell kérnie· és a e ~ . igaz.?lasa 
leteslJt:enie. ce1Jara telJese·n e1lk"l" 't· •t z ~~hte.tt keszit-· 

u om e ,\ UJ osztályt kell 

, 11. §. A saját gy' ·t , , 
sz1tményt köt,ele15 a.1 ma1;ykent forgalomb h , 
a ,siaját üz1emében az emJgede2Ye8 az e.Jőáll1'ta' a o~at.alr.a szant ké-
b 1 

, ma0 ,a ternr'' · , s mmd:en r' l t 'b airu e ke1sz,íteni "" cwn1 .es szétküld, .l es~ e
1 

e en , · esre aJllr,almas állapo.t-
l2. §. Az eno·edél 

c1en ké.szít.rné- i yes a termelésről un 1 't k" 
termelnek a ny ' ~mell'y·et az ii.zemben. f! o oteJes vezeitni. Min-

r~i=el?si ~lapl~~~\~bt~r~~tószfö:nma! megj.,1~j~:;'~~~lz:tal cé~jából 
eredetere, kés,zítési . d . , 1él;zin1a ke,IJ .a kész,ítm, BVlezetru. ~.\ 
ház~, ellenőrzésém v~l:~~l~~z~s _móds,zerére, vala~~~t a;;ia~~n:i;;:::ára, 
a eszítmény tul · 1 . , . osszes adatokat ési f .1 esZJUlliény 
tott rneru1y,iség·ét. aJc onsaga1t, bakteTio1ógiai . 11 e ,keill! tünfa3tni 

Je eget es e'lőállí-

. -13·. §. Ha az engcdély~s .. 
k1vanJa, ev-é-ghőJ . , 5_ § ' az uze1net sz:emél 
teleknek meg-_felelőaz~ . ~a.i;na~ilc bekezdéséb yesen vezetn~, !11.em 
vezetőt alkalmazhafs 1 nernoleti miniszter álllt:a~nl !foglalt el~felté-

::.~.· teJ.ező: . z ilyen n1üsizaki vez-ető. e {1smle,rt :i;iuszaki 
„, a ca maza·s1a kö~ 

l. ha .az em_·g~edél · 
2. ha az llh ye.s JOgi személy· 

~.; t"l ' e unyt enged&l'" '! • . o e,g kiskorú leszár 1 , • .,..es ·B etben maradt h, , 
4 üzerni eng d'l , mazo1uak gyán1ja (3 § , _a.zrustarsa ille-
Tc rendelkezi~. ~1fet~f~corlá.~áq1oz megkívá1~t !S:J~ro,d1k be~rezdés) az 
J remJdelkező gyámnaf' ~: u]e?-1, vcze1:é.s·e az elői1~e~~e1~~e-gg•el nem j fogfo:lkozása." m nzarólag-os vagy lcga!Ább J~cp~=~ésf~~l 

1 II. Belföldi készítmények f l orga ombaho.zatala 

l , 1,4· ~'· A je.Jcn rieiwdelet h t' l . , . 
~?sz.1tmen:yek forgai]o b h a .a ya, ala tartozó belföld„ 1· 

4 t~rz~k?'nYvezése és fo~~~o:'~!~lanak ,eng-edélyezúse 'a ké,"zÍ:~~~lt 
'1 torllien1k. Ilyern eng·edélyt csal " .. oz,a~alanalc tudomá1sulvét,;le- , t., Y l Az előbbi bekezdé;b~n e~Ű~e~1 engedé1y.e1s (4. §) kaph'ttu Jan i .. :.: ,o engiedély· iránt uz Iin!téz~thez 
:: Gyógyszerészeti jogszabál l yo {, 12. 
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keli kérvényt beny{1jtani. A ké.rvénye:zéis célljára űrlap szolgá~ 
aTnely.et az Intézet önkö:lts'.égi áron bocsát rendeJkezés~e. A kér"' 
vényben hiva:Hkoznli kell az üz,emi engedély s1Zám.á1·a, továbbá Cs~
tolntl. k·ell azoknak az egészségügyi intézméiniy.cknek (klinikák, kór~ 
házak, sitb.) a ké-szítmény ailka:hnazá1sával elért eredményeiről szóló 
hit1eles bizonylatát, ame·lyek a forgalomba hozni kívánt készít
m&nyt kipróbálták. Mellékelinti kell a kés·zítményből - cirnkéve.I 
és lhasznáJllaii úil:asításter>rezettel ellá)f:.ott - nógy mintát i,g olya.n. 
alakban és csomagolásban, ami1nt a kós.zítn1ényt forgalombahozni 
óhajtják (18. §). Vázolni kell a készítmény előállítási módját, an
nak ösis·zetéitelét, tulajdo1n\Ságait, h.atékonyságá',t és a vele végzett 
Laboratóriumi kisé1rletek eredm·érrnyét. Evégből IlJIBg kell jelölni, 
hogy az illető' oltóanyagból vagy baktériumké.s„tí'tmé·nyből mek~ 
kora m1er1nyi1s.ég pus22tít el bizo<n1yos kís6r:1eiti állatot vagy annak 
egy köbC1entiroétcréb1e11 milY ~mennyiség{í. él'ő 1vagy !eil'.öJ\t 0siira 
foglaltatik; az illeitő savó1niak_ inily adagja inennyi fertőző vagy 
mérg•ező amJyag ellen véd meg ogy bizonyos faju k'isér.1;eti á1!1Ja..tot; 
egy;é1b kés-zítmény·ekr.e vonatkozólag ped;ig az.t lcell olőadrntl., hog-y 
miféle haltólcópesség jelle.mző rájuk. Közölni lcieUl azt is, hogy a 
készítmény lhrutékonyiságát maga az üz.e·m milyen módon ellenőrzi. 

A forgaloirnbahozatali •engedélyt kérő !köteles bejelent.emti a 
kész;ítménynek a gyóg·y1s1zertáralc részére megállllapított úgy:r:ueve
zet\t kicsilnybe·ni eladási árát i,g, 

A kérvényhez csatolni kell minden forgalomba.hozni kívánt 
készítmény utám' 600 (ha,tszáz) for•int (203.143/1946. N. M. sz.: r. 
1. §-a) össze.gű vizsgálati díjnak a postatakarékpénztá1·nál vezetett 
106.032. számú, ,,N. M.: Gyógyszerkészítmériyek vi.zs.oálata és for~ 
galmának ellenőrzése, bevételi számla, Budapest" (203.143/1946. N. 
1\1. sz. r. 4. §·-a) javára történt be.fizetósét igazo'ló cs·ekkeliRrn01·vényt. 

Az előbbi belre,zdé8ben megállapított vizsgálati díjon fe:lül az 
Intézet a vizsgáa.attal tényl.eges·e.n f0l1nerülő költsé.gek fedez,és-ére 
;!Jovábbi pótdíjat szedhet. A pótdíj nem haladhatja me·g a vizs
g,áJattal kapcsolatban f~lmCTiilő ké1szkiadásokat. Az, fültézet addig, 
n1,íg .a ]{érv.ényező az e·stleg' igényelt pótdíjinJak .az előző b.ekezdés
ben fog·laltak 1s1zerint való !]lerovását nem ig·azolta, a vizsgála1tot 
megkezid!eni nem köite.les. 

1:_1a az !111téz,et a kéiszitmény vizsgálatát n1.e1gkezdte, a fol'ya
motlónak a viz's1gálati díj és az e1-;,0tleges pó\t.díj visszatérítésére 
a kérvény e-lutasítifus1a vagy visszavoJnása e.sertében s]n'eiS' igénye. 

15. §. Azokat a k.észítményeket, anl'elyeknek forga1ombahoza
talár:a az e\lőbbi §' -értelmében engedélyt kértek, .az Intézeti! ineg
vizsgálja. 

Ha a vizsgála:t .adatai alapján a készítmény - összetétele 
rniat.t vagy egyéb okból - mem fold meg a kérv·ényhez csatolt 
műsz,aki leírás adatainak, az Itn.téz.et a törzs1könyvezéist és a forga-
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Jombahozata:I ludom1'sulvét<Jlét ebből az okb ·1 t d' · "! 
,a _folyamoélólt· értesíti. " o 1neg aga Ja es erTo 

Az Intézet, ha vizsgálatának e1·e-dménye szer" t k' •t ' 
f 1 l k

, . . 
11

. 
1 

. ,n a eszi meny 
meg e e, a ervenyt me ek .ete1ve-l együtt áttesz· O ' 
K

„ _ ' ' ·· · T , rr_ ' , ·l az rszagos 
. ozo~BSZ·segugy1 anacsuoz, ame1ly az ár hata' 8 val · "' h 'llh „ · tb • ' am.rn1v asz-na aiosag ,s : . sz,empontjából ·ny.ilvánít vé.leméuiiyt A T , h 
véleménye kedvező, .a kérvényt mellékLeteivel egyu' ··'tt a-;iaca,. ta 
t t

. I ,. th · VLS'SZaJu -
a Ja az nueze oz, amely a :kiószífanényt a lörzskönyvlbie h · . . · 

a forgalo111bahozatalt tuc101uá\sul veszi erről a folymodo't "Jtc~yzi, 
k

.. · · k .. 1· ' a orzs
?n.yv1 sz,a1n oz 0se rrnJern~eitt éTte·síti és .a készí.tm.óuy törzsko··n 

zc' t N' ' , ·· · " · yve-. 8·e a I epegeiszscgugy c1mu h1vatalos1 lapban közzéteis1zi 
A.z Ország·os Közegészségii.g·yi TUJruács kedvezőtl·en VÓl·ei1u&nlye 

·8'Se•tébe,n .a l~éJszítn~ény törzskönyve:z.ése és forgalombaJhozatal&.nak 
tuclomasul':etele k·erdésébe1rn a népjóléti miniszter dönt. 

, P_i_z Intez.et valan1ely .kéis1zí•t1nény follyHJatólagos1 törzskönyvezé-
's.:t (4~. §) megt3:gadhatJa, ha annak öw:;,zetétele nem felel 1:neg a 
torzskonyv adatainak. Ily esetben a készítményt a forgalomból 
1~i ~e~ ·vonni és ~ j~vőbe·n a.z\t: üZJletszcrűeml termelni, el]Jlie,nszolgál
tatasert vagy anelkul forga.101nbahozru.'i tiilos. 

16._. §. Minde1rn ~org'alombahowtt k{;szítményt, úgy keH tartály
ba"?- , (uve~ben) e1 1z,arn1, hogy~ annak ériinlt.eitlen vO'l•ta, ille~t!őleg fel-
11y11tasa konlruye•n es azon1rna:l _j_•elismer1hető lle.gycn. 

, 1y. §; Az eg·y !filŰvelet.t0l ,előállított, teljesen azo1n1os minő,ségű 
ik0sz1tmenye_ket (p'l. a gyengített cs1rából nyert ü:ltóanyagot, az 
egy:sz?rr.e kc,szít.ot,t tu~)crkullint stb.) azoin10s sŰTszánn-mal (gyártási 
·sorszammal), a ke·verekolreit pedig azono1s -cllenŐTzŐ számmal kell 
m0gje1ö11nd. e 

18. §.,},'.[inden e,gyes forg,alon1bahuzott kész.ftinény (t1a1itá1yárnak 
bu1:_l~olH;tan (doboz~tn ,~tb.) ·es amennyiben ]ehetsé.ges, magám a 
tar~;1!l;y-an, (ampulla~n, uvegcn, stb.) is .a készítő és forgalomba
bozo :u,cve1n1, valanunt pontos cí1nén k:íviil a készitm.é1nw nevét 
.~0nnyisógé't, gyártá~si sons·z1á1nát, ö,ssz;eté.tclét vagy hat1ásfokát

1 

lHetőleg adagját, a ~~örzskönyvi szá'll1át, kicsinyberui eladási árát' 
hasiználhatóságúnak időtart!arnút és vé.gül szérumokruáJ hogy mj~ 
1!,erni 'á~111atfajt~ból kéB·Z~ilt, ina,gyar nyelven. világ'O\S<ot'.n fel kell 
tu•nlt.etm:l. Magan a lta1"tialyon (üvc.g'cn, a1npu11án stb.) az. előállító 
'(?é?', vá11~lat, stb.). ,n1e:vé.!, valamint a kószítn1ény nevét és gyár
ta1s1 sol'1sza1nat fe11ite1t1enul fel koll ·ti.lnteitni. 

Ha a készítmény é!lő csirákat is tar~ab:.1a7., e„J a tartály külső 
•ÓS heLső burkola,tán feltűnő módon jelezni kell. J elezJnii ke.1il., !hogy 
a készíltmé.n;y „száraz, hűvös: helyen :tartandó" és hogy es1ak or-
vosi vényi··e adható ki." '' 

Ezenkívül mind.en készít1nényhe·z az alkalmazás'tllak módjára 
·vO'n111.tkozó Ó·s_ az Int1éz-0t úll:tal jóváhagyott utasítást kell n1ellé
íkelni, arnolybcn meg keill jelölni 100 köbcentimélUe11T'e vona.tkoz-
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tatva a kéiszttmé1nyhez adott antiszeptikus alruyag -n.ev&t és n1eny
nyiségót is. Be nem mut1ato1t1tl és nem e:niged&lyezleitt utaisítások,. 
hirdetmények és1 más nyomta1tványok cs,a.tolása tilos. 

Az u. n. gyengíteitt vagy aviruleniS élő mikrobákat lartalmazó 
fdlyélrnny oltóanyagokbó:l egy üvegben (fiolában, ampullában) 5(l 
adagnál többe1J kis.zo'lgáltatni ne1n s.zabad. -

Élőcsírás oltóanyagot tartal1uazó kés·zíl'mé-nyt cs,ak oly cso
magolásban ,szabrudJ postán küldeni, ame:ly az; 1e·mberi testből szár
m.azó váladékok &s a.nyagok, valllamirnt hullarészek pos-tai szállí
tás1a tárgyábairu kiiboesátote 43.728/1928. K. M. sz. rend0let (Rt. 1929. 
465. o.) ad I. poJn~jában foglalt rendelkozéseknek megfotel, azzal a 
különbs-égg;e:l, 1hogy ·.a burkolaton (s1záHlítólev-éilen) „fe;ytőző élő
csirás olltóanyag" jelzést kell használni. 

19. §. Az em.gedélyes (2. § második hekiezdés a) pontja) a ké
s-zíltmények eJőálll'fl1ási módjá1nb árán vagy a hasz.nálati utiasításon~ 
illetőleg címkéin. eszközölni kívánt minden változtatáshoz, az In
tézet hozzájárulásiát cilőz1eteBe11 megszerezni kötele1s. 

20. §. A jelen rendelet hatálya alá tartozó készítmfuiyek csak 
orvosi .é,,s gyógyszerészi sza1c1apban hirdethetők. Tilos a valóság
niak 111,eg ne-m felelő adatokat tartalmazó, gyógyhatás.ában meg-:· 
téve-sztő vagy jóí:úlést sértő hirdetés1t közzé.tenni. 

21. §. Az eng-edély-es (2. § második bekezdés a) pontja) az, általa 
forgalomhahozott készítmén>yek 'rneg·bízlhatóságváért és jóságáért 
fefücll6ssé-ggel tartozik. A tartályokorn fel1l!ünte.t1ett tulajdons1ágoktól' 
eltérő (gyengébb, haitástalan vagy túlerő.s), úgyszirntén szenn;ye
zet.t vagy romilott kés\ZítméJn,yokeit forgalombahoz.ni tilos. 

22. §. Ha az engec1élyes (2. § második bekezdés a) pontja) va-· 
lflni.ely· kéiszítménynek termelését vag'Y forgalo1nbahozatalát szü
neteQtelti -és ezen ·.,.k.észí1tm.énybőq_· lc~élt egy1nást1 követő n!ogyledévt 
biZO'ttság'i elle1nőrzést (36. § negyedik bekezdése) alkalmával min~ 
tát bemutatni nem tud, a népjóléti 1niniszter a forg-alon1bahozatalí 
erngedélyt .az .engedélyes olőze!te1s n1Jeghal:J'g'atása után vi.s1stzavon
hatja. 

23. §. Ha· va~lamely régebben forgalombamJlevő készítmény a: 
lejárati idő előtt batóértékéből veszített, vagy az i·omlottnak vagy 
szennyte.zetnek bizolnJyult, az engedé['yes (2. § 1násodik b·ekezdé:s a) 
pon1tja) köteles ezt .az. Intéz.e-tnek haladéktalanul bejele,nterui és, 
a.zok bevo1nitsa céljából nyonc 1n:ap alatt a Magyar J(özlöny és a 
N épeg·ész,ségügy cím,ű hiv,atalos lapban .éisl a Magyarországi 
Gyóg·yszeréis-z Egyesifü!et hivatalos lapjáb:an - .a készítmétniy éis ru 
g·yártási sorszám pontos megje.löl~sei mellett - saját kölhségéu· 
fe:f,tünő hell'yen é.s módon hírdelUmBnyt köz,zétenni éis a kifogás alá: 
eső ké-szít1nény-eket s•aját költségére díjtalanul meg·f·0lelőr0 be
csc1·éHinii. 

24. §. Az enged'&lye-s (2. § máJsodik bekezdés a) poffl>tja) a je--
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len rendelet hatálya alá tartozó :k•é.fjzÍtm:ények forgalon1haho-zata 
liáró-1 kiszolgá1ta.tási naplót köDe1Hs vez.etwi. A kisz.olgá'litrutási n.ap
!lónak tartalmaznia kell a megrende'lé:s idejét, a n1egrendelő nevét 
és lakóhe\l'yét, a címére küldött ké,s1Zítmény megjelölés:élt, minősér 
gét, n1e1n1n.yiisúgét és gyártási sorszá1ná1t, valamint az elkiildéis,, ill.le
tőleg kiszolgá,lta;tás •dőpontdát. 

25. §. A forgalombahoz.a.talra e1uig·ed1éllyc2ett készítrnén-yeket. az 
1.300/1932. N. M. l\1. eln. sz. rende,lJellthez (Rt. 1932. 530: o:) melléke[t 
?>Gyógys1z.errende:]ési utwsítás" 6. és 11. pontdábau említett köz
kórház,ak és OTvosi, ren,delőintézetek, valan1int egyéb jóték-onycélú 
egész1ségügyi vagy tu·clományo-s intéz1etek, •t:ovábbá a gyógyszer
tiárak 1éls gyóg'Yárúinagyk_ler-eskcdéis:e-k' a te['melésre és foTgalomba
hozai:alra jogosított hazai imltéz.etektől .és cégektő!l közvetlenül is 
beszerezhetik. Az üzfr•et.i nyereség elér.ésér.ie léitesítetlt magálrngyógy
intéz,e,tek éis orvosi reindelő intózetek, valan1int a gyako1·ló orvosok 
éis a közönség rószére .azonban .a kész.ítmónyek - a jelen § utolsó 
beklezd·ésében említeit!t ese.t kivé~e-léve·l - csak g'y-Ógyszertárakban 
és kizáró:lag orvosi rcnde1v6ny ala.pjátnl szolgáltathatók k'i. 

A je~ieln: rende,Je,t hatálya .al'á tart.ozó készítmények' cs,akis ere
detd töltésben és a terme1lő ür.eni, állt:al hite-lesien l1ezárt eredeti 
üvegekben hozhatók forgalomba. Azokat eladás előtt felbontani, 
kis·ebb üvegekbe 11ef,ecite-ni vagy rnás művele:teknclc alá~etni nem 
szabad. A gyógyszertárak é-s gyóg·yiá.rúnagykere11k.edéisok vezeitői
nek gondo1s1a.n ügyeillniök k1ell .arra, hogy az oltóanyagok - figye
lemme,] a 212.600/1933. B. M. számú remki<>let (R~. 1933. 1480. o.) 3. 
porntjára, va\llamint .az érvénybenlévő~ Magyar Gyógyszerkönyv 
rendelkozéseil'ie - -csakis kíifogástalan állapotban és1 sértetlen, le
zárt üveg'ekben (edényekben). kerülj®Jek forgalomba, továbbá 
hogy a. raktáro-n lf1ar•totst k.észll1eteik a iSzabályok:Walc (Gyógyszer
kömlyv stb.) meg·feJeJő módon híívös, sötét és száraz helyen tartas
sanalc. A hatásnsság hatáJ:idcJié:nek )lJe,telte, ultáin a késiz.ítmény.eket 
forgalo1nbahoznl nen1 szabad. B,elt'egséget okozó é}őcsirákat tar
t.ahnazó készi-bményeket a gyógysz:ertárakbrunl és gyógyárúnagy
kereskedéisekben készletben tartainli tilos. E7Jeket a kószít.m.ényeket 
a gyóg-ysze-rész az orvo-s1 rend!olése alapján hesz.e.rz.e1ndő n1en1nyisé'g 
kézh,ezvétiBleJ után 24 órán be[iül a meg-1~endelőne-k á:t1adni tartoz,ik. 

A C'somagokotnJ „az orvos kez.&he-z" je1lzést feltünő módon al
ltahniaz!rüi ke:U. 

Orvosok és orvosi laboratóriumok a be-L~gségek felismerésére 
~.s kén·jelz'élsé1·e. (diagnosiitikai. célra) szolg·áló, vaJ,amint. az élőcsi
rákat tart2\1llazó kéiszítm-éiny;eket köz.v.e.\tJlenül a terme-lő üzemből 
is, b-oszerez'betik'. 

26. §'. A jellEJnJ rendelet 14. §-át az embergyógyászati célra 
szolg~áiTó kész.ítménytek forg·alombahoz.atala tekinte1t1ében a 9. §-ban 
en1l{te.tt üzem-ekre is, alka~mazni kell. 
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IV. Külffüdi készítmények forgalombahozatala. 

27 § · A jelen r'elldel1et hatálya all!á tarlozó k~földi kBszítn;il'· 
ni ek~t ~sak ··az alább.i. Ten1delkezé:sekben megfuatarozott enge,de.ly r ·r lehet behoz,ni és forgalombahozni, hacsalc erTe a n;~PJO~ 
ré~)J::i~niszter TC.Udkívüli 1BSC1tben, külön ~ng·~.dé~yt, 1180:-~, ,adO,L.t, 

A jCJ!'on l''endeilet hatálya ala tartozo kulf".ldi l~nszürrw~y~k 
f ··gfl lombahozatalának é1s bchozatalálrnak e1n1gedclyezes0 --,a f e:1_t~_ 
11~~rru; 0 ,Jöze-be•s törziskönyvez'éis;c és b.ehoza,taláinak ,tudomas;i v , e,}e 
•t· · t··--+' ·1.J Ilyen cno-edélyti cis1ak üzemi eingielde1'yes, gyogyaru-
n Jall OnBlllW. ~ , • l ,„ ("" k hot k d" ag-y gyógyszertar fe, 01os vez,e o:ie ap "". 
n-ag~~e1:~~b~i o b:k.~zdésben e~lített engedély teilnyerés&re iránJT,ul~ 

• • "" Ulm' •1 ,;8 felszerelé:sére' ,nJéiz-ve a 14. § rende1lke:ziese1 kerv·emJy tanla aI a = , , .. · 
· ,' d'k azzal az elltérésisc.1, hogy a kerve;iy~ellJJ ?"z ,uze·m1 en-:
lIWU'Yl a o , 1a h'e!ye·'t1 az előállító üziem nevet e.s c:nnet kelW fel· g·e;de1 y szan: ~ ·e ~ • b' L t k · 
t :. t ·tni' Ko"z·1's111ert k!éls~.ítményeknél az orvosi izony a o • iro
un ,e · 11" h t"l dallmi &s -yiz1s1gá1i~i adatok 1~e oz el n L 

A fo]yamodonak ezenfellul: , . , l 
a) be k'ell mutatnia a külföldi ter1nelőn.ek ~z ott?m.1 hato:sago_r 

• "11 tékes magyar kü'lképviselet által hitelesiitett nyll<;tko
es t~ 1. ·~l hogy a szóban·lévö készítménynek JYiagyarorsz;:1g.on 
zal'; af:r10 '1 bahoz·1ta!lával a folyamodót tclj'c·s fc.Jc:lőS'scgg-el ya 0 orga 0111 e e 

me·gbíz1ta; k · 't · for·g·aJon1bahozalt:ala a b) igazol1nia lce,11, hogy a eszi ineny 
o· áJ·tús helyén enged:éilyezve van. , , ... „ , • 
""'Y A t". skönyvezé:srt:- 111inden kész1t1nelnyre- k1]}1on kellli l~el'lll. 

A .
0
jz , rende]i;t 8„ 14-26, §-aiban foglalt, rcit~e~ezes·eket 

k . , JO ei2~ § uÍolsó 'blekezdését - a külföldi k&s.z1tmenyekro vo-1·vevo a· '· · · "kl" 
natkozhan i.,s megfelelően alka1lmazn1 Tf'r-11'. • 

1 ,. b t"~·d mányos orvosí Közkórházak, eg-y1elt,emi kliniká e, e1~ egye '--"„ o „ • , , , , _ 
"· •• , , •• .... r1· intéze.tek 1,resze..1:\e, oly kulfold1 ~celsz1tme viag'-y \Jcozegesz.segugJ'1 ' · · „ (' t ') h'va±alos 

k be.hozatalához, a1nely:eket .ezek ·vezeto iga,zga o 1 ';<-
~~!zolása ·S·zerint saját kÍ!siérleti céljailkl·a has~nalnak1 _fcL a J~len 
§~-b n meo·kivá01t törziskö1nlyvez.é.si 6s b1eihozaltal1 e-ngedek,Jyrb·e hn1nt: 

a ';:k ' "k .1 behozott ké.szítményekert és azo e ozo 
ugyan. S~l1,tsegzuonb' a'ln .a behozatalt követő két héten belül az In-n1cnnyllse.ge· a e 

t:éz.etnek bejcl,enten~ tiartoznak. , . ) , 
8 ~ Ha az enged:é,Jyes (2. § második bekezdes b) poln~Ja m.~r 

.·· 
2 k": · ;zc(,t külföldi készítményt hoz be, kötefo~, ezt es.~troiLf 

tor~~ ony;n't:1&zetne1c írásb,an be.j.e•lenilte!llti. A beji:ll·ent~esb,en el? kel 
ese.t~.e a~ hozni kivánt készítn1ény törzsköny\TI S!Zamat, .szarma; 
a~~~t a po·:tos, ös1szeit&t.elét, lLBvélt:, mcrunyis~gét, t,art~lyonk1U;t ;'.'al?,: 
za .c1 ', , . ·: h t':sfokát Be kel!l: mutai:(nJi tovabba az e emor~o 
~~~z::~l~~~k~'lal ~e~erülö. kiadások fedezéoSére köll!t.sé17·1n:gtérít.__Ms,' 
cín~K~ fizet-endő alább meg·jelölt ösis,ze.gn:ek a 106.032. sza111u „N. "' 
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Gyógyszerkészítmények viZisgálata és forg·almának efüien2rzé.se, 
bevételi sz.ámla, Budap0s,t" ·ülnevez:é:sií. postatalcar.é.kpénztári 
számlára törté-nt befize:tóst igazoló csekk~elismervényt. 

Az ellenőrző vizsgála:tokhoz szüksége1s 1ninták számát a 29. § 
ál11apítja m!C.g·. 

Költséaniegtérítés C'Í.nién (t, vámkezelés alkalmával 1;ett niinták 
'tttán darabon,kin.t gyógysavókért 240 (kettőszáznegyven) forin,t, 
'Vakcinákért 120 (százhúsz) forint, diag·n-osztikai anyagokért pedig 
60 (hatvan) forint összegil díjat kell fizetni (203.143/1946, N. M. sz. 
r. 2. §-a). 

29. §. Külföldről bciho~ni kiv:ílnlt és a jelen rendefot hatitlya 
alá tartozó kész:fö:rnéuyek a vámjog· szabálynzásáróll s·zóló 1924. évi 
XIX. törvénJ7 cikk végrehajtása tárgyában .a pétruzügymi\ndsz:ter 
1926. évi 92.000. számú rendeilctével kiadott Utasítás (0. melíék
l!eit H. pontja) é.1~Lelm:éb.en csali abban az esetben várnlceze1lhetők, 
ha a cí1nze1tt ig·azolja, hogy a már törz.skönyvezctt kéisz.ítJnények 
behozatalát az Intézetnok bejel<mt<Jt:te. 

A ké-szítméinyeket t[l.rtalmaz.ó lládák, csomagok stb. a ván1ke
zeiés után a fővámhivatal által hivaLalosan :lcpecsételtetnek és 
ily,en módon adatnak ki a címzettnek. A címzett az áru vá1nkeZe
lléséről m:éig a vámk,eze,léSi befejezése .e.lőtt az Intézet r.ész,ére· érte
sí1téist kötei11e.s kiállítanri., amelynJek tartalmaznia kell a .küldemény 
csom.agdarabjaiJu:ak je.Iét &s 1s1zámáit, teljsúlyát, a készítmén.y gyái
tójának, származási országáJnak, ineu:llnyiség·ének és eJn.evezésé·nek 
megjelö[ését. A fővámhivatal az .órte,sítésre rá-vezeti az. alkalma
zott ván1hiva:tali zár minőségét és darablszámát, valamint a vám
keze.l:éis m1e.gtörténtét és. annak adataút. Az ilyenképen eíltint.é.zett 
értesítéis•t posta vagy indokolít esetbe·n az ügyfél kiv1ánságáin1ak 
megfelelőe1n' - .az ő kölltség·ére - küldö:nc útján, de mindenkor 
hivafalo1s úton .az Intéziert cí1uére· ·ellküldi. Az, Intézet a fővá:mhi
v.atal éiitesítés1étnek vétele után a küliltlemény felbo1rutása időpont
jának n1egállapítása végett .a címzettel érintkezésbe lép és szak
közegét ·ellJlek megfelelően küldi· ki. A föván1hivatal pecsétje a 
küitde.méinyről csak az Iin1tdzeJt szakközegének jelenlétében és csak 
az -esetben távolítható el, ha atn.nak sértetlen volta ezen stZakközeg 
által n11egállapíttatot':t:. 

Az In·tézet szakközeg·e a felbontás alkaHmával a már s.z-étküI
dés-ro aJlkab_nas állapotban csion1agolt. J::iéi:;.zítmények n1inden 0gyes 
gyár\tás1i számából, ha pedig azonos ,gyá1~tási sorszámú készít• 
mény többféle oson1agolásba1nJ szerepel, az eH/érő c:som.agolású ké.
szít~ményiek mindegyikébőlli ·a.z, efüenőrző vizsgálathoz mintákat 
vesz, 1nég pedig: 

a) ha az, a;zom1o.s sorszámú, illettve, azonos csomagolású (e~.osz
tású., jm_muneg'-ység tartalmú sth.) e,gység1eik (arnpu.lJák, üv;ege·k 
sfö.) száma nmn haladja mcg a 100 darabolt', mindegyikből kettőt
kettőt; 
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.~ 1 d' 100 darabot minden további megkezdett b) ha m;eg:_ua a Ja; a <. e • 

50 darab után továblhi egyet-eglyet§. b gjelölit módon tovább 
Ha .a .szállí.'tmányába1nl a 3 . -kan ms~u'i]~S'éges művelcte·k ei-

" k, 't , ek vannak csa a , r. ,_ . 11 tb 
kezcl,eindo eszi meny , f" . : ·!·on1bahozatalra kész á apo an 

· ' t'I tebát a mar mga lt d llo ' v.e:g'.li'e.se u arL, l"bb' bekezdésben fogla ren e, leiZe;-
Iévő kés.zít.mé;iy~ől l\:e1!~. az e. 0 1 

siek szerint mintat ;e'Dl?il. . , . m.e ·fe]előne-k 'talált készítmények 
Többször viz,sg·al•t es m;n~g r!tézet a belhozata\f1, éls a forga-

1sm&telt behovata_1a alk~.1t''tav„ ".z álat megejtése el&tt ]s1 feHéte
lombahozatalt mar a JI:o' e· etzo VJ.zsg 

lles.on. tudomásul veh~t11. , '. a viz.sg·áll1at e'l"eidmélntye ,gzerin1:\ a 
Ha a behozott kcsiZJ.tn1e][ ~ei • .azt foT'galomba ihozni nem 

köveil;e1roények~ek mle~ fel~., ~n;é111y :az. In·tlélzet feltételes tudo
szabad, _ha p,ed1g_ ,az i. ~enfo ~s~omba k·erült~ .az engedéll,yes (2. § 
másulvémele alaPJan) mar t. r{ ]rnté"et fellhívására 8 nap alatt 
n1ásodik bek

1

ezdés b, pon J~ ~~ HZlS'égü~y című hivaitalos lapban, 
a Maguar Közlöny :e1s1 Ga ~epeige~, z Egye.si'tlc-t hivatala.s lapjában 
és a Magya1·ors1Zag1 t"kogys~~~:Ím1é1n-Y-t köt1e1J.Jes a készítmény és 
annak_ bevomiására von.a ozo 1

I.-
1

„ 1:se m•ellett _ 
1
saját költ,ségéu 

j.' • 'm pon,t.ns megJ0 o e:, i i 1·· h' t't 
a gyá1~ 4as1 sorsza , · , k.: h' ·é :teinlnli €tnJnek m.0g. ork,en e . 
_ feltünő hdl!yen es1n;io,don b ~~~~ról egy~nkint és. külön-külön 
az Inté~et. előtti igazo. n.1 e~s· ta , et . 'a' ki'k 

1
•
0
:
8

„1;,·re a k1szolgáI1tatotlt · ·· " en -EH' ·es1· en1, · ~ ~'"' 
mimdazok.a_t . is surgostt készítményből szállított. 
nlapló sz.cr1nt a bev,on. má-~odik bekJe.zdés b) pontja) köte!Les 

30. ~. Az enged~lyes ,(2. ,§ , . 'k ·"l z azokra vonatkozó meg
a lrülfÖ1ldrőrl behozott, ke.~1z1t,mekn!,,e;l truogy~~'oly.an feljegyZélsek·et és 

k "l · szetkuldm1e 10 '" • · ,,„ · t' rende,lé1s1e ro .es a - . · ·. t mfl e'iieklelt a hazai termewo in e-
nyil~ántartá.sokat vezetni,. m1n a .'J1Y ít (12 és 24. §.). 
zetekrn ni&zvc a jeLerr re'r1id:let ;negbalkapd' b). porrtJ· a) a külföldről: 

d .1 (2 § ma,sod.1k e ez es b · t• Az enge .e yes . . . t 1 "lf"ldi termékeket oesa 
behozott kés~ítmén?eket_ ic.s1allc~s ~1·~]11J :e~o-t~ készí·l\ményelc címkój.éJn 
h atJ·a forgalomba es .ezt a ~rst~o ~a ,a'„11 egyu"tt •sz1cmbetlí.n6e11 fe:l

, 1 "•'f"ldi gyar o crmevc t k t és burkolatan a '"' 0 
, . k' „ 1 18 §-ban foglalt ada o a 

tüntetni kö'tleles. A címkerr e~e~ i'"i] t~n1tetni A burkcillatra ós tar
is magyar nyelven, pontosan e , :ee , ,1 olruto~ cín1-élt is rá lceM ve
tálym a be'lfölcH fo;·g~Ion;bah~zo~:: ~éhei; a je~en renclJeletlY<m 
zetn!i. A ~ülfön'~~ k~'.z1t,me-nke e ontos nn1eg~t.artásáért az :0ng.ed,élye~s 
·m·eO'állapitott kove1telmeny~ P 

1 
. , 31 § harinadik bek,ez1d.e-

~" A. k'''lf"ld' ké<1útme111yek, .nveve a . "'ll't' k"lf"hli fele•los. u o 1 L- • redoti tö.ltté1sben és az e11oa I o u o , 
s-ében emlí!ett ,eseif\et, ~sal~s .~'l b hoz11atók forg·alo1nba; a t:ar~a
c.&g ált1al hite]esc;i lez~i:'I a\ a { e1~!ztani vagy egyébként mcgvallyokat felbo1nltatrn1, ta11 .a mu :ea 

toztatni tiilos:. 1 lt de!llkezések megszegése csetébelll a nép~ A j.elen §-ban fog a ren . , '· 
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jólét-i 1n'inis.zter a külföl'drőll! behozott készítn1éiny forgalornbahoz,;;1-
ilalára és behozatalára adott engedélyt vi1slszavonJhatja, 

31. §. ÜiY külföldi készítmé!Ily behozaltalárn, amely beilföldön 
inég higításra, kisebb üvegekbe töltésre vagy to,rábbter1neiésre 
szorul, engedélyt cs,alc az kaphat, akinek a j,elen, rendel:et hatá1lya 
alá tartozó készítménye-k üzl.eHlsze·rű itermelé-sére1 jogosító üze1ni 
e-ng.edélye van. A behozatal kérés;e a'lkalmáva,l a folyamodó rne,g'"" 
jel

1

ö1ni tartozik azt a műve1et·et iiS, n1elyet a külföldi alrapké1sz-ít
ményen bt~1JlföJdö.n1 rnég· vég·ezni óhajU. Ily fellklo.Igozássall csiak üzemi 
engedélye.s foglalkozhatik. 

A -tovrábbkeze]U készítmény forgalombahozójára a jel;en rendelet 
8„ 12-27„ 40. és 43. §-ába•n' foglaJ;t reindellmzések is alkalllinazást 
nyernek. 

A belföldön továbbkewlt külföldi kés.zítméinyek c1sak a 30. §-ban 
1neg'szabott ~111ódon és 111eg·fie·lelő cin1kéveW ke·rülh·e-tnek forgalomba 
azzaill a külö!nibsélggel, hogy a címkén fei kell tüntetni a belföldön 
végzett műveletet is. 

32. §. Továbbtermell1ést igénylő kü1fö1di alapkészíb:rnények kül
földrői való behozatalához a népjóléti mti1niszter engedélye ·s1züksé
g.e·s. Az erre irányuló- kérvényt a népjóléti miniszterhez címezve az 
Intézetnél lwll benyu;ltani. 

Az ell'őbbi bekezdésben m,eg'j.e1lö'l!t~ ily alapkészítmények a bethoza
taiJilal kapcsolatbruni ugyanolyan el~e·nőrzés alá esn1ek, minit a már 
törzJ@könyvczertt külfö:l!di k&lzíbnónyek és a költs.égrn.cgtérítés tekin
te,téhen ezekre néz.v.e is a 28. §-ban meg·állJapított díjtételek kö:telc
zők. Az ellenőrzésért fizete.ndő díj megállapítása végett az. engedé-
1y·ehS a behozatal beje1l!entéis!e alkaln1ával' közö1nJi tartozik, hogy a 
kószítmé(n.yt ·n1il1Yen a1tl.agolásban fogj.a forgalombahozni. 

33. §. Külföldi· oltiósz1e.rc·k, bakte·riotógiai készítn1ém,yek magán
hasz1I1álatra. vagy díjtaI,an orvosi rndnta.ként nem !hozhatók be éH 
nem vántlc·ezelhetők. Kivételes mé[:tánylást é.rdemlő esetekben azOin
ban a népjóléti miniszter a behozat.ah·:a engedélyt, 1t:ováhbá csupátU 
néháiny adagban behozott készítmény t.ekinteitében a törzskönyvcz
tetés és az ellenőrző vizsgálat alól felrn-entést adhat illetőleg díj
mérséklést eng~edély-1ezhet. Orvoisok ·Cbbő!ll a szEnnpontbó[, a magá;u
egyénekkel azonos o[bírálás alá' e-snek. 

V. Ellenőrzés. 

34. §. A jelem. rnndelet hatá:lya alá tartozó készítmények eillőállH
tás.a éis forg•alo1nbahozatala állami e11enőrzés ala1t:t á1Jl:. Az eiUenőr
zés kiberjcd azokra a gyógyis2ertárakra és gyógyáruiruagykere1ske
dé«ekre is, amelyek akár belföldön előá'llított, akár pedig külföld
ről behozott ilyen készítmélmyeket raktáro;w tartla.nak és ilyeneket 
,árusítanak. 
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t . t' alkalmas módon-A , llami ellenőrzés tényét ineg evesz esre 

l'ek1!{n~1c~lokr~ felhasznáin~ b_e1f, tz~b'~~ 'Úartozó kélszítm~nJy~~ ter-
35. §. A Jele~ re:'\:"~ t ,f. t :ilenőrző bizottság-ok te!Jesrbk. 

melését és forga' o~ ~ oza a; a 

A bizottság tagJ~l: , . 't' ra használa-.t\018 készítményeklnlél ;a
a) a csak emberi gyo'gky1 f~~árosbairu az ilWetékes tisztiorvos) es· 

tisz.tifőol'vos (Budapest s-zie es o 
·1z Intézet s·z.akközeg-e-; , b · d az á}1Jatorvoslálsban \hasz--_ 
e b) mind az embero;·voslc:_lis· t~'11,~1s~az Oriszágos Allat-eg·.ész.ség--

. 't , knea az ni eze" .,,, . , t·· nála.tos lce·szr menye kk·· továbbá a tisz;b:ifőorvos es a or-
ügyi Intézet egy-egy sza (Boz,~fe, est rszékesfővároisban az, illetékes-;. 
Ve'nyhatósá:g·i á11l1rutorvos ne ap . ) 

·· 11elt" 'llatorvo,, 
:tisztiorvos és ~ keri..~ ~ef .sizíni ,elli~nőrzéisébe\ru, amelyelz csak ~~

Az 01lycun1 uzem~ , 1Y k' '"r:nényeket te,rmelnek, de a sz;nk-. , 't' ·a haszna atos esz11.; , „ , h t' , . 
bcr1 gyogyi asi , _ ál!llatokból -veszik a torvein1y a osagr 
s.élge,s alapanyagokat rei~zlbc~" : ·osban .az i:hletékcs állatorvos) is. 
állatorvos (Budapest sz.e ces ovaI 

részt vesz. . . „ , , .. 1 az Intéz.eit a .szükséghez. lcép~s~, 
A bizottság·1 eli1!enorze.se1n ~<1 ~~ tlcérdé:siekre vonatkozó helysz1n1 

önáll~an is ,vége~~et e~g~~~J:i~~~~10n'l1eliliékelt mintának n:iegf~lelő:~l-
vizsgalatot es a ?e' en ~~1·mimt1es mintákat is vehet. IDw VIzsg;a a-· 
ism•ervény ellewcben J , 'th t 

·, b d' ·at fel nern szarni a-. " 
tokert azon ain 1~, „ · b. ttsá f·eiladarl:körc a következo: 

36. §. Az. ellenor~loy {1~~nt J°öte1·j.e,sz,tieit1t1 kérelem e.se,tében hedilyk· 
a) üzeIDJ einge e . . , 11 't. hog'""'" az 5 § hetedik és rnlyoil\ca . 1 , t., n1ega ap1 Ja, ,J • • , h z· 

f>Zín1 ,szem.e u Jan tt l"f lt'te.lek fennállanak-e eis1 og-y a 
hek.e.zdésébe·n me~'s.z.a~o 'k e~ ~e=dése értelmében közölt adatok a-, 
ugyanezen § k1lenced1 e 

valóságnak megfelltelnek-e; lk 1 ttak illetőleg· más személyek: 
11 „ . ho~ az .a amazo , ··1· O"t b) e enorz1, , "'-;. "' l ' lln. .;. fertőzések eJkeru es-0 szemp rr-'-1 -, . . l megova.sa va a:m 11..-

egeiSzseg-ene i: · , ''· ~ . t'tettek-e· 
jábóll szükséges intezkedes10z :11-1-~?l·yee· sek a J'·elen rende;1elttnek a ter-~ 

l" „ · hogy az ,engewe · 1 , ·t meg e) e 1ienorz1, ' t n. 1 kapcsoitaito1s 1'81Ud0 kezes-e-1 -
m1eléisis1el é1s ~or~,~1°;n?~hoz~k:-. 1a in.tákat vehet a jelen: re~~e~1e~ h;i-
tartják-e, evegb~!l t~r1t~~lne 'i_~ m raktárontartott külö;rnbüzo keszitü·· 
táJya alá tartozo ke.sz w. ap_o .. a_nl • égett jegyzőkönyv mellett az 

, kb"l 's azokat megVJz.Sga.as v mein1yc o e, . 
Intézetnek küi1d1 meg; . i:HI . , lliatáJJomány egészségi állapo--

d) ellenőrzi vé1gül az es>C eges a , a (' §~nlak utolsó b1eke.zd&-
tának időnlfilnti vizsgá1a\tlá1a t vlo~a;~~o:~~n~ vÍ.zsgáÍatok e,reclmétn;yeit. 
sében emlírt::itt vi~s?:.á!]a1.i :eike ~l ce ~ o kéJszít1nény-szolgálhat an1,;=:ly az-. 

Mintavetel ?elJal'a, csa , o yla adott módon szabályszeruen ~:e: 
előállÍ't:ó üze,niiu,el szokaso~ e.s' e fog J , eil·yeket egy évein'. be1ul 

l k""lf""\di keszitmony.e rne, arn . . , 
1 

. 
van zárva. 0 Y L ;1 o k d " ·e-cln1ény{í vizsgálat.a alapJan cs o Y hoztak be az ln LHz0t e vezo er 
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belföldi készítm:éinyekre, a1uclyek egy éven belül vizsgáltattak, és 
az Intéz,et viz,sgálata Hzerint megfelelőnek bizonyultak, a rnin-ta
vétel nem terjed ki, hacsak vala1ni különös i-11'dok a vizsgálatot 
g·züksé-ges1sé n,em tese:i. 

1\ifinde·n helyszí,nli o1'~einJőrzés .ailkal111ával jegyzőkönyVíet k·el1l fel
venni és abbain az e.llenőrzés vég·ett átvett inilwtáka:t fe·l kefill sorolni. 
A jegyzőkönyve,t a bizot1tság tagjain kívül az. üzem megbízotfüjának 
is alá k1eJl1 írnia. · 

A jelen § IJ), e) és d) pontjába.ni megszaboti cHe1nőrzés cbljából 
a bizo-t.tság időnként, ·de negyedévemként lega\lább egyszer, 0lőze1tes 
érte1sítés nélkül hely-színi sz.en1lét tart az engedélyesek üzemeibein, 
laboratóriun1ai-ban, raktáraiban, va'lanlin-t egyéb helyii~,égeiben és 
e;nlnek során a 12. -é-s 24. §, továbbá' a 30. § első bekezdése érte~mében 
vez-etendő nyilvántartá-so·kat (ter1nelési naplót és ·klszoigáltatási 
naplót is ni-e-gviz·sgálja. A bizottság tapasztalatairól - a fclvc.t~; 
jegyzőkönyv másolatának csato1lásával -- a népjóléti miniszternek 
negyedéven.kint, a je'len rendeletbe ütköző g,zabá'lytalan.ság megál
lapítása e-s·etében pedig azonnal je'Jentés.t tesiz. 

Ha á1lategészségügyi sz,emponiJhól 1neriiJt fel kifogás, erről a 
bizottság- haladéktalanulll je1entést teisz a földmívcWésiigyi minisz,ter
n:ek iiSI, aki ebbe'n az. iránybairu a népjóléti mi.niszter e.gyidejű érte
sí1tésc ntellett i'ntézkedik. 

37. §. Az Intézet az ellenőrző bizottság- által vett mintákat meg
vizsgálja és az ered111éinyrőI a népjóléti min,is.zternek évenkint„ 
szabályta1J:anság rn.egáJlapításáról pedig esoteinkiillit az,onnal je1e-ll
tést teisz. 

Az Ln1téz1et .az. igazgató vagy helyett1ese által aláírt, az; Intézet 
pec.sétjével e'llátott és a jel.en rendelethez n1elléke1t niini:ána:J;;:, meg
felelő elismervény elle1n1ébe·n a termelő iize1nektől, gyógyszertárak
f'.ól és gyógyárunagykereskiedélsektől a szük1Sé-ghez képeisrt külön is 
viehe·t lnintákat és ha szabáJ:yta.lanságot á111apít 111eg, erről a nép
jóléti miniszternek haladékltalanul jele1u1té,st t,c,sz. 

A 1nlintákat az el11lünőrzés céljára az ,elisn1ervény e·llenébe,n díj
talanul kell kiszolgáltatni. Az e-ngeflélycs kötele-El az elismervény 
ellenéb·en inási:ót vett rnintát. ingyen pótolni. 

A j<0l1e1n re-ndieílicit hatálya alá tartozó készít1n.ények ellnőrzésé-nek 
rnódját -és a sz,ab-ványokart az Intéze1t1 hatá:skörében á:1lapítja meg 
&s erről az .. érdekelteke{1 időnki1nt élrtesíti. 

38. §. Az engedélyes a bi:zottsárJi sze1nlék alkalmával az ellen
őrzés céljából vett viin.-den egyes gyógysavá vizsgálata fejében· ter
melési szánionkint 120 ( szá.zhtísz) forint, mindes egyes vakcina 
vizsgálata fejében termelési számonkint 60 (hatvan) forint és 1nin
den egyes diagnosztilr,ari, készít111ény vizsgálata fejében termelési 
számonkint 30 (harminc) forint összegű dí.iat köteles a szemle nap
ját követő nyolc nap alatt a 106.032. szániú „N. 1VI. Gyógyszerkészí
mények vizsgálata és forgalmának ellenőrzése, bevételi számla, 
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Budapest" elnevezésű postatakarékpénztári szá1nlára befizetni 
(203.143/1946. N. M. sz. r. 3. és 4. §-a). 

Ha az -etnlgedély0s közérdekből a jelen rendelet. hatálya a.Iá tar
tozó olyan k-észít1nényit ·term:el vagy hoz forgalomba, ameU!yine1c el
adott me.llnJy1sége n_,incs a1·áinryban az eilllenőrzési díjak' nag·y1s1ágával, 
a népjóléti miniszter ily k·éiszítmények vizsgálati é's ellenőrzési dí
jálnlak fizetéis-e alól az Ii:n,tézet vélllemény-ének meghallg·atása UJtán 
időről-idö1·e feJmentéSit adhat, illető-~eg· díjmérséklést engedélyezhet. 

39. §. Ha .az 1elle1ruőrző bizottság vagy az Intézet jelen!llése- IS.Ze
TiTut valamellly kt3szí:tmény terme.lélsiénél vag-y forgalo•mbahozatalá
ná:] oly természetű szabály:tailanság· fordult elő, 1nely a köz.egósz,s.élg,.. 
ügyi érdekek mcgvétlése sziemponJtjából azonn-al intiézkedésltl tesz 
szükségessé .éis1 különös.e:n1 akkor, ha a 21. § rendelkezéiseit siúlyosabb 
beszámítás allá eső m.ódon me:gsértették, a népjóléti miniszter a bi
zottság, illetőleg az Iirnt.ézet jeil0ntése alapján miln•d az ilzemi, n1ind 
·a forgalombahozata1i engedély hrutályát az engedélye~s ·m:e-ghallga
tása n&lkü'.l is id,eiglene;s1e,n felfüggesZltheti. 

Az e1llenőrző biz.ott.ság h1ely1s'Zín!i ellenőrzései alapján telllt ha.tó
sági intézkedés kapcsán a népjóléti minJi.szter a szülcséghez ké\pest 
azirán1t is intézkedik, hogy a jeJe1nl rendel!e.t alapján hozortt jog~arős 
véghatározatot a szaklapokban is közö1':iélc 

IV. Biintető rendelkezések. 

40. §. Amennyibein a c.sreJekméiny súlyosabb büntető renJdelkezés 
alá nemJ e1scilc, kihágást követ .el és p.élnzbüntetéssel bünteiteindő az, 
aki .a közegészségügyi ha;tóság vagy az Intéziet (1. § 1. pont) sza
bály-sz.e.rű ig1azol1t tag:ját vagy anln1ak közeg·6t a jelien re1n!deletboo 
meghatározott viz.sgáil1at vagy min~\avé!tem elvégzésében akadályozza 
vagy félr1evezeti. 

Amennyiben a 0Selekmény sú1yosa.bbi büntető rendelkezé:s alá 
niem eis!ik, kj!hág;ást lcövet1 el és pénzbüntietéss.el büntete1rndő az az en
gedéil:yes, 1illlert;őleg mliszaki vczdt'ö, aki: 

1. a jele!n· re,nde\liet ha.táil'ya alá tartozó 1cész:ítmény termelésére 
{előállítására) iszolgá!ló helyiségnek, vagy az ahhoz tartozó épület
nek (istátllónak) tisz-tán;l1a1~tásáról ne1n gondoskodik; 

2. a termelési (12. §) vagy kiszo1l·g;á\1t:rtási naplónak (24. §) vag-y 
a bclho·zott k.élsz.ítn1éiD.i'Y ;nyilvántartáisárralc (30. §) vezetését -ehnu
las1zlt.ja; 

3. a jele1n1 rendelelt: 7. §-áhan megszabatt hejelerdiésci köte.Jezett
-ség·ének 1el1eget nem tesz; 

4. a jei1le.n rendelet h_atá1ya aílá c,ső kéiszít11·1,ény e11öá.llítására. k,e
ze·lésére, forgalombahozatalára vagy a forgalo1nból kivonására 
vonaltkozó renclefüezést (2„ 4„ 11., 14-20„ 23., 25-32., 34. ós 42. §) 
m.e-gszegi i 
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5. ~z In,~-~z:t szabályszerií e1is111ervén , . , . , . , 
termeli,[, (eloalrtott) vao-y áL~ l· f , ·aJ yern megtagadJa az alta,Ja 
talai~1 k'is.zolgálitatársát (37. ~§) ~ a oig oinbahozott készítmény díj-

" 6. a Jde1n rendelet 21. §-, 1 , 1 , 
erosebb, hatástalan, 1Sze,nnyez~~tr r~nld~ kelzeis:e t;lle,n&re gyengébb,. 
ga.lomha. vagy lom. ott kesz1tményt hoz for-

~~ az előbbi bekezdésben , ·h l, ~ . , , 
vezelto köv:ertt8, 1 d , 1;18 g a, lar o.zo1tt kihagast a nl" ak' 
.. 1 . , e' e az e,ngedéllye:st a n1űs· k' t" - usz L 
ugy~ et e1s e,11.e,nőrzés gyakorláHáb· '" , , 'z-a 1 veze: o feletti fel
laszta1s' terhe1l1, az eno-edélyes 118. anl8s7z(~nXdeko-s vagy gondatlan inn-
h, , . b i i az 1· IV t 7 § . 

aga.s ;ii11att pénzbü111teJtlélssel büTI.iet1 d'; . e. . -a aJJapJálnJ ki-
A Jolen rendelet 14. 15. 21 07 ~ o. 

foglilalt rnndeHcezés 1ne~·s:z10,~és ·;_ '" 1·~ 1k~· 31„ 32„ 34, vagy 42, §-ajban 
1876:XIV. tc. 8. §-a órt'el~ 'b. ovc- e ovete-tt kihágál.S esetében az 
1ambahozás céljábóÍ raktáro~n' ~-~rt~t~or~·al?1n~ahozott vagy forga
semnTIJisí1té1s:élt is ~1 ken rendJeil '. 1 keiszibne[]_y elkobzását és meg-· 

A pél 1;· t t, t rn. ~· Ull' e e1S1 ekintetébe1m az 1928 ·X t , . 
a\l.kaJmazn1. · · e. rendelkezeise1t k1eill 

A kihágások niiatt az, eljárá"' k„ . 
rendőrti büntetőbírósa' g· lha·t, 1 ... '.b'~ a oztLgazgat:ási hatóság n1int 
· '/' · . · ' as core e tartoz'k H ' 

JD eti 1nini,szter határoz E rend 1, t . , 1 
• armadfokon a nép--

másol~tát a népjóléti n~iniszterl~~: /;~~1PJfillll}t h~zotltl j~gerős ítéletek 
A Jelen rendelet 40 §-át a • e re erJeszteu1. 

ga:ombahozatnl ef{ycs k.é1,'dÓs-ei,n~~Yo.~.\:s,z:rész;t,_ a_ gyó!?y.szerkészítés és for
szamü renllelet 4 l'í é 7 § sz:t Ja yoza.sarol sz.olo. 3220/'1!147 I\I ~ 
1 

„ 
1 

„ ., < • ,s · -a, Yalarn1nt az 1948 ·X"''"v- - < - • , · • -'-"· 
>:ovet >:ezokénen '1Uód-0sHotta: ·~ ~-..„„„ __ tc. 40. és 41. §-a a_ 

3220/1947. Aí. E. sz:. r. 4. §-ának 

a, jelen rendelettel kcvpcsolatos rendelke"· ~ .. 
(1) A111e; ·1 ' ,..csei .. 

. .. , ' 'HtJJ"l- Jen a oselek1nG~-1,1f s{ z bb .. „ 
es-~k, k'tlra[!ást követ el és k·e·t 1 , . .1 yosa: bwntetu rendeU;ezés a-Mt ne1n. 

r:. ' ' i.ona-1ng ter1ellhető z '. , 
D. az, aJd a 245.300 /19SB B },f , ·, ' ' e ,zu.r(U:.'/al büntetendő: 

szert, illetöler1 q·11óaysze1·ke»zi·t··11 ·n· t" _szn1nn rendalet hatdl"Hai afrt eső (/YI óg·1»-
•• ~ il " 1e V ·1-varw'er „ t · · · ' 

®tna-k ell;-nére, hogv az tőrzskönyve„·ve i uen ccs::nt vagy forgalom,bnh~z 
falát a:z 1.lletékes hatóság va ,.,_. ;v n ncs vap11 wnna-1~ forgnlotnbahoza
engedéVyezte; · ·,q1J s~ei 1) ne11n vette tudani-á-s11l, iDletöleg nem 

6. az, aki iparszetilen készít 
mnlített rendelet lza,táll/1a alá s „ ~~{111 for.~a_lotnbahoz az elö1Jbi 5, pontban 
am,el11nek vern;i ös8zet~tele 'nei~i 0

1 
z 1f°'n gyogyszert (gvóu·.11szerkész1.i'-inényt) 

!vétele a'lkaln;dval adott n~Ji"s·~i·. 1
6

• e. 1neg a, forgalo'lnbahozatal tudoniúsu~ 
7 ' °' ""''"" i:i e·irasnak · , 

... az, aki a,z 5, vontban cnilített rend~let . 
gy??.!!sr;;ert (gyágvs.'terkés.<::U.Jnényt) -i- 01,8 e_,, al~pJ~-n ai forgalo11iból Jdlvont 
feJcb,en 1nrJsn:ik á-tad (elncl)~· p z iuleg kesz·it vagy ellenszolgáltatás, 

•. 8. a-.<::, aki as!: ti. vontban e1niuett rendel tb 
n?1 e a. gyógyszer ( gyóg11szerké8:<:if.lnénu) ta, ~ ·-~-n_ foflrtZ~-- rendelkezések elle
tctn (dobozd.n, stb.) a törzsldiny1)i s;árnot I ,al ja'fl:, -illetoleg anna)c burkol-ar 
rendeletben 1neghatrtrozott eqyéb adatokat va a1n:-.nt a,~ 5, pontba.n e1nUtett 

· , ne1n tu.ntet1. fel, a'inely {t [llJÖf{'.IJ~ 

189· 



„ --: • . voiiatrozó .,.enf7eilkezéBel1, érvénye-·t ·1111 ) enenorzt)se1 e ' -SZC!' (gyÓ[!'ijSZC'l'készi '11113 '... „„ ", 
sillését ~gyéb 1nódon rnegnHl8'~f.1n~ T't- tt Tcihág(íst li (tJJÓff1JSZerl.cir a_l::alma-

12) Ha, a.<J előbb-i be!.ezclesbc;i e~1• i e l . _,., enge(],Ölllest (tuJajt'lonost) 
„ , · 'Denető ]'O'Pette e. es a,., . .-1'1 '"a tti·a 1lletőlaq a, 1·1nwza-:ci '" ' , , 1• teli'es·fté~é1;cn .~zwn,~ea·os " fJY 

.zo ' ' . ll ". -~i ]·ötele"'ettseqene.~ '. e t l · 1 ast) ts f ,l 'iq·!Jeleti i.·arnf e enorze, . " . ·."'. . · · tt az engedélvcst ( "n CT.1l on q~~(Í.Ü,tzan 1'nm~aliztús terheli, kihngcis niw , 

.biintetJú keil. , r. 8 1ontjaiba1i e1nlitett l<1luí[1ós eseteben a for-
(.1) .LJZ ( l) bekezdes l)~ 

0
· ;

1
_
0

,,,ás céljából a rn!drtron tartott [!!JOY1f8Zer 
ga,lontbahozo:t vaop fOWf/~~~:~"'ci..~ít is el lcell rendcln'i, 
.( g]Jógys:i·erkeszftnreny) eU, 

3'2f30/19.'/I. ill. E. sz. r. 5. §-ána!.-: 

l l ttel ]r,apcsolatos rendelkezései: 
a. .1elen rence e . !7 tő fo1l1á..,.zal bitntetcnclő: . 

l · k6t év-iq terJe( 1.e · 1• · "" • • 
l l} l' LJt:séget l:ö·vet e· es · " : . i·enclelet lHitcil-·i;a ald. tartozo fJlJOOV-

5 00/ 1938 p ll[ szarinn . . , l a,r1yo11i ha-
'2. aki (j,. 21,, .3. . - • '· . ' ·szer·ií.en 7c6sz·ít vnoy jogta.Ia.n .. lit v „ " 

·t la'ljÓf/'IJSZer?:esz1.t'lnénvt) 1Pat 7. llenére hog11 az ·torzskonuvezve 
·sze1 v • . . . . I ·aalornbaho"' a11na v e • · · . . l~"er ) 

n lé.rése cé1.1abólf. 01
. · "'_ l 't aJYa illetékes llaloFrn{f ._,., v_ 

.s~o e vagy a-11.nci/1. forga101nbahozat.a n alzAZ. te és a g'J}ógvszeri.-Csz-íhn6n„y 
·.nvncs · . 1 :.uotőleu nein eugec.0.1JCZ · ' · 
neni. vette t·:1·cl?.niusu.„,. 1 .'v,,,at·i cél el.énJsóre a..l!t"al!natlrMt; 
a rajta, 1neg1elolt ff'!JÓ[JYU--S"' . „ rendelet alapján forgalo.·m,ba.lioza~ 

S al"i· az előbbi'. í2. pontban en~hte~t ·)"- ·s,,,'t111ényt) a forgal01nbahoza.tal 
• e t . gy szert ( {f'!JO[}'!}S,._CJ l.C ,....1- ' • •• zetéte~ 

talra engedélyeze t !JJJO, l dott 1nü.sza/d, leírástól eU6rő veny·1 .. uss 'l'öból 
tu.do1nás11l-vélel.e aUcal'!l'iuva a. . ( talan •va{f')JOni haszon elerese ce J , 
7,JC1i {észíti iptM"SZe'l"flen vaf}y ]llOZ~~ fJS~·OJl:)·é~zf.hnén.y) hat(tSQ, a 1neg(lilatp•[tott 

' · 1JÓ[J'JJSZe-r u11or11 ·" L • „ „ 
for{Ja1.0·1nUa es a g • . t. /eövefkeztébe-n cs0Ji;,c13n. 

, o"s"'"Bl<itel 1negvaltozta a.~a , vegy-i „,... · 

3220/191,7. M. E, sz. r. 7. §-a: .. . 
• t:aban enllített h)éf:ség·nek elkovetese, 

lz 5 § (1) beh:ezdésenek 3: vonG.1 . tjában e1n.Utett k-i.luiffá-snaJc -
j • • ' ll 11) be„ezdésenek . von' - l tban - isnié~ 

11.gyszi.ntén e~ 1
1. :;. „. ' . _1 szerJ,:é.~zUniénnuel) kavcso a.· , .. • 

1tgya.nazzal a, gyóyy~ze1 Jel ( gjó.U.~ ~u. 1n-iniszter a, 01JÓ[JIJ8.zernelc ( gyogysze:i ~ 
telt ellcövctése ese~c1Jen <b ;:o~~~a~út hatcirozott i.dőre vagy vegleg rneg
kész·Lt1nényne7') fo1 galoni.ba 
.ti'lthatja. 

1948: xxx. tc. 40. § (l} oek. 4. pontja.: • . .• 
·i •al>b bünteUí renclclkczes aüi nent esili.., 

· s"le 1·11iénv sn Y0·~ · · „ t t "ű · An1.e11n·ifl-ben a, e '--' " . · " t . · Uiető elzá.rassal b-nn .c -enu, · 
r-i-luiqást l»Öiiet el és két hvn.a.~ig 1 61'1

16~aqy g1;óguászati. cCl ele.lrésére all~al-
' · J 1szerés"' a};"t 1 oin ° · ' 1 lo1nba hoz 4. az a gy [}1 '."'~ ,.,' ··t ([!1/Ó[f'IJSZerkész·ít1nényt) orga. · · 

.1nat[Q1n, szenn1;ezett gyogy8,_,e1 , . 

19118: XX.1'C. tc. J,1. §. (1) bek. 2. vontja: 

. .·, 17 _,_„ foq7ic1.zzai biintctencUJ: .. t l és '·6t úvig tc1JCl~1.eiu . zett 
Vétséget kove. e ' '" ·. "' "t' él elé-résCrs a-l.~·al-inatla.n szenny~, 
2. aki ro1nlott vagy ~-yo~ya.t,:za .i ~ala-n vnyyon1- 1ia.8zun elérése célJabó~ 

. 1.1 l"yóg1,8ze;rkészUnieny .J JO[J .pyogysze v 1 .1 

f o-rgal01nba hoz. 
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VII. Vegyes és életbeléptető rendelkezések. 

41. §. A jelllen rende-leit hatálya kiterjed mi1n1dazokra a te:rmész.e~ 
tes és jogi 1siziem-élyekre is, akik .a j.e1len rendelet hatálya alá iar
-tozó készítmények üzletS"zerű termelésével és forgalombahozata1áva1 
rég·ebbi jogo1sítványok alapján már a je,len i»e1n:dei1et hatályba:lép.éise 
előtt i,s foglalkoztak. 

Az előbbi bekezdésbe·n eml];{te1:/LI régebbi jogosí1tvám1yok (eng~~dé-
1yek) továbbra is érv.ényben maral1nak, .az e·ngedél:yiesek azonban 
lrötele·sek t.ermelé&l űz.e-mi.ikre vonatkozólag· az 5. §·-ban, a?, általuk 
forgalo1nbahozott kész,ítményekre vonatkozólag r,redig .a 14. §-ban 
felsorolt adatokat a iele11 rerudellcil! hatáTyba]lépósétől számított há
rom hónap .al1öJtt az Imtéze.tnek beje.l:eintHni, .ame.ly a bejelentéseket 
véle1nényéivel együtt a hoilügyminisz,terhez t,erjes·7;fli f1e-l. A már en
g-edél,yewtt készítmények ut:í,u a 14. §.ban említett vizsgál1ati díjat 
fjze~tni nem kell. A b.eje1.e1nll!ós elmula1s1ztása e.sieitébemi a jogosítvány 
érvényét veszti. 

42. §. Az engedé.lyos1e:lr a következő évrer való folyta.tólagos 
tö1·z<"rkönyvez&s vóg"ett évenílrint nove1nber hó 30. napjáig· az In.tézet
neJk bejelenteni köteles-ek, ho.gy a n1á1· enge.dé'lyez.ett kés.zítn1ényeik 
közül melyeket kívándák' iovább-ra is termelni, illetőle·g forgalnmha
hozni. 

Amely készítrniények az In:téz,etnek folyt.ató1.ago1s törzskönyvez
tetéis végeifit november hó 30-ig be nem j:eile1nlterttek, azokat a köv.et-
1cező év január haváiniak utolJ,só napjáig a forgalomból ki kiell vonni 
(15. § utolsó bekezclés,e). Ki ke.U vonni a forgnllon1ból azokat a ké

·szítméirnyek1et i1s', an1101.yeknek V1iz~::i.gálati díját a 38. § első bekezdé'
sében meg"je-Iölt időpontig meg nem fizették. 

Az Intéz.ert1 a bejcle.111\t.é.sek a.lapján a jelen reindB•11et !hatálya alá 
tartozó készítményekTől külön törz;sikö1n-yvet kötele-s vezetni. 

43. § A jelen rendeletben ineg\sz.abott köteJ1ez.e,tits.égek IU·egszegéise 
esef:ére megállapított követkiezméin1Yeke-t - ide nem értve a 40. §-han 
küJ1ön szabályozott büJnitetőjogi követk·e.zméinY1e-ket - akkor is az 
engedé11yessel sze1nb-ein1 kell alkal1nazni, ha az a term1elést, :iilletőleg 
a forgalornbahozatalt müisz.aki vezető alkaJmazásáva1 (13. §) g·ya
korolja. TJyen esetbe!ni azonban a népjóléti 1nir1:lszter oly sz.abályta
la11Js1ág ol;;::ából, arnely iniatt a r-ende\Jie1t értelmében az onJgedély 
vis1szavonásín1ak van h1elye, e-h·ely,ett új iuűszaki vezető alkalmazá
sáig az -engedély !hatályá1n1ak csupán ideig'J!cnie1s felfüggesztését is 
kimondhatja, ha meg·á1lapítja, hogy a rendellikezések megszegése ki
zárólag a lll'Í:ÍiS'Zaki veze!i1ő vé:tke-s eiljárásának következrnéruyc és azt 
az cngedély.e1s lllein .akadá'.lyozhwtta meg·. 

Ha a népjóléti rninis.zfer hozzájárulú.sával kötöt,t hruszonbérleti 
Bzerződés (3. § első bekezdés) ha.tályának ideje alatt eWkövetett 
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, d 'l vi.ss·zavonására szolgálna .alapU:l;'.:·~:: 
szabálylllafömsag az tlg~ et rl , ak ldeigl"n"s fe~ifüggeszt@sl';t J„het .. 
errnriatt üsak az cinge e Y a a Y~1l " 'li ·ki'mo•wda.ni. , 1 t · · 1 y meg~szun e1L10s.e g ~ · 
a haJS1zonber e I v11szo,n. t' g·ánjogi felelősséget, amelyre 

E rendol1et n1em er1n 1 a ma. . 
\á , abályart k"\JJ rulkalmazm, 

5 
§ b 

mag J1JOg sz „ ·, • dé!Jty előfeltéifolei t&kÍllltetében az · - an 
44. §, Az uzemi ~n)le k 1 ~l a népjóléti miniszter közérdekből 

megszabott köte,lez1eti~se~e a 0 · 
kfoFI1yítéseke.t e,ugedé!Jye:erl:l938 'vi október hó l, napján lép ha,_ 

45, §. , A jellen rednd'~l ~ a J'~g:zabályoknak a jelien I'endJetliellltel , 1 b , ezz,e eg-y1 e;ru e,,, „ . 
!~l~t~t!! rendclk·e•zéis1eá hatályukat vesztik. 

" o_,,,5,300 19ss. B. j\I, sz. ·r.-hez. JJ.Lelléklet w "' 

I\íINTA. 

Ko"zegé"zség\igyi Intézet Országos "' ~ · 't 4 
l~udapest, IX., Gyáll-u . 

.••.. „ •.. „ .... „ .... „ .. 
,._szám. 

ELIS~fgRV:f:NY. 

... azaz„ .......... . .. darab .... 

.......... ·.~ ............................ „„.„ ....... „ ........ „„ ........... :···:„······:·~·~~············„ ............... „ ................... ,i~tl~t~al gyár~ 
. gyártási szárrní clnevezésü, 

tott és ............. . 
által forgalombahozott kész.ítJnényről,,, 

amelyet -tól a . N. l\f. számű rendelet ér-· 

, 11 ··r·zo·· vizso-álat céljából átvettem, telmeben e enü , ,._., 

Budapest, 1ü ........... évi ....... ···· · .. hó, .... ...... -n. 

A készítményt 

kiadta: átvette: 

. , hivatkozott rendelet értelmében a termelő i~té--
Ezt az eli.smervenyt, ,l 1_ { , f lelős .forO'alonibahozó lditeles a Jel-

zet, illetve_ 1~~i1~öld:i }{é~~1~n1.~n~;~~~~n1é1ny~e· dij1nei{tesen beváltani, 
zett minősegu es menn) is gu 
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203.143/1946, N. M. számú rendelet 
az em.b„erorvoslásban. használata-s bakte:riologiai természetű 
védőoltó-> gyógyító- és kórjelző (diagnosztikai) készítmények 
term~lése·, forgialombahozatala; és ellenőrzése tárgyában 
kiadott 245,300/1938. E. M. sz. rendelet egyes rendelkez~seinek 

módosítása tárgyában, 

(Kihirdettetett 1946 aug, 14-én. - I\f. I{. 18·1. szám.) 

(Hatályos a 202.000/1948, N. 1\I. sz. rendelet alapján.) 

A jelen rendelet renclelk;e.zéseit lásd a 24G..'~úD/1938. B. I\1. szám-ú rcn
<lel:et 14., 28. és 38. S-aináJ (178„ 183, és, 187. oldalon). 

180.3íl0/1947. N, M. számú rendelete 
a gyógyszerek törzskönyvezésére von.atkozó eljá~.·M kiegészítése 

tárgyában. 
(Kihirdettetett 1947 jan. 24-én. - R. T. 249. old,) 

(Hatályos a 202.000 /1948, N. l\i, sz. rendelet alapján.) 

1. §, Az egységes összetételű gyógyszerek és gyógyszerJi::ülönlegesség~k, 
továbbá az ű.{.,ryneve"T,ett kon1mer1s·z~injekciók, homoeopathiás szerek és kül
földről behozott egyes - kábítószert nem tartahna:Zó - gyógyszerek, va•la
mint az emberorvoslásban használatos. bakteriológia-i természetű védöoltó~, 
gyógyító- és kórjelző (diagnosztikai) ·készítmények törzskönyvezését és for
galombahozata·lának tudon1ásulvételét, úgyszintén folytatólagos törzskönyve
zését az Ül'S'T,ágos I\:özegészségligyi Intézet megtagadhatja, ha a gyógyszer
készítmény eladási ára R;;>; érvényben lévő gyógyszerárszabás, illetőleg az 
abban lefektetett elvek szerint kiszámított árat 1neghaJadja, 

A fenti rendeikezés annak, következtében, hogy a.z összes yyógyszerek
nelc (gyógyszerkész-ít-lnények1u;J,) g.yári és 1uigykereskedöi á.rát a népjólét-i 
miniszterrel eg11etértve az illetékes ·1n·i.niszte·r {T. 5. §.a.), gyógyszertár·l e~ 
aáds·i árát ped'irt a népjóléU 1niniszter (T. 4. §. (1) bek.) áUapftja. tner.r, 
tárgytalwnná vált. 

2, §, (1) Az, l, §-han emlfte•1lt gyógyszerkészítmény•ek töFu;köny
vez.ése (folytatólagos tör~s,kö1nwvezése) iránlti kére.l'em előterjeszté
sével egyidejűleg a gyóg·y.szerkószít1nény készítő.io vagy forga
lombahozója köteles az Országos Kö:beg,'1észiségügyi Intézetnek bieje
Jen.teni, hogy a gyÓb"Jl'SZrerkészítményt milyen mennyiségieit (darab
száim1ot, súlyt) ~iartalmazó - közve:tlon a fogyaJSztóközöll!slég •Szá.., 
n1ára szdl!gáJó - csomagolásban (osomagol•ásokban) kíváa:ija for
galom.baho71n:i. 

(2) Azt, hogy az L §-ban\ emlüe>tt g',YÓgyszerkészítm6nyek kö
zül a belföldön ·előállított gyógy,sze .. rkl•·:~zí t1n'.?·11yekct milyen tnc~1y-~ 
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11yiséget (darabszámot, súlyt tartalmazó - köz.vetlen a fogywsztó~ 
közö:rusiéig .számára szolgáló - csomagolásban (csom:agölásokbau:) 
kel1li fo1~g·ailon1balhoz.ni, az Országos Közegészisiégügyi Inié~et álla
pítja meg. 

(3) Ha a gyógyJSz.erkészítn1éln1Y készítője vagy forgalomb·aho-
zója a már engedélyeze!l\t csomagolás mennyiségét (darabszámá~ 
súlyát) meg· :al<-arja változtatni, avagy a gyógysze.rkészít,m.&nyt a 
n1ár engedélyie:zsvt mennyis.éigtől 10ltérő mennyiségeit (dJarabszámót,. 
súlyt) tarlllalmazó es.omagolásbwn\ (csomagmásokban) iis forga• 
lomha kíváln!ja hozni, köteles az Or1szágo.s Közegészségügyi Intézet 
előze,tes engedélyét kikérni. 

(4) Az Országos Köz,egészség·ügyi Intézetnek a (2) és (3) bekez. 
désel( .alapján hozo:tt h 1atározartai e,Ue-n a n.é,pjóléiti miniszlterhez 
intézeitt felülvizsgáilat1i kérelemnek· van hcliye. A f:elülvizsgáíl.ati 
kére·lmeit .a határozat kézbesítéis;e napjá\e köv:eitő miaptól 1sizámított 
ti:zienöt nap alatt kell .az Országos Közegéswégügyi Iirutéze1t útján 
előterjeszte:n'i. 

3. §. H.a az Ü1iszágos Közegészíségügyi ITutéz.e\tl az 1. §-ban em!Lí
tett valamely gyógyszerkéisztíménY: törzskönyvezése -és forga
lombahoZiatalának rtudomásulv&tele iránt1 ~1lőterjesZ1te1W kérelem el
bírálása siOrán a gyógysz:erlréisz,ítmén\yre vagy annak alkotórészeire 
illetőleg gyártására vonatkozólag további adatok közlését, avagy 
újabb vizsgálati anyag vagy végleges kiállítású minták (címl<-ék, 
stb.) b·en1uta1táisát k.éri, a k&r.elmező kötel·eis· .az Ons1zágos1 Köz•e.g-ész
ségügyi I1n,téz.elil felhívásának, annak: }{ézbesí.tése napját követő 
naptól sz,ámítotlt k:ilencvien n!ap alatt, .eilege1t 1ts-ntn1i, E határidő el
mulasztása esetében az. 01~szágos Közeg~ószségüg·yi Intézet: a. gyógy
sz.erkésrziltln1!é.nyt esak akkor törzskönyve·zheit.i és veheti tudomásul 
annak forgalombahoz1atalát, ha a kéTie1mező a gyógyszerkészít
n1é:niy törzskölnlyvezésé.t éls forgalombalhoza:t.alán·ak tudo1násulvéte
Qét ~ a m~gállapított díjaknak újbó:l való befiz,eri&s.ével - az- er1:e 
vonatkozó l'e·ndelkezés1ek :sze1~in1ti újra kéri. 

4. §. (1) A je111en rende·let kihirdc<lésének napján lép hatályba. 
(2) A. je11e:n rendelet hatálybalép.éJs.éve1 az, ezzel 0lle1nkező jog-· 

szabályol<- hatályukat vesztik. 

1:>4 

------------·'"· 

v. 
!.\ gyógyszelt'kiszolgáltatásra vonatkozó 

hatályos jogszabályok. 
202.100/1948. N. M. számú renrlclet 

a gyógyszerá1·szahásról.·=· 

A gyógyszerészetről szóló 1948 : XXX t·c 4 "-a· n k (1) b k 
'élésében éis 43. §-ában foglalt fellhatalma~ás 0a]~p-,J.ánaa k" etke e~· 
'ket re,nde,leilll: ov ezo-

1. _ 1. _§. (1). A .nem törzskö.nyvezett (a j~len rendel"t 1. számú mel· 
:-eklet:ben fer~tunte.t~tt) gyogyszerek gyogysz:ertári eladási árát __ 
a gyogyszerarak vegleges me1g!ál}apításáig _ az al·íbb1i bek d' 
.sekben fog.]alt rende:lkezése.k sz1erirut kell kisz.ámfta~i. ez e
·' •' (~) ~~, o;-·v~s', á~tal,1 m~g~sz.t1~~l.~sa~ r~ruc:1elt gyógy,sz.er eladási 
aran.::.k K1szam1~a.sanal kulon-kulon 'Lrtctelenkérrt k 11 '11 • ta . f lh · 1·t , • e mega ap1· 

.nJ~ a e., ~szna, gyogyszeralaPan~ragok árát, a gyógysze·r e.lkészí-
te.seve1 Ja.~·o ;nunkál,:;tok, ~íját é.s a gyógy:S7'<~r ,kis;1,olgá.1llatá3ához 
~~s~tleg .szuksege~;; edeiny arat1. A felhasznált gyÓO'yszeraJapanyagok 
·a;·a~t a J.~lei::i-· rernde~ot 1. sz~~1;.ú ~ell:éklctében, a e.gyógyszer elkészí.
.tesevel Ja:o mun1{a~atok d13at a Jelen rendeleti 2. számú mell:ékleté
?en, a gyogyszer kiszolgáltatásához sziikséo·es edény :trát pediO' a 
_Jelen r.en~·eJl~t 3 .. számú inellékletében feltii~t·etett árti'telek sze;int 
kell lnszanntam; egy-egy ártétel azonban· 40 filJérnél k bb 
·nem lehet. evese 

(3) 013:an, gyógyszeralapanyagoknál, amelyeknél a jelen ren
d~\l,e,t 1. szrLmu mellékletében több ártétel fordu' elő h · . " e l l" • t . • " ' a a gyogy 
· ~ ra ,.,a~anyag e 01r m'enny1seÉfe az; olcsóbb ártéiüel inennyi.ségé-
' el .a„on/Qs v~gy a~t meghaladJa, az olcsóbb árté.teillt kell számí
~an_i. Ha ped1~ a gyogyszeralapanyag előírt mennyisége az olcsóbb 
artetel n1-enny1ségénél keves.ebl1 annak ára nem hal dh t' ' · l' • ' a a Ja meg 
·az 1. szamu n;iel ekletben megá1lapíto.tt olcsóbb ártételt„ 

. (4), A gyo,gyszern-ek orvos1i rendellvény nélkül tö1·téOO kiszol
galtatasa ;e,seteben a (2) bekezdés második morndatában foglalt ren-

* A rendelet mellékleteit a jelen szakk_önyynek kiUönmellékletét kópező 
~,Ii~üggelék'' tartaln1az.zn. 
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d lk ' t azzal az eH~éil_·ésse11 kell alkalmazni, hogy a 2. számú mel
l:~d:i~v. po•n,tjában megállapított díjté~el csak abb.a:n .a~ es.et~en, 

: 'th tó fel ha a gyógy•szerész a gyogyszert a fel kivansagara 
szarm a , l 'lt t' k' 
rnegfelelő edényz.etben viénysizerűen S·ZO ga a Ja i. " 

(5) Az orvosi rendelvény nélkül o~~tott :'"P adagolt for~a
ban kiszolgáltatott gyógys.zer egy a~agJruna~ ~rat 20, ::i;di:gnak a Je-, 
Welli rendelet alapján kiszámíto1llt gyogyszertan elad.asi a~a l/?0-ad'. 
részébe-n kell meg"álilapítani. Ebb.eii1 ~z árban a k1sz,olgaltatashoz. 
szükséges zacskó ára is bentfoglailitat1k. 

(6) Ha a gyógyszertár eTugedély~se, (felelős vezetője) a gyógy-. 
e t 081. rendelvény nélkül, a fel altal hozott edenyben dugó·. sz r, orv , , l · ki · ' ' 

hozzáadása és jelzése u,~lkül szolga ~atJ?- , . a gyogy~~er a::an_ 
f 1"1 's árat nem szám1that fel; egyebkent ma_nd a dugoert, mind 0 

:' ln;a, ·t (s' o·naturá!ért) egy-enkint 20-20 fillér számí:lha.1tó fel .. a J0 zese1 lo , . , t k" 1 ::..it t • 
P . a~y kristá:l""lralal{ú gyógysz.er, ugy,s.zintén .ea iszo gtltJ.· a asa. 

or- v b ' „ k' 1 'lt t, -"b e Yb zacskóért 20 flillér, kenocs iszo ga a asa eseii..e en D -
ese,e en a . 23 f'll' 20 „ t talo . d. b' docrdobozé1~t 10 g. űrtartalomig I er, g ur ~r m;g-
31,gf'll"; 

0

30 g ürlartalom.i~ 39 fillér és 50 g ürtar.tarr·om1g 54 frl-
1 er, e . f'll' , '"h t, f 1 lér a fadobozérit 100 g ÜI"tiartalom1g 20 I er szam1L a o 0. 

' (7) Ha .az orvos a v-é.nyen „fi;it e:cp~ditio ~.im:i;le~" s~ava~at: 
tünteitte fel, a gyógyszerek kiszolgállta~asah?z ~zuloseg~.s edenyek~t 
( „ doboz boríték stb.) a legolcsobb artetel szermt kell sza~ uveg, , 
mítani. , ·, ki · 

(8) Az előző bekezdésekben foglalt rendellcez~se!< a]apJan -
· 't tt gyo'gyszertári eladási ár után - a bel1fold1 forgalomban szam1.o " ',, , , 'lt l' ' f' f" e.\trilll.Jdő termelői foro-almiadoroili, tovabba az •a a anos es eny~ 

}z, · forgalmiadóról .s~óló 100/1947. P. M. számú rendeletJ;en _(Rt. 
~:e~~) megállapított forgalmiadó~. ~etudás";val'. - '; rnegallapitott· 
gyógyszertári eladási ár 20J1a-a kulon ,fel~za1?,1thato. ,Ez a re;id<;l=, 
k • to"rzsköinyvezett gyogyszei·eknel, illetoleg gyogyszerkesz1t · ezes a ·· t' 
ményeknél (2. §) nem alkalrnazha o. 

2 § (1) A jehm rendelf>t lhatálybalépésimek napja előtt törzs-
köny~ezett gyógyszereknek (gyógyszHrkész,ítmé:13:"el~nek), gzóg~szer-. 
tári e1adás:i árát - az arzenobe.nzol és a pen1c1ll1n kesz1tmerr;yek 
k' éJt l 've-1 _ a Magyaro1'szágon forgalombahozatailra engedelye-

1tvt te"~zsko"nyvezett gyógyszerkészítményeknek az 183.470/1947. N_ 
ze 01 , - • t IV · ' rr· t l M. VI. ,számú körrendelettel hatálybaleptete t . sz.amu · ~va a os 
·T . -"' e'ben illolőleg a jc.len rerudeletnek az 1emhtett H1vatrulos. 
• egy,,,_~, ' • • • · ll 'kl t 'b f lt" '-J . 'ket kieg.észítö és módos1to 4. s,zamu me e e e en ·e 1;1-!IlilN'"'· 

egyze 'b k 11 ''1'1 't A• t tt • · knak 15%-kal csökk,entett összege en e' megru · ap1 am. LL e aia , , , t, · ] d' · 
arzenobenzol .és a penici1lin k·észítmenyek gyogysz·e;1 ar1 e'~. aSJ:. 
árát a Magyarországon forgalombahozatal:a engedelyeze.tt, t?rzs~ 
kö.niy'Vezett gyógyszerkészítmények IV. Hrvatalos Jegyzekeben'"'" 
illeÚJleg, a jdem rendel.ct 4. ,számú mellékletében fe1tünltetett árlé-
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"telek szerint k:ell megállapítani. A f.enti módon kiszámított gyógy
:szertári eiladási árakbani .a forgaJmJi.adó bentfog-laltrutilc és így 
azokhoz külön forgalmiadó n·e·m s~ámitható fel. 

(2) A j.elen rendelet hatálybalépése után törz.skönyvooett' gyógy
szerekmiek (gyógyszerltéiszítmény.eknek) 1gyógyszertári eladisi 
;árát a forgalombahozaita1 engedélyezésével egyidejűleg a népjó
léti miniszter állapítja meg. 

(3) Ha az orvos valamely törzskönyvezett, nem adagollt for
májú gyógyszerk.észítményből az eng·edélyczett gyári csomagolás
tól .eltérő 1nentnyiséget ren·d1el, ennek ára nem haladhatja meg a 
rendelt mennyiséghez legközelebb eső nagyobb gyári csomagolású 
gyógyszerkészitm'éiny árát, még abban az esetben s-em, ha a 
·gyógy1szerkészítmény az 1 . .gzámú meilléklotben fe1sorolt g;,.'"Ógy
·szerek között is· sz;e1:-epe1 s következésképen a gyógysz.erész annak 
árát az 1. ·§ rendelli:ez,ései alapján számí1to.tta ki. 

(4) Ha az 5. §-ban említett társadal1ombiztosító i·nkézet orvosa 
a társ_adaloml;>izto.sító intéz.et ·~erhére valamely törzskö·nyvezott 
'Eidagolt formájú gyÓgysz,erkészítméinyből az engedélyez,ett gyári 
csomagolástó\l• ,eltérő mennyiséget rendet, errin·ek árát a hozzá leg
lcözel1ebb eső nagyobb gyári csom.agolás árából kiszámított egy 
:adag árának a rendelt adag·ok számának megfelelő többszörösfi
ben k.B'll megáHapíta;ui. Az Így nyert összeghez a 2. számú mel
'iéklet V. po~tjában megállapított díjtéteil és csoma~olóanyag. _ára 
nem számítható fel. 

3. -§ Azok a gyógyszerek, (gyógyszeralaprunyag·ok, gyógyszer
"készEbnélUy-ek), .amelyek a jelén rendeliet mellékleteiben, il1letőleg 
:a Magyarországon forgalombahozata!Tra engedélyezett törzsköny
vezett gyógyszerkészftm!é\nye,k IV~ Hivatalos Jegyzékében irnern 
'szerepelnek, csak a gyógyszertári eladási áraiknak a népjóléti 
mi1n1isz.ter által történt. megá1lapítása után1 lh.ozhn.tók forgalomba. 

4. §. (1) A 104.007 /1947. Ip. M. számú rendelet (R. T. 973, old.) 
T. és II. számú me]Qék1etében fo1soro.Jt sebészeti kötözőszerelmek 
gyógyszertári eladásii árát a jel'en rendelet 5, számú mellékletében 
feltün:tetett ártételek szerint kel], megállapítani. Az em[ite.tt ren
·deleJtben fel nem sorolt sebészeti kötözőszere-knek, valamint a 
·gyógyítás c'éiljára szánt más es71cözök·n;ek: gyógyszertári elalási 
árát a nagyk,ereskedői árnak 28.2%-kal meg·növelt ös.s.zegében kell 
m•egállapítan1i. 

(2) Az (1) bekezdbs rendelkez&iei szerint megállapítOit.t gyógy. 
szertári eladási árak után 3% forgalmiadó számítható fel. 

5. §. A gyógyszerrl:ár e1n:gedélyese (felelős vezetője) azokért a 
g·yógyszerekért, amelyeket az 1927 :XXI. tc. 92. és 93. §-ában, ille
tőleg· az 1928:XL. tc. 101. §-ában· fe.lsorolit társadalombiztosító inté
wtek (a továbbiakban: biztosító intézet), továbbá a közgyóg·yszer-
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ellátás, ii11letőleg· az állarnki1rroslf1ár, vala1uiu.t az Országos Tis2'tvi:... 
selői Betegsegélyczési Alap és a Székesfővárosi Alkalmazot.tak 
Segítő Alapja t1Hrhére szolgáilitat ki, a törzsl\:önyvezett gyógys!her ... 
készítn1ényeknél a vény végösszeg•éln.ek 96.5%-át, a '1.1öbbi gyógysze~. 
reknél pedig a vény végösszegének 82%-át számíthatja fel. 

6. § (1) Az 5. •§-ban említett biztosító intézetek és alapok; 
valamint a közgyógyszereJllátás, illetőleg az államkincstár ter-. 
hére a 3. számú mellékletben folveltt legolcsóbb edényzet (doboz} 
ára csak Oarho medicinalis, Kalium cb.lorict1111, Kaliu1n hY]Jer
n1anganicum, tov.ább·á seb és szem behintésérei iszolgálló, vala
mi1rut ile·gal'ább 1% nedvs.zívó a.nyagot is tartalmazó poralakii 
gyógyszerek kiszolgáltatása esetében számítható fel. 

(2) Ha a 202.110/1948. N. :M. ,számú rendelet 1. számú mellékle
tében So:1'Utio1IliC·S steriles pl'O inj. cím a1aVt memállapított vény ... 
r1tl.nta egy ainpul·lána.k 1n-egfe1elő összetéielt tüntet fel, egy a1n ... 
ptlll:t árát 10 ampu!Ja árának 1/10-,ed r'éisz&ben kell megánlapítani. 
A_.,, íg·y meg·á1lapítntt összeghez a. 2. számú melléklet V. pontjában 
meg:\~1Rpított díjtétel és csoma.golóanyag ára n1en1 számítható fet„ 

7. >§ (1) A biztosító intéze1t1ek a terhükre kiszolgáltatott gyógy-, 
szerek: clszámolás·ára vornatkoz.ó •S·zárr1lák bün.yújtásának hatá:r~ 
ideje tekin.tetében a gyógysze:részek érdelcvédelmi sz,cTveivol meg:„ 
ál!apodást köthctn'ek. 

(2) A gyógyszei'tár engedélyese (foliellős vezetője) az (1) be
kezdés alapján meg:á1lapodás-t létesített biztosító intézetek terhére 
kiszoJ,gáltato11-\t g-yógyBzerek számláit a megállapodásban megha.,... 
tározott na11orn köteles az jil11etélres bizto;sító intéz.etinlek benyujtanL 
Az (1) bekezdés alapján megállapodást nem létes>tett biztosíth 
intézetek terhé1»e 1:-:iszolgáltatott gyógyszere}\: számláit, amennyi
ben az egy naptári hónapban kiszol'gáltatotit· gyógy1szerekről szól& 
·vények darabszáma az ötvenet elérj. a köve~kező ·naptári hónap··' 
5. napjáig, ha pedig a vények darabszáma egy naPtári hónap--;:,;:'.:': 
ban ötvennél lcevesebb, az azt a !hónapot követő hónap 5. iiliap,:.. . <-
jáig kell az il1e1\ékes bizitnsító intéz'ei:.nek benyujtani, amely há>n:ap::.:···<>. 
ban a b1iztnsító intéze-t terlhé-re kiszolgáltatott gyógyszerekrő.i_.·./j::,· 
szóló vények darabszáma az öltvönle·t elérte; január hó 5. napjáig>.:::-::.; 
azonbrun az előző évben klszofl1gá1tato'tt gyógyszerek1 számláit ~:··:).'.~' 
vények darabszá1nára való tek:Lntct .niél·kiil be· lre.U nyujtani. A: 
szárn1álc ben-yujtásának határideje, ha a határidő uto.Isó napj·Q;",„ 
va'8ftrnapra vag·y Gergely nantú.r ,szerin1ti iinm_>epxe vagy nemzeti 
ii_nnepre esik, a leglcözelebbli közna.pon: jár le; a 1számlá1nak posbii· 
bekü'ldése eseJtében pedig a benyujtás határideje •é1s a benyujtá~: 
napjának inegállapítása sz.empon,tjából a po;s:tára adás napja 
irfunryadó. 

(3) A biztosító intézet a beérkezett számlának az 5. §-ban fog~ 
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1_,alt ,Teirudelkezések figycl,embevételével megáll 't tt 
a \Szarnia beérkez0sét&11 1számítoilt 15 n·ap alatt ~~~e7es Jd~T~:tS:~gé-C 

_(4) _f\_ s~ámlához csatolit V'élny1ek felülvizsgálata (rstaxálása) 
sora.n a gyogysz.ertár engedélyese.. javár tl ,_ , ,<· 
sz~bv:ányoz~si külön?özetet a bi~'tosító i11~é?:e:te a efe1.:?tu.Latk?fot ~:~ 
fe:iezese u~an ben3:uJio1Lt c1:Ső számla kifizetésével e~ ~1Zis~!1 aO' ~ 
~ele.s ~ gyog('.szertai: engedélyesének (felelős vezetöjé'.i!e~)J:~~iti~
-:en1,: , a pec ig a. ve~yek felülvizsgálata során a bizitosító i~ ' l
.. avara n1utatkozik ars7'rrbván .-..,· k„ 1„ b" , ,, , ~ezet 
zet a kü.lö!llbözetet f 1··1 · _ ~lz'1~'1 ~ 0 1; ozct,, a hi:r,.tos·llO n1t,;-
sz.á.mla _,régösszeg-éb~I '.l~~o:j~~ga at befeJeZe1se. utan benyujto.tt első 

tása(
5ls ~as;~1~:re~;~~jt~;~1tő~~~ö~;.b~ds~'ebti kötöző~zer kiszol?1ált~-leg· " b. , t• k"'t" „ , I 1 o en a gyogyszerek i leto-
„e esze r o ozoszeTek arában vált , , 11 b , '. , 

~n:g:dé\l~es:~. ~.f~~elő1s vez.~tője). a kliszo~;'&~t!tütt e, ~ Fogy.s~~rtfl;r 
sebeszet1 kotozoszerek aTát a kiszolo·áltat, g-S:, gys~f,r~ es 
gyógyszerárszabás szerint köteles kis:ámíta~i. napJan erveuy:P.S 

(G). Az .(l)-;,-,(5) bekezdésekben foglalt rendelkezés'eket , O. , 
~o~ 1'.1'~szt;1selo1, B~t~gse~élye_z~si r\_lap lt_erhéi·e kiszo~;ált~~~i 
gyo1,ysze1ek szamlazasa .e.s k1f1zertése· t'eikintete'b · '1 1 · kell. en is ru1 ca mazn1 

(7) Az (5) bekezdés boo foglal' l !] • 
t{vs, :ille, től,ei· az ál1la~incstá1.' 'arlent_e t<ozesS <;kk, öz,r:y,ógy~zereilá-t • Vc amin a ze ·esfovm·os1 Alk 1 
mazo tak Segítő Alapja ife,rhére kiszolgáltatott , , . 3; -
sebészeti k&tözőszerek tokintetébe.lli is. irá e d'I gyogyszerek CS 

8 § H k .. 1 . h" ruya o. . · a a oz cor az vagy szeo-én-y járóbet0 · ' 't, ' 
sz?lg,~ló orvosi rendelőiintézet ·(lásd"" az. 1.300;1939 gNgyirgyk_asa[a 
szu1~;: t rendcll'ethez moH1é1kelt „Gyógy·szerrendelési'' U:tasÍtás'; e;l. 
f 0 :zi':;,ú- ~Ú '.ii ~~~ old.) v'.'lame,Jy g'yÓgyszerből a jelen ~ewdelet 
· . m e e ·e cn megall1apíto1tt legkisebb melllnyiségnek öt 

v~ns.zeresé,t vagy ezt meghaladó menJnyisé et rendel , -
tar engedely,ese (felelős vezetője) köteles ~ ó , sz' ~ gyogysze~-
~c.~~ ,FZ~~yiségre i;regálllapított ártMel alapu?v'éf~Tév~~n~~~z~!'lf~tfi 
~~t)0~alai;elcn~.e~~e~yt. 8;~fil: Ha p~di~ a k~zkórház (Tendelöinté
l1ao·Ic', i b y ,,,y?,,,,Y·S~~1bol az 1. szamu 1ncllekletben megáJ.l:apított 
;;;n~1~:J!a:'B~~ll'Y1seg- otve,i;isz.eresénél keves,ebbet re•ndel, e.n'nek ára 

k t tt 
• ·'ta Ja meg az otvenszeres mennyiségnek 40%-kal c;sök

en e, . a1a. 
. 9. •§. (1) A j<;leu r.en~elet 1. 'Számú mei!lékletében felsorolt 

~0ffYSZ'0t7,eltc~e!<, 1:'-gyszip_ten, a -S'ebészerl:i kötözőszer-eknek állatok 
re„z.ere or eno k1szo.lgaltatasa e:setébell' a , 'O', t' , 
lyes.c (felelős vezetője) köll· le"' . , . , g!o7'~ szer ar engede
kötözŐ">zer árából pedio- 1Ű~ ;:. a gdyo~sz.er arabol 20%, a sebészeti 

) 
._ - ~ " • ~ --,,o enge menyt adnd. 

(2 Az allamkmcstar terhére állaJi'ok részére re delt ' 
szprck ké.s 1zíltésénél az (1) bekezdésben foglalt d nlk é ~?gy-ren e ez s irany-
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adó azzal, hogy az előforduló munkálatokért a 2. számú melléklet
ben megá]!apílotl díjtételeknek csak 75%-a számítható fel. 

(3) Az állatok részére rcndalt gyógyszert mindig „expeditió 
~implex" szerint kell kiszolgáltatni. 

10. •§, (1) A gyóg-yszerekruek (g-yógyszerkészítményeknek) és a 
sebészeti kötözőszereknek este 21 órától reggel 7 óráig terjedő 
időbeni orvo:si rendelvényre történő kiszolgáíliatása esetében a ki
szo1gáltatott gyógyszernek, illetőleg sebészeti kötözőszernek a 
j,elen rendelet alapján fe1számítha1.tó gyógyszertári eladási árán 
fo1ül a megállapított ár 25%-a pótdíj címén< külön folszámírtható. 
Ez a i·end'Olkezés .niem alkalmazlható az 5. ·§-ban említett biztosító 
in'tézetek és alapok, valamint a közgyógyiszerellátás, illetőleg az 
államkincstár terhére rendeil1t, úgysz1rntém a magánosok részére 
„sürgős" jelzóssel ellátott vényen rendelt gyógyszerek kiszolgál
tatásánál. 

(2) A gyógyszereknek (gyóg-yszerk<\szítményeknek), illetőleg 
Sebészeti kötözőszerek111ek az (1) b'ekezdésben em~í1l)ett időben or
vosi rendelvény nélkül törtónő kiszolgáltatása esetében a kiszol
gáltatott gyógyszernek, illetőleg seb'éiszeti kö.tözőszernek a je1en 
rendelet' alapján fel]számítható gyógyszertári eladási árán felül 
1.90 forint pótdíj számítható fol. 

11. §. (1) E rendelet rendelkezéseinelr po-n.tos betartása érdelré
ben mi,n.d0n közforga'llrn-ú, intézeti és. kézigyógyszertár en·gedélyese 
(felelős vezetője) köteles a jelen rendeletnek és mefü!éklei\•eiuek 
egy-egy példányát be:szerezni és m·egőrizni. 

(2) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezés vég-rehajtását a 
tiszltifőorvosok kötelesek a gyógyszertárak viz;sgálata a1ka!lmá
vá1 ellenőrimi. 

12. §. (1) Amennyiben a es·elekmi\ny súlyosabb büntető rendel, 
kezés alá nem esik, kihágás1t követ el' és két hónapig terjedhető 
elzárással bÜ.ntetendő annak a közforgalh:nú, intézeti vagy kézi
gyóffyszertárnak engedélyese (felelős vezetője), aki a jelen ren
deíletii0k ~ gyógysZerál'1szabásra •v01nlaitkozó rendelkeOOseit meg-

' ' szegi .. 
(2) A pénzbüntetés tekintetében az 1928:X. törvénycikk és az 

ezt módosító és kiegészítő jogszabályok rendelkezéseit kell alkal
IDazni. 

(3) A kihágás miatt az eljárá,s a köz.igar,gatási hatóságnak, 
ndntt rendőri bülltetőbíróságnak a hatás-körébe tartozilr. Az 1929: 
XXX. tc. 59. §-a (1) bekezdése 3. po'nrtjfunak alkalmazása szem
Po:n,tjából szakminiszternek a népjól'éti minisztert kell tekinteni. 

13. <§ (1) A jelen renldelet kihirdetésének napján lép hatályha 
(2) A j.,Jen re·n<delet 5. ·§-ába:a foglalt rendelkezést az 1948. évi 

július hó 1. napja után liliszolgáltatott g-yógyszerek és sebészeti 
kötözőszerek tekintetében kell alkaJmazni. 
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260.510/193~. B- J'II. számú rendelet 
a gyógyszerészi működés és eljárás szabályozásáról. 

(ll. 1'. 1344. old.) 

(Hatályos a 202.000/1948. N. 1\1. sz. rendelet alapjún.) 

I. 

Általán1os rendelkezések. 

1. ·§ (1) A reá:l- és személyjogú, va:J.am!int a fiók és házi gyóg-y
SZiB1iliár (inin·de:ue-k az alábbiakban ~„gyógy,s:z:ertár" n1éiv alatt) tu-
1ajdo1rnosa, illetőleg felelős 'rezetője köieleis az. érvónyben lévő 
Magyar Gyógysz-erkönyvb-cm fogílialt gyógysze-reke.t sebészeti kö
tözőszereket az előírt mennyiségben és a gyógy.sze~~tár forgalmá
nak n1egfelelö mennyiségbeni állandóan kéisz.letben tartani és azo
kat - .a fenmálló ftörvéiniyes rendeilkezések betal'tá-s-a mellett _ 
orvosi r.endeil·e.tre·, m:tetve .a kézi eladásban a közönség részére- ki
adni. 

A jelen (t) bekezdést a 325.174/1D43. B. ThI. számú rendelet 1. §-a a 
követk:eZö rendelkezéssel egészíti ki: 

':325,174/1943. B. 111. sz. r. 1. §-a: 

A. 260.510/1934. B. M. sz. rffndelet 1. §-a (1) bekezdése azzal a .lrendel
kez~sse'.l egé8zíttetUc k-i, hogy a. reál- és sN·e1nJf,yjogú, valami-i1it a. f·iófo- és 
ház·igyógyszertd1'Í jogosUvány engedél11ese (ttdajclono8a) köteles a. Calüiq 
fe!·ol in.j. {Ghinoin, R1'.chter, lVandew) 1X'1 oms, Ca.lviferol sol, (Chino·f.n, 
Richter, Wamder) 5 cn1.3, Calciferol sol, (Chimoi.n., Riohter, Wander) 10 
C1nS elnevezésíí. l71JÓ_(JJ/Szerkii~önlegességeket az eTöf,rt niimöségben és a 
gyógyszort&r forga[m,d,,1u1k 1ner1felel-ö 1nenn11-i.ségben (íll-andó(l!n készletben 
tati·taini és azokat - a, fennd1ló törvén11es rmulelkezéselc betartása- rnellett 
- orvosi rendelletre a. közönség részére ki.adni. 

(2) A gyógyszerltárakban kész]etben tartot~ mind<>nn">mŰ 
gyógyszernek hamisftatlannak, ro·mlatlan1ruak, s·zennyezéstől men
tesnek &s legjobb minőségűn•ek kell 11enJnJi.e. 

(3) A _hiv~t:alois gyógyszerkész.ftmények csakis a IV. Magyar 
GyógJ71Szerkönyv (a.lábbiakhan1 ;„Gyógyszerkönyv") ·előírása :sze
rint készít'het,ők e~. 

(4) A Mag'y.ar Gyógysze-rkö,rnyv va1·amely előző kiadásában 
hivatalosnak minősített gyógyszerek minö.ségére, készítés1éire, el
tartására és k1iszolg·ál'tatáisára nézve ez0n előírások, egyéb gyógy
szerekre n-ézve p,ed_ig a közkeletű kézikönyviek (Manuale) előírá
sai az i_rán~adók. 

2. §. (1) A gyógyszertár tulajdonosa (foltJlős vez&tője) köteles 
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az említett gyógyszeTeke.t - a gyári csomagolásba.n', feJbontci&: 
nélkül forg·alomba kerülők kivétdével - beszerzésük alkalmáva[, 
elraktározásuk eJőtt (a Magyar Gyógyszerkö1nyv előző kiadáisá.: 
ban, vagy egyéb ismert tudnrnányos ,szakkönyvekben foglalt cum·as 
szeTint) szakszerűen megvizsgálnJi és állandóan ellenö1iizni 
hog7 a gyógy.gzerek meg·felelöek, romlalt,lanok leg-yenck. 

(2) Az 1. 'és 2. ·§-ban foglaUt követelmények be1tartásáfat 
gyógyszertár tulajdonosa (f1elelős vezetője) felelő.s. 

3. §. (1) A kész, zárt csomagolásbrun forga,lom.balbozott, ú. n. 
kis"Zerelt aruyag'ok, mint pl. a siebészeti költ.özőszerek, gyógyszer
kiilönlieges.sége.k, org•another.apiás, .megisz.abo,~t íl:iatásér1!éikű, lbak~ 
teTiológiai készítmények, gyógy·szeres foH\yadékokkal töltött srl:,eril 
ampullák stb. megfeJ·elő mJinőségéért1 a gyógyszertár vezetője csak 
oly mértékben\ felelős, amilyen mér1tékben azt .a Gyógyisze,rkönyv 
(lásd „Alapelvek" e. cikk. 13. pontjáJf,, 9. olda~) vagy egyéb jog
szabályok a gyógyszer.észre .ITézve megá!lil1apítják. 

(2) A közönség részére ilyen zárt csomagolásban forgalomba.:. 
kerülő gyógyszer.ek hatáserő1sségéért és megfelelő' voültáé.r.t -a ké.
szítő, külföldi készHrriooyekool a hazai fol<>lős forgalombahozö 
viseli a felelőssége.!,. Ezért azt felbontani vagy kisebb részflletekben 
a közöns:ég részére kiszolgá:htatni tilos, kivéve, ha arra az orvosi 
rendelet alapján valamely gyógyszer elkész.itésénél szüks:é'g van. 

II. 

J(ii.lönös rendelkezések. 

A gyógyszerek eltartásáról. 

4. §. (1) A gyógyszertári edények és tartivlyok nem taTitalmaz~ 
hat~nak: mást, mi·nit amit feliratuk jele.z. 

(2) Fényérzékeny g·yógyszreil.·ek"C,t sö!bét, sá1•gáS'-b.arna színű edé
nyekben kell tartani. 

(3) Nyitott vagy jeb\s; '1iélkü1i edényekben gyógyszert tarian; 
tilos. 

(4) Eg'Y és ugyan'azon föókban többfé1e szer 'leg·feljebb elkülö
nJtve, külön tartályban ·tar,tható és mind;e.n tartályon azoknak. 
pontos tartahnát könnyen el n-cm ·távol[tható inódon\ fel kell tün- -
tetni. 

(5) A gyÓg'Ys~erek bcfolil&;;ét (impleálás) a gyógyszerészjeUöU 
(ni.cm okleveles gyógyszerész) és gyógysz.e-részg·yakor1-iok csak ok-
1evele:s gyógyszerész felügyelete- a1att vóg·ezheiti. 

(6) 1\..z ö1s:sz.es gyógyszerckeit elnevezésük :6s a gyógyszcrcsopor.:. 
tok szerint a), b) e) sorrnndbcr1 kell eülh_e,l-y;ez.ni a gyógyszertárak 
gyakorlati követelmé1nwcinek megfelelőenJ. 
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(7) 1\. ~'Yári csomago:lásban közvetlen használatra készen (ki
szerelve) forgalomba kerülő készítmények a 'többi sizerektől eflkü-
lönítve helyezendők e.!. ' 

~8) Az erős BZagtÍ vagy bűzös szereket (jodoform, xeroform asa 
foe~1ai:, mosch1;1-s 1stb.) - külön• bádog- vagy üvegedényhe 1té~e -
a •lobbi sz.ei:e~tól lehetőleg ?lküLö1Uített hefüyen kell tar.tani. A jodo
form i,e~e~:e~élb_,ez ku!on ~~:~legett, szarukanJalat, jodoformos anya
gok kesz1t:c1sehez pedig kuloru mozsaralt:. kell has1ználni. 

(9) Az egy és két ikereszttelli j·e'1ölt szereket a gyógyszertárak 
beren~ez?se és felszerelése. tárgyában kibocsátott 260.520/1934. B. 
M. szamu rendie.I,et (R~. 1934. 1352. o.) 5. §-ának b) és e) pontjaiban 
foglalt utasítások szerint kell eltartani. 

(10) A mérgek és .erős ihatású· szerek len-iéróséhez, feldolgozá
sához kizárólag az e: C'élfu:wa szolgláló mérlegek, eszközök és edé
nyek ha,sz'1álhatók. 

(11) A büzös vagy erős szagú anyagok feldolgozásához hasz
nált eszközök és edények más célra csak alapos ti.sztíitás után 
h.asiználhatók fel. 

(12) A méregszekréJruy kulcsát, valamint a gyógyszertár bé
lyegzőjét a gyógyszertár fei1re1lő1s vezetője vagy annak helyettese 
személyü~ felelősség melletlt oly módon köteles megőrizni, hogy 
azokhoz Jogosulatlanok és icle-g·enek hozzá n1e férhessenek. Ha az 
em11ített tárgyakka:l visszaélUélsit követtek el, vagy ha azok elvesz
tek, a gyógyszerész köteles arról az elsőfokú közegészségügyi ha
tóságnak azonnal jsl!errtés~V tenJni. 

(13) Főzetet, forrázato.t sűrítet,t alakban készletbeiru tartani és 
azokaJ ebből készí1teni nem szabad, ú_g~szint6n n1en-i szabad tömé
nyített é:s- használatkor felhigítandó ifl\y·nlemű készitnrélnyekbő1l 
szörpöt v·agy festvényt készíteni és. kiadni. 

(14) Tiios az olyan szerekből a recepturai mun]{a vagy kiadás 
cé!jára :t~·i1t1uratiókat vagy oldatoka,t ·készletben t1artan1i, m·elyek a 
tr1tuTat1oban vagy ol1l'atban bomlá;st szen·vedn-ek (m.:iinit egye.s .alca
lojda sók, vagy a dimethylamidoantypirin -stb.). 

(15) Oldatok, főzetek, syrupok konzerválására idegen anyagot 
használni tilos. 

A gyógyszertári 11,yilvántaró lcön·yvek.ről. 

5. § Az árukészl"t kellő időben való utánpótlásáról a gyógy
szertár tulajdonosa (felllelős vezetője) köt1eles gondoskodni, ·aki e 
végből a következő könyveket köteles vezell'ni: 

a) megrenldelő fdl0foktus) könyv<Jt, amelybe a megi,endelésre 
váró .szer nevét és· mennyis1élgét, a megrell'delés keltét, a szá:llító 
cég n-evéit és a szer beérkezési&ruek napját k.ell beveZie·tni; 

b) laboratórium'i munk1akönyve.t, amelllybe 1sorszám és kelet sze-
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rint a házilag' e.lkószii.lt gyógyszerek n.evéJt, minőségért és m,ennyi-.. 
-ségéit kell feljcg·yeznli. 

E kön>yv egyik eEk:ülönített ré.szébcn fel kell tiln.tetni a gyógy
szertárban előáftlítOítt és a Gyóg'yszerköniyv szerint nem lhivatalos 
-gyógy,sizerk.&szí tményck pontos összetét0l:ét_ is; 

e) -vizisgálati n1aplót, amelybe so!'lszám 'éis kelet szerint a 2. 
§-ban foglalt előírás szerint vjz.s-gált gyógyslz,er n·evét. a szállltó 
cég n1ev&.t és a vizsgálat .eredmény-ét "me1gfel-elő" vagy .~1neg nem 
felelő" jolzéssel kell bevezetnii. H-a ·a vizsgált szer minősége nem 
megfelelő, ernnek okát is: meg kell e-m!~íteni. A viz.sgálatot telje-sítő 
gyógyszerész a vizisgá]aJt eredményét n.é.valáírásával kötel1es 
elláitni; 

d) m!éiregkönyvet. 
A m-éregkö'ruyvnek a következő rovatokat lcell tartalmazn:ia: 
1. fdllyószáln; 2. aJ kiszolgáltatáiS id·ej.e: é.v, hó, nap; 3. a ren, 

de•lő orvos neve; 4. az engedélyt ki.áJlító hatóság nie·ve, az enge
dély száma .é1s ke11te; 5. a méreg, illetőleg az erős harl:'ású szer neve, 
mHnmyisége; 6. milyen célra (orvo-s.Slág·képpen, kártékony állatok 
pUs'Ztításál'la, gazdrusági, ipari vagy tudomitnyos céílira) sziikséges 
a m'éireg; 7. a vevő neve, foglalkozása ,és lakása; 8. -a rendelvény 
elkészítőjének és kiszolgáltatójának sajátkezü alláírása; 9. ha nem 
gyógycélra ,szol'gál, az átvevő .aláírása és lakása. 

A, n1é-regkön:Yv megfel\clő rovataiba m·indazokat ri. 11t6belekc-t be 
ke11 vezo,tni, a.me:l~e1t a jele-n i·enclelet 5. § d) 1Jontjn előír. 

A mércgkönyvet, valamint a vi•sszatartott vény,eke-t (engedé
Jyekeln az utolsó tétel keltéitől 1számított 10 'érven! át meg· keli] 
őrizni. 

Lásd még a g-yógyszel'észek ki5teletí5 lüinyvvezetésérül szóló 67.330/1023. 
F. M. sz. ·kiYrrendelet (224. ol'rl'al). 

Az orvosi rendelvények kíállításáról. 

6. § (1) Az orvosi re_njd1elvényt rendszeriuit, az: ú. 1n. egy- és 
kétkeresztes szereket tartalmazó orvosi rendelvényt pedig· milnden 
eset.he-ru oQyan vény-papíron kell ltiálliítani. amelyen ·a rendelő 
orvns neve, ;l:akás-a (telefon!Száma) fel van tünt10tve. 

(2) Minden orvu:sl:i. rendelv-éinyt s-zabályszerűen, minden kétsé
ge:t kizáró módon, jól oilvasható írás·sal kell kiállítanti. A rendel
vénye•rn az orvos a r,endeijlés helyét és keltét feljegyezni és a n.eivét 
olvashatóan aláírni tarl1ozik. 

(3) Az egy- vagy kétkereszttel meg·jelölt gyógyszerek rendelése 
esetén úgy az orvos, mint az állaitorvos köteles- ann,ak mennyi
ségét betüvel és sizámma;ll ki.írnii. Ha pedig az orvos a két kereszt
tel n1egjelö:lrt gyógyszerékre nézve megállapított legnagyobb egy-es, 
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illetőleg napi adagnál többet -kívá-m rendelni., tartozik a rendelt 
n;en~yisé-g'et még al1áírásával vagy k-ézje1g"Yével külön :is megerő
s1t-en1. Nem vonatkozik azonban ez utóbbi ren:delkezés a: külső. 
hasz:nr~~atra ~zánt ke•nőcsökre és oldatokra. Az, egy és két kerHsZif::.. 
tel Jelo~~ g-yogyszerek: :en•delás1ekor úgy az, orvos, mint az. állat
orvos kote~es„1~ ~endel;-e-nye-n_ a gyógyszer használati módját tüze
tesen megJe:l'O.llill, A'ehat ha-szn1álati utasításul rendelet szerint''-· 
vagy „utasítás szerint" m.:egjelölés-eket használ,nf nem sziabad 

(4) Kétkereszters szer•t tartal1nazó gyógyszer ismételt elltészí-
t&séJii az orvos ugyaniazon a vény,en csak úgy rende1he,ti el h~ a 
rendel,ré~t újabb ~e1lettel és aláírásáva!li e;~látja. Kétker0sz.te~ szert. 
tartalmaz.o rendel':'enyt „Semper r-epe.itatur" jelzéssel ei111á!llni nen1 
szabad. (~ bekczdesben foglaltaktól e!ltérő rendelkezéseket a ren
delt 7. ·§-anak (11) és (12) bekezdései tartalmazzák.) 

(5) Két kereszfü,el megjelölt gyógyszed poralakban osztafianul 
r~en~-elni ~em s.z;a~ad. Ame~1no/,ibe,n e ,két keresztte,l megj·e.\Lö:lt vagy 
ogyeb er,os ,lhratai~u szer kulso ha,sz.nalatra szolgál, úgy a rendelt 
szer tartalyat nnndenkor „n1é.reg" és ,halálfej" jelzéssel kell meg-
jelöl.rt-.etni. ' 

(6) .Az egy kereszttel megjelölt és1 a gyógyszerársz.abásban· 
+-tel Je,Iz.:tt alta;~ú~zert" tart1a11-n1az.ó orvos\i rende1lvéiniy' ismétel-, 
ten csak ugy kesz.1il:h0to eih ha az orvos újabb kelt:ezésse.1 és 
aláírásá;1al eHlát,ta. Kiv1éite.lt, képez, ha a rc'nde-lt gyógyszerbHn 
az altatosz-e-r egcsz menny.1.segie a napi adago1t m.e'g !ll!em haladja 
an1ikor a vóny újabb kelet -és orvosi aláírás nélkül is kiadható: 

Lúst1 i11ég n 3lfi.D27/1D4:3. B. :H. S?:. rendeletet (218. oldal'), 

A gyógyszerek kíszolgáltat<ísáról 

7. § (1) A gyógyszert úgy mefilm.iyi1Ség, min.t minősiéO"'re nézve
szigoruan az orvosi rendeffv&ny szeirin1t kell elkészíteni A ren
delvé-nyben . előírt gyógy,szerek ili:.özűl bárrníit i1S kihagWni vagy 
azt nmeunyibe1n ellenkező törvényBs rendelkezé1s nincs n1fus·sial 
he'lyetteB'íte-ni szigoTÚan tilüs. Ha az orYos 's'z,óvétlje-g~r,ct :ozert 
re-ndelt, n1ás szert még ha a;z vegyileg- azonos összetiétte-lű is, ki
adni nem szabad. 

' 
A jelen (1) bekezdést ·W gyógyszerészet, a _r.,ryógyszP-rkészítés és for~ 

galombahozatal ·egyes kér-déseinek szabályozásáról sZóló 3220/1947. l\'I. E. 
sz:ámú rendelet 2. R-a a következ?képe'll n1ódosítj-a: 

3220/1947. M. E. sz, r, 2. §-a: 

(1) .11 '.·:özfor[faLn11t OJJó,qyszortár engedélyese, illetl5lcq t1da,jdonosa, (fe
Wlős v_ezető1e! az orvos vngu az ál~ntorvos által rendeit g11óg·11szort niind 
me-nnyiség, rnvnd 1Húi6ség teldmtetében pontosan a_z 01!uosi (állaiorvos·i) ren--
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, .1 . 1 oi·vo· 1,,·nator1:os) líltal. a 'V611:11en elő-- t k ··' les el-'·eszi eni 1 z '' -- 1 t 
delvény szerin oi~ · , ·· '.. .. : l :ket kihagyni vagy 11uíssal he~yet e-
-irt 0·.~·ógyszeralk~;·1:es:c.:ek k~zi;l > ~a~:1~~-t~nLeni vayy c1nclni-, , ú~J;sz·!nt(1!i :i 
sf.ten·i., avarn1 a"'"'" nrennyiseget. .cr,felclö ·inás 011o

011
szerkeszitnLenyV. ·7,'.1~ 

rendelt' r111óu11s.zer helJ1~tt a111ma~. 1na~ alábbi (2) b.e.';czcl-ésben fogla1t '/Jttgy 
szol-.rJáUatn:i - anienn'.l}ib?n 

6~6;"'. e; e~; ne-in ti(l _ neJn .>;::;aball, .4 fJ1JÓffV8ze
'llMts tönJ<Jn11or:i rendellcezes lehe őlse~.: 'lUtott vé1M}en 1:álta.?:üittísol~a.t ne-ni 
iJ-ész az orvos ( á.f,~a,torvos) áUa 'Hl · 

-eszközölhet. . •"rcő>: esetben ,crto", ,,slatún" :vag'!} „veri.-
(2). Életves,r;él!~ ~~:gy 1:~(118 ;;~, -~,' ór/i~szer h~lyett, hn a.z a. rn1órJl!szertár 

onlinn ·:n mo1:a, JBl.vessel i~~ni~clt ·g~1ÓÍ;vszernelc '1ner1felelUJ nicí-s gyogus~'e.r
készletelien n·1m~s nu

3
{J, a. '. 

6
'. Il en esetben n:<onban 0, i;ö:::forga.VJnú [17/0!JU

lcész·ltnién'!} is kiszolg0ltat;Ti,ato.t1a%:donosa {telcT!Js ·vczet6je) 7. ötcl-e.~ erről a 
szortáJI' enge(lélyese, iUetől?g · 1 . J , "tatc'is "i'''r't "'o"ieiilerJ ha verHg erre t neg a cis,.,.o~gfft- · , · , , ..... · 0 - l '· ·• Jr.örülniényről az or1.1os 

1 
' , ·" r· ·el 6,.,7111"itt á„tatl.o·i:t Z.et;Blbcn é.rtesiteni, 

, ! 1 tő '>(J a. félnek a. flYOQ1J8Ze 1 .„. . . ,. . 'llít 1· 
:nincs ·e ie, se. • , . · nC · ·elölését vecUg az o·r11os attal Ina · o -:; 
a kiszolgáitatot~ riy.or1usz;1~óg:JH~~;, árcU valwm:elu bi.ztos-Uó rnté;tet_ köteles 
.vényr.~ ráv_ezet1~i; . /'"' a - l.::i8zolr1r'tltatott [tyó[JJJSZer kiadásá.t a -venuen az 
.1.negt,er-fteni~, t a :~~nyn~~=~~.;i or\vossail ntóla..g ir1azoltatn1'. 1.:eU. Ennek eln~tlas~
illete:ces ~iz .a:n ° . ,..,1 ':1'. : .L "'"et 1 fJ1JÚQJfSi-er církt nmn J. öle les 1negteriteni .. tása, eseteben a lH"' osi ·O i.n~e"' '. . . 

(2) Ha az. orvos oTyainJ szer:t rende~, ame~yik ~ülönb.öző ~-Ö
, " k' „ 1 -'·s a :tlön1énység foka;t hatarozntt.an meg nem ményseglten -esz,u o . , , k 1 k' d . H e·,. 

·e{öli mi,ndenkor a kisebb tömény~é1güeket B1 ia .ni. , e: P ·_?-lg 
.J}ont~s mcg·jelö11é-s' n1é1lkül olyan g'yogy,sz~1-t rendie~, irn;ely u~y ~1.sz
~ít,ott: mint tisztítatlan állaportban1 h.a.sznalatos, m1nd1g a t1szt11tot.t 

· "s·é.gü t k,el1:1' kiadni. , . -J, 
mino. d · t , .1 ell<"s"i'tet·t ..,,,:i 1·1'1·ott k-iv011atn.khol ~•11nt.1g (3) A ex r1nn·e. ,,,i:--'--' ~· ~"d· - · 

1 lt ~ iség kélt:size.resét kell vBn.ni. Kivéteié egycdU.l az 
a renc e me~y. " l '. Je~ amel ből a rendelt n1ennyi1ség lb.árom-

~~~;~~~tu~clf c~~:~i, ~l k&ts7,eres: illetől~g fa, há~t~"::~f~s e m~~~~~= 
6'é,r,'et kell kiadni akkor is, ha az orvos l e·Jeze . . 

no-t(x)·e~eLaz orvos olyainl gyógyszert, r·en!dcil, amely_ hivatamo1~ éis 
· a , · 1 k" 'b n fordul eilő - an10nny1be11 az orvos 

:nem hivatalos soJa a a Ja ta 1. 't ' annak: miudíg a 11iva-
, 'UÚ ki a gyógyszer e JBS n,eve - .: . . . ? 

1 
. 

nem 11 , . d· 1' k' ltl hai .az orvoR c~:ak code1nt, Jl' J.'e ' ur;y 
tr.!'J08 'SOJa a d~lf O ~hpdr, h'[ ' m~t keJll kiatl'n!i, 

. l' code1nU1n . y oc , or1CUJu.•JV1 , l b"l 
m1nc,_ig a ,, hatásukban csökkenő gyogy,sz,er-0 { ~! 

(;::i) Bomlekony vagy k 1srt:b) 'l vé:nycn felírt IDCD·Iilyiségnel 
(p1. infusi;.mok, 1·~fcko?fteuJ~zoett kí~rán~ágá:ra sem szabad egyszerre többet n1cg a e 1 " 

kiadni. 6 § ban foglalt remlelker 
(6) Oly rendelvényt,, ~eilyet n:lm a· 1· , ~ t má's sürgős es·eit, , . t 'll'tottak k1 eleit.v.esze y, va amin , 

zes szerin a l, " 1 ' ]' -1 . h'b 'k kivételével a gyóg:ysz,ere'SZ
nen1kii.l~nb~n. ~;;:,e~ytc ,:t~ a i'.~~étei~te~nl elkész.íte·ni)' és kiszolgáltatni 
nek elkesz1dtenA1 (1i;etY10 . !l'ló{s"'· ily eser'.lekben köteles az orvo~sit, vagy nem szaba . g-yog sz .... a 
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·ha en,nek akadálya vú'lilla, a gyógysze.r megrendelőjét a kiadiJ.,„ 
:n1egtagadáisának okáról fe1világosíltani, ill-etve a vényt vissza~ 
-tartva, a kiszolgáltatás mHgtagadásának i 1nd'okát az orvossa1l írás
ban közölni. 

(7) Ila az orvos olyan i~e·ndelvényt írna, amelyen egy vagy 
két keres.ztes szer adagja a Gyógyisz.erkönyvbe,n n1egha.~iároz.obt 
le.!,,Ylfiagyobb adagot meghaladja .éis' ezien adag bet1űve11 való meg
jclöi1ését vag'y kézjegyével vagy aláírásáva.l való mcge1·ősí,t.ését 
.az orvos elmulasztaná, úgy ha a g-yógyszeré;;:iz az orvost erről 
élrtesíterri n·em tudja, sürgős eseitbe~n1 vagy életve1szélly idején: a 
gyógyszerész a kere:s,zi[le,.s szer le.gna1ryobb ~dia,g'jának figy10I,en1b.e
véteilével· készítse el a gyógys.z.ert és ez.t a vé.ny'et1 ~m·egjelijlve 
adj,a ki és erről a rendelő orvost utólag értesítse, 

(8) A Gyógyszerköny-v, tO"vábbá az egyesített Gyógyszer Ár
szabásban egy vagy kélt keresz(Ltel meg·jelöllt gyógyszerek, a bak
teriológiai és szérumkészítm&n.yek, végül az úgynevezett organoa 
therapiás (hormon) készítmények ooak Magyaro:rszágo;n; gyakor~ 
kltra jogosított orvos vagy állatorvos rendelvény1é!r.e· adhatók ki. 
A Gyógyszerkönyvbe:n és· az eg-yesílt:ett Gyógysze-r Arszabásban 
e!l1ő ll0IllJ forditló újabb (vagy ritkább gyóQ!·ysze11eJi mindaddig·, 
a1níg az, említettek valame1yikébe kereszttel vagy ané1kü~ fel 
nem vétüttek, egyke,resztes szerelrnek ltc-kinllie:nJdők és csak sza
búly13ze1·ű orvosi vény alapján adha.tók ki. 

(9) A (8) bekezdésben nem említett egyéb: gyógyazewk a 
.gyógyszertárban s.zahadon áTUR·Ítha1·ók. 

(10) Rcndelvénymáso·Tatok alapján kereszttel megjelölt szert 
tarbalma.zó g·yógyszert kiad-ni ·nl8m szabad. 

(11) Ktlt kereszVt:eI megjelölt szert tartahnazó gyógyszer 01ly 
'h.elységben', ahol gyógy:szertár v&n, 0sak a rende11éls napján vagy 
.a követfuező napon; oly he'1yis·égben lakók r:ósz:ére pedig-, a.hol 

,gyógyszertár nincs:en, csak a rei.nJdeléts1 1wa.pján vagy a közvetl0nűl 
ráköv.ctkezö három napon belül adható ki. Két kereszttel m:egjelöit 
szerit rtarta.J.mazó gyógyszert a kábítószerek kivét,elé.ve1 
'Új,abb orvosi aláírás nlél.kül csak abban az ese-tben szabad 1smP.r 
telten k:iadni, ha a 'kéi1 Jre·reszttel jellJölt szernek az eg'ész gyógy
sz.erben foglalt n1ennyisrége n~cm hal!adja m;e.g a sz.ern1elt a m1eg
állapított egysze.ri 11egnag-yobb adagját. Ha azonban a rendelt 
1ne.nnyiség· a lc.gnagyobb adairot meg·haladja, akko1· a gyógyszer 
csalt a.bban az esetben kés1;;{thető i·s1nételte-n, ha a rendelő-oTvos 
az ismétlést „repe1fatur" Jvagy ,,1,e,itere1t.ur" ·s,z.avakka.I! ./elrendeli 
-és a r,endelvényt. újabb kelettel és újabb ·névaláírásS"al ellátja. 

(12) O:lyan két kereszttel megjelö'lt s1z,ert tarta.ln1azó vényt, 
amely·en a feilírt s0er áli:Landó ha,sználata n&lk.ülözh.etetlen és 

-ezeni körühnén;yt a IJ1atósági tisztiorvos a vé11Jyen igiazolja, újabb 
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orvogi aláírá1s és kelltet nélkü,] is meg liehet ismételni a hatósági 
orvns á]hal megjelölt !időpontig, de legfeljebb egy naptári évig. 

(13) Két kereszttel anegjelőlt bellsőle,g .szedendő gyógyszert 
pora!!1akba11 os:zltatlanúl kiiadni nem szabad. Amennyibren a két 
kereszttel 111egjel&lt vagy egyób eTŐs,hatású sze·r külső ha-Rználat
ra szolgál,, Úgy a rendelt szer üartályá'.t: min'd<mkor el kell !látni 
„méreg" éis „ha11álfej'' jelzéssel. A 1s,zabálys.zerüen rendelltt suhli
mát hengerkét csak úgy szabad kiadni, hogy minde-n egyes hell
gerke „méreg" és „halál;fej" jelzésű fekete papírba leg·yen bur
kolva. A heng'erkéke.t csak a ,,mé1~e-g·" jelzéssel eillátott, gondosa11 
lepecsételt üvegben (üvegcsőben) szab,ad kirudinl:i. 

· (14) Alllatorvo:slás, feritőtJ.>Bní;tés!, tudomám.lyos, mezőg-azdaisági„ 
vagy ipari haszu_álatra, rendelt két kere·szte1s vagy hasonilö ha.... 
tású mére-gsz,e~r1ekbőD1 előáHítot!t k 1éisz.ítmények és oldatok a fenn-
álló reindelke.zéseknek megfe1e1lően mindenkor csak ,,méreg" jel
zéssel és halálfejjo~ ellátva és, a:epecséJt:e-lve (viasz.- vagy zárópec&-éb--
td) adhatók ki. 

(15) A hatósági iuér1egengedélyek tudományos vagy tanirité
ze-iti n1éreg-rendelélse-k, a külsőleg Te1n1delt g·yógyszerek köz,ÜJ~ a 
cy1;indri hydrarg•yri-bichlora/ti, cor1~osivi-cyauati -és oxycya.nati
ró1, val:1mint a l'eguagyobb egyes vagy napi .adagol ilülhaladó és< 
belső fuasz,nálatra re111deH; két keresztes sze1·ről kiáJ1lított orvns1i 
rendelvény.ek, továbbá az előző bcke·zdésben felsoTolt sz·efl·ck ha-. 
tósági engedélyeit, ille,től'eg orvosi T.endelv-én'Yei!t vis·sza kell tar-· 
ta;nli és az e cé\lra szol,g•fvló m-érng-kö1niyvbe bei kell veze,tni. A visz
sza~tartott orvo·si Tendelvéin\y.ekrőli a vevő kíváin1Ságlára áTszámí.
tússa1 és a gyógyRzertár bélyegzőjéve!l el'1átott másolatot kell ki
adni, melyre a ,,másoliati" 1szólt1 fel1tűnően rá k,e.ll vezetni. 

(16) Tilos 'bármiféle rendelv'élnyt 1"méJtleilten: kiszol,gál11tatni,. 
ha az orvos azt ,,ne rcpertnrtu1·" jclzé,ssel látja. el. 

(17) Egy és két keresztteil. jelölt S'Z1ert \l\art1allnnazó orvosi re·n
<le1Yényt gyógyszer-é1s-zje1ölt, vagy gy6gysze,riéiszigya'1:col'nok eR·ak
oklevelcs gyógyisz.e-ré-sz felügyelete· rn.e11ett kész.í'Lhert 'és adhat ki.. 

(18) BellBőle-g haszn1álairndó gyógy,szeres foly•adékokhoz. henge
res palack &~ fehér alapon fekete vagy kék nyomású cln1k·e; a. 
kft]sőleg használt, vagy befe1cskende•zésh1

1eiZ\ ivalló) folyadékokho7í, 
szemcs~ppekh·ez, tiovábbá torok és ·S'Zájvizekhez mindenkor hat-. 
szögletű üveg, .és vörös alapon feike1te vagy fehér nyomású cim
két ke,111 haisználni. A lzüllisőleg haisznál1airudJó, továbbá steriliz1eitt, 
tűzveszélyes bel!sőleg ártalma.s, v-agy méreg·ként ható, vagy fel
rázva használandó gyógys1zer:e.k ós n1ás sze-rek kiatlá"':akoY c•zeii 
körülm'é1nyek a rendes cimke felett alka!lmazott külö11' je1lzésckkel 
szembeöt1lő módon1 fel le.g-yeniek tüntetve. 

(19) Sötétszínü (sárgásbarna) üve,gben keH kiadni minden 
olyam.1 g·yógyszert, amelyniek e]tar,táJsát a Gyógyszerkönyv vagy· 
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vagy más szakmfivekben t·Uálhat, t 
delik el. Ha olyan -sze-rt ~e d Í ,o u asitások fénytől óva ren-
me t

, d. · ·n e az orvos, a1nely a parafad 't 

t tt
g .~mabJa, a gyógy·sze-r csak parafinozott e ugo 

o uveg en adható ki. - üvegdugóval e-llá-

, (20) Már egj"szer használt dobozokwt , , 
gyogyszeresz.ne-k a közönsémtőlt . . es parafadugokat a 
azokat nem ugyanazon b~t:g sz ;1s~zav~n1 '~1e-.m szabad, hacsak 
rész. amaria a:sznalJa fel a g'Yógy.sze-

(21) Az oszto\'t vagy osztatl k b „ , , 

píttokba (kapszulába) vag; anki;iboro 1 et?l~eser? .szolgáló pa-
befújnti rnlem szabad. zacs o a fe ny1tws celJából szájjal 

(22) Olyan osztot't porok t 1 , , 
alkatrész.eket mint h a ' am-e yek v1zs.z1vó vagy illó 

' camp ort choralhyd . t t tb b . 
natrio1sialacylicumot, m.emitho]t' bl'oi ~t .· ,

1
a ·? • ·. ·B? i:om1num, 

olajokat, .extractum·-bel:ladonn'aet e n ' ~od~ok~t, illo es zsíros 
vag-y s·eealis cornutit tar.taBmazn~k annab1sh ind1caet, hyoscyamil 
jozetten előírja niidenkor c~ak •_„vagy, ?-' az. orvos ezt kife
pergamentbő.l 'k<\szült tokb' (:arahln;i>al atitatott papírból vagy 

, . , an ap,S:zu aban) szabad kiadni. 
(23) Gyog7szerc1mket pontosan és jól olva b t, . , 

rep:delJivéniy előírásainak megf>Hlelően kell kit•·ü~ fl; o~~· : orv:os1 
k~n fel ke-!l türitetni a kiadó gyógyszertár n~v:ni., ~ ~n .~n c:n:
m1n1t a gyog·yszer e,lkéiszítőJ"B k 't , , t, e,"1 c1mei!, vaL-t-, , ne •neve eis a kesz1tes napjáti. 

(24) A gyogyszerek arszabványoz.ásánál kö et d" 1 ·, , 
niézve 1njndenkor az ·éirvényberu l' " G , v ;_n ° ? Jarasra 
tásá.ba11 fng·ialt rendelkezések a.ze:~áThy:~fi~szer rsz,abas utasí-

, (25) A rendelvény,eu a gyógyszerésznek fell kell t .. t t . 
g_YOgyBzer ,kész.ítőjéne-k nevéit~, a gyógyszertc4.r b ',I ,;\1? e n1e, ~ 
tcteI:eket reszletezve az tn·at kiszám't, , e ye~zoJet,, az, a1-
clkéiszítés (ism0tlés) 'id;jóf; de rnid~zt 1 fy ~~gyszheresz nevét., az 
zés-ck a vény jól olvash,a{óságát ne b~f lm~o ol·~;k ogy a fe1jegy-

<- ~ v o yaiso Ja . 

, !26) Az o~vosi vényeken a gyógyszer&iznek az § (7) _ 

:::~q~~b=~ltet~1t:~T!n }~iv~~é~0l jfa,v1~tani,, hclyes~1íteni, ~~~~~~i 
. , · u sz rse-ges e Jegyzes.ekct (min:t l t t, 

ni.assa ,stb.) is ugy kelU· f.cljcgyezn~ ho , ·t P ·, ? a 
olvas,hat'ó maradjon. ' gy azei az orvos irasa 

(27) „Sürgős" jebés1sel oHátofü vényeket a 1 · d 
n1ás rendelvény -előtt kell elkészíteni és kiadni. zonrma ' n11n en 

. , ,(28) Tilos oly vényie1k elkészítés1e, amelynek reind0 lési mód
Jabol B;Z orvn.ss.al fennálló titlcos egyeSJségTe lehetne következiet
ni, amilyen pl. „secundum meam praescriptioneim" stb. 

(~9) bOr-;,osi{~nde[,vény alapján készült g-yóg7szert tilos olyan 
pa~11os ,a ,rrr o ~1, amolycn vafüamely gyógyszerküLönlegesséa 
vagy ma~"' celra al<kalmas iszer vairn .ajánlva. e 
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III. 

Vegyes rendelkezések 

8 -§ A gyógys~erésznek a közönség e·Lőtt 
, . . ·p t"l a g...-rógyszerre avagy az orvos vcn1yre„ i 11.e o eg .„ bad 

bíráló megjegyzés·e>kert i~einnie nem sza . 

9. §. Hatálytalan (160/1939. B. M. sz. T.) 

az orvosi ré·ndél..; 
működ'.éJsére n~ve_ 

, . ' . kirakatában a gyógyszert.ár közegész-
10· §. A gyoITT;s~~rt~r ezzel ellentétben álló vásári jelLegű, 

ségiigyi jel·leget 8 ?r:lio ~'~ t'blákat felirwtokat alkalmazni tilos. a jóizlést bántó targya ' i, a e ' 

IV. 

" . e'letbele'ptető rendelkezések. Bünteto es 

enn ibeiu a cseleikmény s~lyo~abb .. bűnl~ető rendel-
11. §. Am !k kibág·ást követ el es penzbuntetessel bünte-

kezés alá nem esr ' · · (f l ) "" zető) · 
l" gyógyszertártulajdonos e-e os ve . 

tenc o az. a , . . k efü:artására és me1gviz.sgálására vonat„ 
1. aln a gyogys7.ere . § ) . 

kozó renldelkez-~sekerl; :~~s~e~: t~ns!~O'á;.~ és megőrzésére vonat-
2. aki a meregsze reny 1.z b (4 .~ 12 bekezdés); 

kozó re1n~~elkle·~·étseelle(:~ :Ye~rv!::~~~ás:kat ~;Hm. vagy szabá,lryta1'.annl 
3. a -..1 .a (O 

ve.zeJti (5. §.); . k (! "'t ze ek) kiadására vonatkozó rendel-4. aki a gyogy.szer:e :eo s r 

kezéscket megszegi (
7
. ~.); . k tában a g-yógyszel'tár közegész-

5. aki a g".ógy~zte~·t~r; ~1~~1r:t táblákat, feliratokat helyez el ségiigyi jelle.get ser 0 arhyc e ' 

(10. -§.); 

. ~x te 40 §-a (1) bekezdésének 2-4 pontjait, 
J_,ásd még az 19~8 .?XlXÁ ;' 2. JJO~tjait 42. ~-át, V'fllamint a 3220/1947. 

1 , (1) bekezd(isenek ·· cs · · · , t't t 
4, . x·a • d 1- t (lá d -212 oldalon) 4. *~únak 3. pon Ja" l\/L rn .. számu ren e e s - · 

1928 : X. törvénycikk reu-del-A pénzbünte·tés te~intetében az 
kezéseit kell aJkalmazm. . . h t. . k ak 

. A kihd~,~~&bi .. 01~á~t~í;~~~~o~!!~a ~~. ~~ti~~~é~'t~~~:toz~k~sEfa0r~ad~ 
mint r.en o11 u·n e . , l d"k 
fokon a népjóléti 1nin.iszter b1ras ;:o l . ' 

s Ez a rendelet 1935. évi jan"ár ho 1. napján lép életbe. 12. <;j. 
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325.17 4/1943. B. M. számú rendelet 

a g'yógyszerészi mű1ködés és eljárás szabályozásáról szóló 
260.510/1934. B. M. számú rendelet ldeg·észitése tárgyában. 

(l(ibirdettetett 1943 cl-ec. 8-án. - Budapesti Közlöny 967, old.) 

(Hatályos a 202.000/1948. N. :Ili. sz. rendelet alapján.) 

A jelen Tendelet 1renclel1kezéseit lásd a: 260.510 /1934, B. l\i. számú ren
delet 1. §-áná·l (201. old1a,J). 

321.100/1943. B. M. számú rendelet 

az egyes méreg- va;y kábítósze:rtartalmii gyógysze·rkészítmények 
és kórjelzií (diagnosztikai) anyagok eltartásáról. 

(Kihirdettetett 1943 rleoember 31-ón, - lt. T. 2031. old,) 

(Hatá~yos a 202.000/1048, N. :ili. sz. rendelet alapján.) 

1. §. Az Ü11Szágos Közegé.sz.s,ógügyi Intézüt által forgailomba
hozatalra iengle:délyezeitt {'t!örzisköniyv•ezett~ folytatólagosrun1 törzs
könyvezett) gyógyszerkészítméin.yekre, szerobakteriológiai tern1é
.kekro iés kórjelző (-diagnosztikiai) anya.gokra, valamint a 230.513-
H35. B. M. számú 11endel,eti (Rt. 1935. 83. o_) alapján kiilfö'ldr'Ő! 
esetenlcin•t behozatalra eng'BtltéilyezeifJt;, kábítószert nem tiartalmazó 
és a behozatal alkalmával a vámhivatal körp·ec.sétjé-vel ellátott 
.e'll1enőrző jeggyel átragasztott, úgynevezett kontingent,á'lt gyógy
sz0rk.észítményckre-, továbbá a 245.300/1938. B. M. számú rendelet. 
-(Rt. 1938. 1110- o.) alapján külföldről e'setenkint behozatalra en
gedélyezett, e·mberorvoslásba·nl haszn-álatos szerobakticriológia 
termékekre és kórjelző (diag·nÜ'sztikai) anyagokra és végií,1J az 
Országos J:Cöz1egészségügyi Intézet 'áilital a jelein rrendele.t hatály
balépése 11tán forgalombahozata:lra engedélyezett készílUmé-nyekre 
.a 260.520/1934. B. ]\'[. számú rendele:t (Rt. 1934. 1352 o.) 5, •§-a (2) be
kezdés1éinek b) és e) pontjáballl foglaíllt intézkedések nem: nyernek 
.alkalmazást az eisetbe:n sem, ha a Gyógyszerárszabásban vagy a 
niiagyar Gyógy·szerkönyv IV. kiadásában egy, k-ét vagy üres 
kereszttel 1negjelölt S·zert tartalmaznak. Ezekre a k.észítm„ényekre 
a 260.510/1934. B .M. számú rendelet (Rt. 1934. 1344. o,) 4, ·~-a (7) 
bek.ezdésének előírása alkalmazandó azzal az eíl1té-réssel, hogy 
.az eltartásukra ku1ccsa1 jól liezárható állványrész, i~l'e.tőle·g szek
.l'Óny szolgáljon. 

2. §. A jelen rendelet kibirdet1és•ének napján [ép hatályba. 
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322011947. l\1. E. számú rendelet 
. . t ~·ógyszerkészítés és forgalombahozatal. a gyogys.zeresze • a é.J • t. 'ban 

egyes lrérdéseine,k szabályozasa argya . 

(Kihirdettetett 1947 m:í.rc. 14-én. - R. T, &JO. 0:~,) 

,, 202 OOO/l948 N 1''1 sz. rendelet alapJan.) (Hatmyos a · · · - · 

§ A k" f lmu (személyogu, re1'ldogu fiók) gyógyszertár 
1. . oz or!f,a t 'la 'dono-:a (felelős vez-etője-) kötelciS a 

engedély-ese, i
1
lletoleg d_ ,1J ett' oily·~n gyógyszert, .amely·n<ek 

belföldi forga:o~ra ,~ng_e_ 0 Y~ály ne.U: köt:elezi, az orvos re!lldel
készle,tbentartasa:~a ot .. j~~~~~ 

8 
ki &zolgál 1.atható, a fél kí vánságáta 

vényére, h~ pe_dig e~e u. ~l e~ 
88

,
8
tben a fél a gyógy.gzer árán 

bes.zerezni es kis·~?{.?'altatni. '3:se'l felmerülő indoko:lt &s igazolt 
fellül köteles a ~u ~n 1 ~szA_r~:;ógyszerés.z a kés.zkiadások előre1át-
készkiadásokat is Vl\S•B rn. , , . · 
ható öss.zeg'ének előle·ge.zését is k1vanhatJa. 

1948 Xxx te 6 .~~ának (2) bekezdését. Lásd az : .._ · · · 15 

"l 'ill t""] 2 § (l) A közforgalmu g-yóg-yszertár enged':{! e:°;v~~ e .üt':.1 
· · 1 !" ~eitőJ'e) az orvos vagy az a· a: 0 

tulajdono·s1a (fe e os :re!l ; „ ·. ,;i m'nőség tekinteitrében 
1 , t mind m-enny1se.g, m1nu 1 

rende t . gyogyszer. . (, 11 t , si) rende!llvény szeriinit kötoles e1-
P?n~os.a1:1 .az· orvo.s11 (-'~l ~o~·~~~) álta1l a vényen előírt gyógysze~
kesz1teni. Az .?~~os , ':m~l 'kerb kihagyni vagy n1ással helyettes1-
alkatrészek kozuk bai . . Y!- ét cs'Ökke:ntte·ni vag-y emeílni úgy.sz.in
teni, avagy azo menny1seg k . felelő más gyógyszer
tén a re1rude.Jt g:yógy·~z.er h_elyetit:e~yib1: ezekre az. aliábbi (2) 
kész,íltn1Bnyt lr1szo'l1gfa1tatrn -; , 't"Tvényes Tendelkez.éis lehe,tőséget 
bekezdésben foglalt bvud&"Y Aas Ó~'YS~erésZi az Ol'VOS (álíl!atorvos) 
nen1 ad - (Q)l}m sza a · , gy , . , . l " "lhe\t 
által kí1állított .-v&ruyen vallt,ozta~as~,krut enseemtbeneszro:i~o"~ . ,,st.atifil'r.. 

El '1 gy mais suTgos ,, ·• 
(2) ~·~:vetz~y i:ia moTa" j1e.lzés:s1el re-nde[ gyóg·yszer ,helyeitit,. 

vagy „per1cu u , , 1 t "b . s meg a rendelt gyogyszer
ha az a gyógyszert~r kese; e e eenl ne"smz1?t.me"ny' is k"iszoJgáltatható. f 1 l'"' s1 ·gyogysz r r , · 
n.ek m.e:g ie e 'O m~ 'te. k" forgaln1ú gyógyszertár eugedél~ese„ 
Ilyen eseben azon ain, a „oz. ;t" "e) köttcles eTTŐl a körülmeny
il~10t1Őleg tulajdon?sa (fele~Kls v:~~e1hlsz.olgáltatása előtt szóbelileg, 
ről az OTVost me~ a. ~~~~:é.g· a Íéltn~J< a gyógyszleTrel együtt 
ha pedig erre n,1~cs ';t'e~ e· a kÍs~oíl'gáltatott iY"ógyszer megjelö
á~a?-o,tt le.vélben 'e~ esr ált'al kiállít~tt vényre ráveze•tni. , ~a ?' 
1-eset pedig az o1 vl os 1 b' t i·1.:~ intézet kö\teles me-gter1teu1„ , . árát va ame· ry iz os 'U . ·11 
g·yogyszer . , , . . tt , iszer k1iadását a vényen az l e
a ténylegesen lnszolg. altato gylogyt, "1 . Hatni kel!. Ernrrek 

b . .i. 't, 'ntézctfo_ orvossa u o ag igazo " 
tékes lZitOISl o l , b' t . 't, 'ntéze.t a gyógyszer árát ne.m e1mul1asztása esetebcn1 a iz os1 .o l 

köteles megtéríteni.. 
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3. ~- (1) Az 1927 : XXI. <le. 92. és 93. §-ában, illertőilieg· az 1928 : 
XI. tc. 101. >§-ában felsorolt biztosító wt.ézetek az orvosaik által 
kiállitofül vényekre elkészítertt, iille.tőleg kiszo~gáltat.ott gyógysze
reket bármikor ellenőriz.hetik; a gyógyszer kiszolg·áiltatás.á:nak 
1nefftagadáJs·a esetéhen a biztosrító inltézet megkeresésére a ~lis~ti
főorvos, tlletői'e·g a tisztiorvos a gyógyszertár áTúk.ószle.tét a 
bi2'lto.sító intézet megbízottjának közbeinóöttével ellenőrzi. 

(2) Az (1) bekezd'és alapján i;ljúró b"zosító intéwti tisztvis.eiő 
büntetőjogi védelem szempontjából hatósági közeg. 

4. ·§. (1) Amernnyiben a csrelekmény súlyosabb biinlbertő ren
dellikezés alá n·em esik:, kihágálst köve11f el és két hónapig terjedő 
elzárással bünteten'rdő: 

1. az a gyógyrszerész, aki .a lk1éis1zletében 1110gl:évö gyógyszert 
orvosi (rullatorvosi) rcmldelvényre nem szolgáltat.ja ki (260.510/ 
1934. B. M. sz. rendelet L §-a), úgyszin,tén, aki a jelen renrdefot 
1. 1§-ában fog·lalt rencllelkezésmiek lWillJ tesz eleget; 

Lásd az 1948 : XXX. tc. 40. S-ának (2) bekezdését. 

2. az a gyógyszerész, aki az orvos; 'illetőleg az állatorvos által 
rendelt gyógyszert - hacsak erre jogszabály kifejezetten fel nem 
jogsítja - a rendeléstől eltérően úgy szolgá!tatja ki, hogy abból 
valamely gyógyhatású alkotórész ege1szen vagy oly részben hiány~ 
zi/,, amely a gyógyszer hatását• érinti. (1948. XXX. tc. 40. § 3. vont); 

3 . . az a gyógy:szeTés·z, aki az orvos (áJllatorvo-S) által re·ndelt 
gyógyszer helyett - ha csak arra jogszabály kifeJez.etten fe~ n'em 
jog·osítja - más gyógys<ZBrké6Zitményt szolgáltat ki (2. §); 

4. az a gyógyszerész, aki biztosíó inJtkzeti orvos állital kiállít.out 
·v.ényekre ,elkészített gyóg·yszerck:n1ek az illetékes biztosító i11tézet 
rés1zéről]_ Vru1ó m.egvizsgáláJg.át szándékosan megakadályoz,za (3. §); 

5. az, aki a 200/1933. B. M. számú körrern.delethez me.Uékelt sza
bályrend-0\l"t (Rt. 1.208. o.), valaminlt a 230.513/1935. B. M, számú 
rendelet (Rt. 83. o.) és a 245.300/1938. B. M. számú rendelet (Rt. 1110. 
o,) ·hatálya alá <e:.ső gyógys:aert il1tetől1eg gyóg'-yszerkészítményt, va~ 
!amint a 49.000/1939. F. l\1. sizámú rendeletben (Rt. 1.493. o.) megha-
11áTozott, az állatorvos11ásban használatos gyógyszerkülörnleg0&sé
get, táppoTt és fuiclu111ot iparszeTűen kész.ít vagy forgalombahoz 
ainJnJak eHienére, hogy az .töTz-skönyvezve 1nincs vagy annalc foTga
lombahozatalát az illetékes hatóság vagy szerv nem vette tudo·má
su1l, illetőleg •Hle,rn engedélyezlte; 

6 . .az, aki iparszerűen készít vag'Y forgalon1bahoz az előbbi 5. 
pontban 1em•Vített re1ndel1et0k hatálya alá eső olyan gyógyJsz,ert 
{gyógyszerkéiszít1n&nyit), amelynek vegyi összet,é,te.le nem feleil 1neg 
a forgalombahozatal ·tudomásulvétele alkalmával adott műszaki 
leírásnak; 
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7. az, aki az 5. prnrutban említett rende"etek alapjfon a forgalom
ból kivonit gyógy·sizert (gyógyszerkés.zífo:nénY1t) iparszeTŰen készít 
vagy ellenszolgáltatás fejében mi1'snak átad (elad); 

8. az, aki az 5. pon!ilban említett rendeletekben foglalt rendel
kezések ,eJ1J1emére a gyóg·J71szer (gyógyszerk.észítmény) tartályámi, illB
tőle.g· annak burkolatá!Ih (dobozán, stb.) a törz.skönyvi szán1ot, va
larn.Lmt az 5. pontban említett rend„letekben meghafürowtt egyéb 
adatokat nem tünteti fel, avagy a gyóg·yszer (gyógysZ<erkészít
m'élny) ellenőrzésére vornJa:tkozó rendelkezések éTv&ny:esülésélt iegyéb 
módon meglhiú-sílttia; 

9. az, aki a 230.513/1935. B. M. számú rendelet hativltya wlá tar
tozó g'-yógyszerkész.ítmánryt az említett rendelet 5-8. §-aiban meg
határoz.niit ellenőrzési jegy nélkül vagy nem a hiva;tkozo:üt rende ..... 
letbelll! megállapított i~endelkezések szeri11t ail[{aillm1azot,t el'lenőrzési 
jeggye,l hoz forga1lomba. 

(2) Ha az előbbi bekezdésben említett kihágásit a gyógyszm'iár 
alkalmazolttja, iH'.<ert:őfüeg a n1ííszaki vnz,e.tő követite el és .az enge
délyest (tulajdonost) felügyeleti vagy el!eoőrzés[ kötelez6Htségének 
teljesítésében 1szánJd:ékos vagy gondatillaiw mul1asztás terheli, kihágás 
miatt az engedélye1sit (tulajdono-s!l1

) is büntetni kell. 
(3) Az (1) bekezdés 5-9. pontjaiban említett kihágás es,etében 

a forgrulombahozott vagy forgalombahozáa céljából .a raktáro:rn 
tartotit gyógyszer (gyógy;s-z1erkészftm'éiny) elkobzását is 1éll }{eílll rein·
delni. 

(4) A pénzbünte(k,s teldrntetében az 1928 : X. törvénycikk és a 
8.960/1946. M. E. számú rendelet rendellrnzés0it kell alkalmazni. 

(5) A kihágás n1iatt az .eljárás a ]{özigaz,g•aitási hatóságnak', 
minf1 rendőri büntetőbíróiságnak hatáskörébe tartozik. Az 1929 ~ 
XXX. tc. 59. §-a (1) bekezdése 3. po1n;tjá•1>a.k mlkalmazása szempont
jábó\M szakminiszternek a népjóléti m.iJnlisz.te1't kell tekintemj, 

5. §. (1) Vétséget követ el és két évig terjcdh~l!ő fogházzal 
büntet1endő: 

1. aki az orvos vagy az állatorvos által re·ndelt gyógysze1~t a .. 
jelen rnndeilet 2. §-ában foglalt rendelkezések e1Uenere a rencle!és
től el:llérő·eia - jogtalaiill vagyoni haszon elérése céiljából - ú·gy 
sizolgá\lltatja ki, hogy abbó:J. valamtely gyógyhatású rull{otór6szt egé

S·Z·8'11 vagy o'lyan mennyi.s·égben von el, hogy ezáltal a gyógyszer 
haltása csökken; 

Lásd az 1948 : XXX. tc. 41. §-ának 1. pontját. 

2. aki a 200/1933. B. M. számú körrendeletJhez mellékelt szabály
rendelet vagy a 230.513/1935 'éls 245.300/1938. B. M. számú rendele
~ek hatál1fya alá taDtiozó gyógyszert (gyógysze.rkész,ítményt), vala:M 
mint a 49.000/1939. F. M. számú rernlel1etben meghatározol1t, az ál-
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lat?rvoslás?an hws,~náJla!os, gyógy;szerkülönlegességet, tápPort1 és 
fl;i:~u~no.t iparszeruen11tesz1t vagy JOgtal<an vagyoni haszon elérése 
c~lJabol forgallombahoz al]ruak_ ellenére, hogy az törzskönyvezve 
nincs vagy annak forgalombahozatalát az arra i1lletékes hatóság 
(srorv) ne:m vette tudomásul, il!Tietőleg nem e!nJgedélyezte lé;s a 
g'YÓgysz,erkészítményt a rajta megjolö~!ü gyógyás,zati cél ,elérésére 
a!kwlmatlan; 

3. a.ki az előbbi 2: pontban emJíteitt Tendel1etek a:1apjálrn forg·a
lombahozaif.alra engedelyezett gyógy"SIZHrt (gyógyszerkészítmény.t) a 
forg'alombahozata\11 tudornásulV.éited1e1 ai1kalmávai1 .adott Jnűszaki 
~eírástól eltérő v:egyi összetételbeinl k6szí!Hi iparszerűen vagy hozza 
Jogtalan vagyoni hR<S·%.On elérése cé1jából forgailomha és .a gyógy
s~er (gyógyszoerkészítm·ény hatása a me·gállapított vegyi össze.-
tetel] megváltoz.ta\ilás.a következt:éibeni cisökken · 

4. aki ronilott vagy gyógyászati cél elérésére alkalmatlan 
szennyezett tJYÓgyszert· ( gyógyszerkés.zítményt) joqtalan vagyoni 
haszo)n elérése céljából forgalomba hoz (1948: XXX. tc. 41. · §. 2. 
pont; 

, 5; al;i mef!felelő jogosítvány nélkül bár11iely anyagot vagy 
kesz'tJmenyt ,1ogtalan vagyoni haszon elérése céljából gyógyszer
ként ellen1szolgáitatásért forgalomba hoz. (1948: XXX. tc. 41. §. 3. 
pont); 

• (2) Az (1) ~ekezdés 1. pontja eisetében az "l:ílliéltet a gyógysze-
1~eisz1 fog~lallr~zas gyakor:Jrásától m1eghat:á.rozott időre vagy végleg 
el lelhet faltwna. Az 1908 : XXXVI. tc. 36. §-ának reJJldelkezése erre 
az B·setre is megfelelően iráruyadó. 

6. >§. Arnrennyiben a 0s„elekrnény súlyosabb büntető rendelkezés 
alá rn~m -esik, v6tségát. követ el és egy évig terjedhető fog·házz.al 
bü11tHtendő: 

. , ~; az a gyógyszerész, aki az ~927 : XXI. tc. 92.. és 93. >fil-ábau, 
ill[etoleg- az 1928 : XL tc. 101. ·§-aban felsorolt biztosító .irrttézet 
vag"'Y betie'gsegé!lyzéssel foglai1knzó más int.éz,e-t vagy i'Il)tlézm~iy 
terhéT.e az intéz,et (inté,zmény) rende-lvényein rendelt gyógyszer 
vagy aherliyett kiszolgáltatható más gyógyszer helyeitt. más árút 
szolg·áltat ki; 

Lásd az 1948 : XXX. tc. 42. §-át. 

2. az a biztosító in1téz.eJi orvos, ak.i a biztosító initéwt terhére 
arra nem jogos11mt s1zeméily részé['ü gyógyszert kötöz&s,zert vagy 
gyógyászati célokra szánt más eszközöket relll.de1; " · 

3. az a biz1tosí1t1ó intézeti orvos, aki a biztosító illltézet terhé.rl3 
rendel~ gyógyszert jogosulatilanul a sajá.t céljaira használja fel 
vagy ilyen vényt elitenszoUigáltatás el:Iienében gyógy,szerész részére 
állít ki. 
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7. 8. Az 5. § (1) bekezdésének 3. pontjáJb1an említett vétségnek elkö
vetése, úgy.wzintérri a 4. § (1) bekezdésének 6. és 9. pontjaiban említett 
kihágáiSnak - ugya'Illazzal a gyógyszerreiL (gyógyS'zerkészítmény
nyel) kapcsolatban - ismétel!~ eilkövetés" esetében a népjóléti mi
nis.zter a gyóg-ysze-r1Il'ek (gyógyszerkésztímény:nek) forgalombaho
zatalát határozott időre vagy végleg m-egtfölthatja. 

8. §. (1) A jelen rend„let kihírdetésének napján lép hatáJlyba. 
(2) A jelen rendelet kihírdetésével a 200/1933. B. M. szMnní 

körrendelefJ1ez me.!Jékelit szabályr"ndeletn1ek, valiaminJt a 230.513/ 
1935. é,; 245.300/1938. B. M. számú rende1l1eteknek, úg·yszi-ntéin a 
49.000/1939. F. M. számú rrurde1etnek a jelen rendelet,tel eLlkmtétoo 
rendelkezései hatályukat Voesiztik 

9681/1911. B. M. S>lámú körrendelet 
a faszesszel kevert italok, gyógyszerek és illatsze·rek készítés.é~ek 

és forgalombahozatalának eltilt:>sáról. 

(ll, T. 414. old.) 

Uit!óbbi időben számos ·esetben súlyos egészségi zavarokarl; mu
tató tünetekkel járó, sőt gyakran lhalálosairu vég·ződó mérge-z:ést„ 
tapasztailtak szeszes ita!1ok -élvezete köveitkeztében. A vizsgálaitlok 
azt tanúsították, hog'Y a m.érgező italok faszessze1l (methyh. 
alkohoUal) voltak keverve. 

Minthogy a faszesz újabb tapasztalatok S2'le1rint izgató, kábí;tó, 
sőt halálosan mérgező hatású, ~ a Pénzügyi, kereskede!J:emügyi és 
föilldmívielésügyi miniszter urakkal eg'Yetértő0n fasz.esznek· 
(methylalkoholnak) i1talok készí~t:és<ére való hasz.n'álatát vagy an~ 
nak bárminemíí italhoz, gyógy·s.z-cThez, il111atszerhez való keverését 
és ily italok, gyógyszerek, iJ1Jlatszerek forgalombahozatallát vagy 
szétos·ztáisát ·eltiltom. 

Aki e reinidelet ellen vét és 0s:elliekménye vétség·et vagy bün
tettet nem képez, az 1879 : XL. tc. 1. -§-a értelmében· kihágácst kö• 
vet el ós 15 napig t1erjedhető e.lzáráissal és· pénzbüntetés
sel büntetendő. 

220-405/1940. B. M. számít rendelet 
egyes, nehezen pótolható gyógyszerek állatgyógyászati célolk1•a 

való felhasználásának eltiltásáról. 

(Kihirdettetett 1940 aug, 2-án. - R. T. 2058. old.) 

(IIatáJyos a 202.000/1948. N. lVI, sz. rendelet alapján.) 

1. §. A Kalium joda,tum<>li, a Natrium jodatumot, a Lugol oldat 
és a Jodum Kalium jodatumO's kenőcs kivétellével Jodumot, Va· 
selinum album ·és Vaseli1num flaVlun amcricanumot, '11.h,eobromi-
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num Natriun; 1salicy1icumot és egy'.éib Theobromin sókat vailamint 
S~n~!!ae radixo.t, ·~ gyógyis:zertárak állatorvosi rendelvénJyre to= 
v;abb~ rendeilkeze1s1g nem S·zolgáltathatna'k ki. 

,2. § .. (1) Am~nn~úh~n.a cs10lekmény súlyaBabb büntető rendel
Tuezes al~ in'em es~k, k1h.ag·ast követ eil és1 p&oobüntetésse1 büntet>endő 
az a gyogyszertartulaJdonros (fe1.e·lős vezető), aki a jelen re,ndelet
?e111 foglaLt rendelkezés megszegésével vagy kijátszásával az 1. §
ba[]_ frerllsoroillt gyógyszert kisrzolgáltat. 

(2) A pénzbüntetés tekint<>tében az 1928 : X. törvénycikk ren
delkezései irányadók. 

. (3) ~ '.~i.há~_ás ~i~t~ ?-Z eljárás a kö.zlgazg~tá,si hatóságnak. 
mrnt re11,don bwntetoh1rosagnak hatáskörébe tartozik. 

3. §. A jelen renldelet kihírdetése napján lép hatályba. 

223.750/1940. B. M. számú rendelet 
a ricinusolaj állatgyógyászati célokra fe,lhasználásának 

eltiltásáról. 

(Kihirdettetett 1940 okt. 20-áin. - R. T. 2839. old.) 

(Hatú~yos a 202.000/1948. N. 1\1. sz. rendelet nlapjún.) 

1. §.., Ricllnusolajat (Oleum Rici.ni) a gyógysZiertárak á]la:forvosi 
1·enclelvelnyTe további rende1lk•ezésig- nem szo11Jgáltathatnak ki. 

2. -§. (1) Amennyiben a cs„lekmény súlya@bb büntető rendel
k·ezés alá 1n'em es'ik, kihágást követ el' 6s pénJzbürlJtetéssel• büntetendő 
az a gyógyszertártulajclo:ruos (fel,e.Iős vezető), alti. a jelen 1•e,ndelet
ben ~ogilalt rendelkezés me·gszeg'élsével vagy kijá'tszásával az 1. ~
brun f,e]lsorüilt gyógyszert kis,zolgáltat. 

(2) A pénzbüntetés tekintetében az 1928 : X. törvénycikk ren· 
<lelke.zéise1i irányadók. 

.. (3) A kihágás miatt a;z eljárás a közigazgatási hatóságnak 
m1n1t renldő:i bÜJrrtetőbíróság·nak hatáskörébe tartozik. ' 

3. §. A Jelen renldelet kihírdctése napján lép hatályba. 

319.355/1942. B. M. számú rendeJe,t 
a kalium chloricum rendelésének és kiszolgáltatásának 

szabályozásáról. 

(Kihird:ettetett 1942 jl'tlius 19~én. - R. T, 1784, olcla.l,) 

(Hatfrlyos a 202.000/1948. N. lVl. sz. rendelet alapján.) 

1. §. A kalium chloricum további inté-zkedé-s1ig csak orvosi 
:rendelvényre szolgáltatha.tó ki. 
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2. -§. Az orvosi rem·de.lvé<ruyt dJ:yarr v&nypapíroson mell kiálli
tanJi, amelyen a rendelő orvos !Ileve, lakáS'a (te.lefon·száma) fel van. 
l\ünte.tve. 

3. §. A rendelő orvosnak a rendelvényre rá kel1l írnia a beteg 
nevét és lak,címét is. 

4. §. Kaliu1J.n ohf!Joricum i1smételt ki.sz·olgáilta:itása ugyanazoni 
orvosi rendelvé\nyre csak akkor történhetik, ha az orvo.s a reo:i~· 
dBlvényt újabb k~lettel és a:l1áírás1sal látja -01. 

5. §. A jelen rendelet kihírdetésén€k napján lép hatályba. 

315.927/1943. B. l\i. számú rendelet 
egyes gyógyszerkészítményeknek két keregzttel {++) megjelölé-· 
séről, valamint rendelésük és kiszolgáltatásuk szabályozásáról. 

(Kihirdettetett 1943 áp~·ilis 4-én. - It. rr. 382. old.} 

(Batfrlyos a 202.000/1948. N, M. sz. rendelet alapján.) 

1. -§. A jel€n rendelet mellékietében fe1lsorolt gyógyszerkésútmé
nyek a két keresztes (++) gyógyszerek közé sorozta.tnak. 

2. >§. Az előbbi § értelmében két kereszttel megjelölt gyógy
szerek tekintetében a 260.510/1934. B. M. számú rendeletnek (Rt.1934„ 
1344. o.) a két keresztes gyógyszerek rendelésére és ki-s.zolg./fultatá... 
sára vonwl:kozó rendelkezései az alábbi eltéir&s.sel nye1~nlek alkal
rnazást: 

a) az orvosi re-ndeilvényen a bet,eg nevé\tl, élatl~orát. foglalko-· 
zását és lakhelyét. is fel ke1J.l tüntetni. 

b) a gyógyszerkis;z,olgáltatáis alkalmával! a gyóg·yszcrész az: 
orvosi rendelvényt mindeinl esetben visszatartani, megőrizni és ai. 

méregkönyvbe bevezetni köh~·lcs, 
3. §. A jelen rendefüllJ kihinfotésének napj,í.n lép hatályba. 
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J,Ielléldet a 31ti.92"t/1943. B, 111. szrfonií renclele.thez, 
Dolantin, 
Aktedron, 
Centedrin, 

Dopid1rin, 
Perviti,n, 
Stiinnloton. 

180.535/1947. N. M. számú rendelet 
az insulin rendeléis1ének és :kiszolgálta.t.ásának újabb 

szabályozása tárgyában. 

(Kihirdettetett 1947 márc. 25-én. - R. T. 720. o~d.) 

(Hatályos n 202.000/1948. N. M. sz. rendelet alapján.) 

1. §. (1) Az insuLiln rendelése &s kiszo1gáltatása tekintetében 
az alábbi (2) bekezdéshen említett kivéltellel - a 260.510/193~. 

B. M. szfumú mJrr~elet (Rendeletek Tára 1.344. o.ldal) 6. és 7. §c-ába[l 
foglalt rendelk-ez.es1eket kell megfelelően alkalmazni 

(2) Az insrulin rendelésére vonatkozóan: · 
,„ ,<;J a ,kö~korház_ak álJltal a kói·házb·an ápolt betegek részére tör
teno re1nde.10s eselteben az 1.300/1932. N. M. M. eln. számú rendBLet 
1. ·számú mellékJe,tét kép·ező gyógyszerrende.lJé.si uta.sítáls (Remidte
letek Tára 552. o.tdml); 

b) a~ 1927.: ~~I. tc. 92; és 93. §-ában említc,tt bfatosfü:ó int,éze.;ek terher~ to~teno re~deles esetében az i]J0ték0s biztosító in1llézet 
.:iltal megal1lap1tott gyog"'Ysz,errondelési útmutlató · 

e) -a közgyógyszere'l1látás terh.ére történő re~deil'és esetében a 
~99/1942. B. M. <számú rendelet (RendeleJtek Tára 3010. oldal) 5. §.
abain foglalt. rendelkezések az iráJnlyadók:. 

2. •§. (1) A jeJJen riende.Je;ü kihirde.téisémek napján lép hatfülyba. 
(2) A Jctlen rendelet hatalybalbpésével az irrsulin rendelését és 

kis1zolg~ltatását koríllátozó 140/1942. B. M. számú r:cnclelet (Re~de
lefok Tara 906. o.Jdal) hatályát veszti. 

182.350/1947. N. lli. S·Zámú rendelet 
a penicillin rendelése és kiszolgáltatása -tárgyában. 

(Kihirdettetett 1947 ápr. 17-é-n. - Il. T. 880. oldal.) 

(H1atályos a 202.000/1048. N. ].{. sz. rendelet alapján.) 

. 1 .. §. (1) P;nicill~n' esiak orvos re'I1delvén,yfae szolgáltatható ki; 
?IVO-S•i rende!es ~eseteb~n is ugyanarra az orvosi vé1iyre csak egy 
izhen. Orvosi ve1ny masola:tára pen.ic~1'lin nem szolg'á1JK1atható ki. 
, (2) ~ ':6n~B'11: a I?ernicil1lint rendJe,lő orvos köteles a s1aját nevét 
e.s, .~akc1n;.et, valamint .a beteg nevét, életkorát éis [akcímét is 
feliliin teJtm. 

(3! ~ kiszolgMtatott penicill:lin memtyiségét az átvevővel az 
orvosi veny0n: igazoltatni fuell. 

. ( ~) JJ1inc~;n lcözforgal.;nú 01fÓgyszertár vezetője (engedélyes, 
f~lelos vezet~, haszon~é~l?, hat~sági vezető) köteles a gyógyszer
tarban. legalabb erJY'lnillio egJ_Jseg pendcillint állandóa·n1 készletben 
tartani. Ebből a niennyiségből csak „pericitlum in niora" stati1n" 
„cito" vagy ,,citissi.me" niegjelöléssel ellátott orvosi r~r{delvény~ 
re sz~bad penicil!int kis~ol.oa1ltatnri (1921.460. 1948',. N. JJ1. sz. r. 1. §, 

2. §. ~1) A gyog;vswreisz koteles a p.0nic1lhnrol szal;ó orvosi vé
ni:v;~k.:t1 ,v:s1szatarta~!· ~okat egy -évig· megőríz.ni és a g--yógyszertár 
mükodesen.ek ellenorzese alkalmával az ellenőrzést végző szakkö~ 
zegnek bemuta]tlni. 
, (?) ,A, vi·ssz~tal'ltott , orvosi vélllyről - a vevő kívánságára _ 
arszam1tassa!1i es a gyogys1zertár bélyegzőjével ellátott másolatot 
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. A···· , latra a másolaJt"' szót fe1tünő módon kell kell kiad1n~1. ··.-.. maso . " 

rávez.iet•nli. , , k' szolgálltatott penicillin árát vala-
(3) H!1 a ~yogysz~:-·08~ a_ 

1 
'ben hitele'lJIIJÍ kötel,eis, a vonatkozó 

mc!ly lhatal~os ~o?'s~a~w1 ly er-D~~=tarVott orvo,g1i vények másolatát vény,ek szrumlazasana ~ v1s1 z. -

kell a számláihoz csa~~lnJ,, lekm:é\ny súlyosabb büntető rendel-
3. §. (1) Amei;1nY~.~ ~ 8~seköv"t el és pénzbüntetésse\ll bünte

k1ez-és ailá. inen;- es1 r, l agt3!. ndelkezéseit megszegi vagy kijátstza. 
tendő\ af a. Je~e-n fe~~~e\:kf;tetéhen az 192s : x. törvénycikk, ;v~) 
lami!t a 8~~~Í19~~ M. E. sz. :ende"et (Magyar Közlöny 173. s,,;am 

d lk ' it ke!l alkaUmazm. . h t' , k ren e ezes~ , ·, . tlt eljárás a közigazgatási a osagna , 
(3) A ~ihag;;s m;a: . a; naÍc hatáskörébe tartozik. Az 1929 : 

mint re1nc1or1 §~~1n(i)t~~~~~é;e 3. pontjának a!lk.almazás~ szen;-pont--
XXX. tc. 59._ . t k ne''pJ'o'léti minis1ztert ke!l tekmtem. "'"b'l akm1n1sz erne a ., 1' h t'l b 
Ja ~- §~ A jelein rendel]1et kihircletiésének napJan ep a a Y a. 

192 460/1948. N. M. számú rendelet 
, • • 1 1· .• „ 1 és kiszolgáltatásáról szóló 182.350/1947. a pen1c1ll1n rence esero , t. 'b 

N. M. szán1ú rendelet kiegészítese argya. :an. 

(I<ihirdettetett 1948 ánr. 6-án. Il, T. 782, old.) 

(Hatályos a 202.000/1048. N. NI. sz. rendelet nlnpjün.) 

• . lá d ) 82 35P/1DLL7 N l\I sz(tn1ú reni-A jelen rendelet renideH;:ezese1t , s a . . , • i . • . . 

delet 1. §.ánál (219. oldal). 

1300; 1932. N. M. M. eJn. számf1 renc1?,let 
1 órházalrról és gyógyintezetekrol. a. ( 

(R. T. 53ü. o1d.) 

.. "l 'ló 1876. XIV te 6. és 167. 
, A közegés~stgüfÖooÍ~~tf'~.ei;: s~~;;,ú rend1~let (Rt. 1931. l~?O· o,) 

§-aban, valamm. a)'· t"'b kapo<tt felhatalmazás alapJan a 26. §-ának a) es b pon Ja an 
következőket rendelem,: 

. tt l kapcso.'litos rendelkezései: A rendeletnek a gyógyszeresze e 

7, ·§, (1) önkorrr;árnyzaü. te~tül.ete\s~f.~sz1~~~t!z~l~~~~f~.{g:~ . 'lt 1 fenntartott mmden kozkorha.z r , . „ . k J „ ,fltien ~ ii 1 k't . amely a közkórház gaidasag1 ugy_e1nc cozv 
• e, 3:t"; s1a' ~~aru'felügyel1eté1~e és elJLenőrzésére van hivatva. irany1 a _,_ , · 
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8. §. A közkórházi bizottság ügyköre a következő: 
5. az élelmezósi éls egyéb fogyasztási cikk·ek, gyógys:őc-rekt 

úgyszin.tén a kórházi felszereléJSek szállítására vonatkozó verseny
tárgyalás kiírása iránit intézkedik ós a beérkeuellt ajánlatok felett 
az érv&nyben iltevő közszállításii szabállyzat rendelkezése,i érte.lmébe·n 
dönt: 

6. felügyel az élie.lmez6sne, gyó.gy.sz.ere.llátásra, a kórháznaJr 
szá!Iilított cikkek, felszere1lésii. és berendez&si tárgyak minő,ségére 
és jókarbanta1~t.ásár.a; 

9. §. (1) A népjóléti miniszter főfelügyelete alatt álló közkór
házakban, igazgató főorvossá, osztályvezető főorvossá, osztály
vezető orvossá csak az nevez;hető ki, illetőleg ebben a minőség
ben csak az alkalmazható, akinek legalább öt évi kórházi gyakor
lata és megfelelő szakorvosi képesítése van. Ilyen előképzettségű 
pályázók hián:yában az e1nlített állásokra kinevezhetők? illetőleg 
a.llcalmazhaJf}ók oly orvo-sok is, akik a megkívánt kórházi\ 
gyakorlattal nem rendelkeznek itgyan, de az Országos Közegész
ségügyi Tanács rnegállapílása szerint az illető osztály önáll6 
vezetésére alkalrnasak. (111/1943. E. JYI. sz. r. 1. §-a): 

(2) Az igazgató az intézet felelős vczeföje, 
(3) Jgazg·atási tee.n:dői a következők: 
3. felügyel a betegek gyóg·ykezelli&s.ére, élelmezélsére., a gyógy

s-zerek rendelésére; ha az alárendelt orvosnak (os-ztályvezető fő
orvos·, aJorvos srtb.) ,eyógykezelésbcn követett eljárá-sáltl gondatla1nr 
n

1

ak, vagy az orvosi tudomány általám.osan elfogadott elvieivel 
€'U1Jenkezőnek talá1lja, őt erre figy-e.ln1eztetni, ismétlődés eset&n 
pedig az intée;et fenntartójának jele.ntést tenni kölel{~•D; 

11. ·§. A közkorház orvosai a gyógys;z.errc-ncleléisj utasítás (1. sz. 
melléklet betartásáért, a készletben levő gyógyszeranyagok megőr
zéséért és kiszolgá.ltatásáért a-niyagi ·és fegy,c1lmi felelősséggel tar
toznak. 

18. §. (7) A közkórház lcg-alacs(1nyabb ápolási díjosztályáru 
ápo.1t fi.zetőképe·s beteg'n-él a reindes ápoLJ:sii díjon felliil csak a f-eil
hasznáH1 R'n~yagok (különleges gyógyszeTek) (gyógyszc-ré-s~e1ti uta
sítás r. sz. melléklet 4. pont), kötszerek, röntgen stb., a magasabb 
ápolási díjuS'ztályokira felvett betegnél ez,enfelül niúg inütéti és kü
lönrleges kezelési díjak is felszámíthatók a s·zcrvBzcti és 1nftköck~si 
szabályzat erre vonatkozó rendelkezés·ei sv.erint. 

(8) E külöJn díjak összege azonban bármelyik ápolás1i díjosz
táJyú be1te.gné1 sem haiLadhatja meg a i~eindes ápolási díj 50%-át .. 

(9) A főorvosok magánbetegeinek kezeüésére szolg,áló külön
szobában elhelyezett betegeknek a szervezeti és működési szabáily
zatban előírt rendes költ.ségek.en felülL való fizetési kötelezettségét 
a főorvusisal előre történt kölcsönös megá:llapodás szabja 1neg . 

221 



1. sz. rnenéklet az 1.300/1932. N. ltl. M. eln. M· rendelethez: 

Gyógyszerrendelési l1tasítas. 

A közkórház igazg·ató-főorvosa köt0l1as felügyelmi arra (9. §. 
3. pont), ho-gy a közkórlb_áz orvosai az in1téz,etben ávolt betegek 
részére szükséges gyógyszerrendelé.s,eknél, a 999Í1.942. B. ~I. számú 
rendelet intézk.edései1n1ek meg·f·eJ1előeg, a legnagyobb körültekintés
sel ós t.akaréko·s:ságal, tov"ti.bbá az ailább felsorolt rende\likezéselc 
szigorú betar•tásával járjanak el. 

1. KözkóTház betiegei r.és:zéir-e kiállított orvosi rendclvénye,n a 
-beteg· nevét, va1am'i11lt a bet.eg·szobának é--s az ágy-nak 1-;·zámát pon
fosan fel kdlil tüntetni. 

2. Mi,nden gyógyszert legfe~jebb három napi használatra való 
.rne<r11I1yiségben lehét Dendelni. 

B. A közkórházakban a kórházi nyilvános bete·gápo1lási áta
lálllY, iJ1e1i1őil!eg naPi ápolási költséghozzájárulás terhére ápolt be
tegeknek csak azok a gyógysze·r~ek rendelhetők, an1elyeket1 a 
999/1942. B. M. számú rende'l"t 4. §-a felsoro1l. Oly gyógyszerek, 
.amely•eknél megfellielő vénym'inta Qn1orma) van előirva csak rnin
taszerüleg (normaliter) rendelh~tők. 

4. Az esetbeiI\I, ha a gyógyitás szempontjából 01ly gyógysz.erek 
.:ren,c1e1ése v·áJik szüksóge·ssé, ameJiyek a f.ennálüó szabályok értel
niéb-Bn fel nem írhatók, csak az osztá1yoSI főoTvo.s elő;1ierjesztésére, 
-az igazgató-főorvos kifejezett hozz.ájárulásávail re-ndelhcitő1t. 

5. Oly gyógyszerek:eit, amelyiek 0.ltlrészitése gyógyszerészi. szak
munkát igényel (mint pl1. kevert porok szétosztása, keinőcsök, lab
da:csok készitése sfüb.), csak nyilvános g·yógyszertárban szabad 
beszerezni. 

6. :Minden közlcórház; fel vaJu jogosítva arra, 1hogy az alábbi 
gyógyszer, kötszer, vegyi és egyéb anyag'okat a jelen reindelet 
.8. §. 5. pon'tjá'lllak rende11'kezései S'ZIB'rilnt, a köz.szá]Iútá,si szabályok 
pontos betartása melle1:W (hazai ipart,ermékeket eJiőnyben kell 
részesíteni) gyógys·zertárakon kívül, a gyártótól (gyógysz.erve
gyélszeti laboraJtóriumból) a gyógyárúnagykeresk,edőtől stb. köz
v1el[föe,n{í..l szerezhess-e be. 

Ig-y beszere"1hető : 
a) az össz1es kötszerek, felkent tapaszok; 
b) azolc a betegek részére n1agyobb mennyi6égbBn r.endelt 

.gyógyszerek, gyóg-yszer·lriész.ítmények (galenlkus k&szLHmiények) 

.és egyéb anyagok, amelyek min·de'n gyógyszerészi szakmunka éis 
további feldolgozá:s1 m.élkül adago!lhatók, i1'1etőleg felhasználhatók. 
Ig-y p1J.1. csukamájolaj, ricinusolaj, tincturák, syrupok, gyógys'\Ze
Tes borok, ·elváltozás nélkül huzamosabb ideig eltartható kie'll.ő-
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c-sö~. talcum, an1ylum, .natrium hydrocarboni 
fur1cum, glycerin, ,alcohol, aether stb.; cum, magnesium scl-

c) azok a gyogyszerkés1zítményck serumok · ·'J 
lye~ adagol~ alakban k.élszen (pl. tab1~tták) ilfö f vaccr;n~ r~ ame
.golasbaJl kiszerelve kerülnek: for{J"alombo ', e :re gya11 csoma-

, · k ~ e~ ·eS 'llll'Il'den gyóg e 
r;szr sza n1unka, illetőflieg f,eldolO'ozás néJik:"'l d · lh , y~z -
toleg fíe:lhas1znállhatók; ~ u a ago atok, ille-

d) az~k a ~eresztt~l n1eg ne·m jelölt egysze-rü növén · 
ame13:ekbol gyogyszereszi szakmwnkát nem . , l" . 1:"1 drogok, 
pl. teak, ké.szi'illlnfek; - rgeny 0 gyogyszeTek 

, . e) az összes fertőtlenitő ,g.zeTek, mint pl. carbol formaJld h d 
~~alrum h:ypermangan:, jódtinctura, sublimat stb., to~ábbá azo~ :z· 
~:~zc:n~;!Isf:~ek, ;',e~y·sz~rck, bakt:~riológ~ai és1 diagnostikai sze
szoiÍ:gálnaÍr. ora o11un1J. vagy szo,rettan1 viZísgál"atok céljára 

, "l. A1nennyiben a közkóThá:.-; külföldi céO'től ( , t 'l tb 
g:yogysz,ereke,t, kötszereket veO'yszerek,et óhaJ't o k9"art ol s .) 
szeTe7. · ' , · l ; . ~ • vagy eny• e en be-
, '· „n1, ngy n11,nc en nantar1 ov t.artan1ára az I" " ·' t b 'havában . , .,l't" . . · ~." ·C ozo erv szep em er 

er:re a nepJo e r IDJ.rusztertől Bngedélyt k·ell k„, „ Ii. 
g 01 , , 

1 
e1111 e. 

. Y g3:ng-ysz1e1re'1tot, a'mel1yek a 6. ponltban ümI't tt k k"" , 
nem S_?rozhat.ok, csrak nyilvános gyóg-yszerlf!árakból lehe~ be e oz: 
A oyoo'ysz.eré"7. j~'"L 1 b , esziereznr. 

r.
1 

''"", ·'J \.OllB es azon an a gyoO'yS7A.~rek kiszolg'lt tr , 'l 
a 999 1942. B. 111. számú Te1ndcl'et.n.ek a kÖz<r , O' ' ,,,_ ÍJ, .a. .a asatr1ia 
}{ozó rendelkezéseit (7 •') " b. t· „,.,y~,.,)Sz.~re atasra vonat-

. • j poTii_.osan e .artan1 . 

Amennyiben vru1'amoly készí-hnényből többf '1 ] ' forgalomba 1 .. l , J , e e csomago as van 
- .e <-11, a <::07. .. \or1az r0.•sz,ére n1iindí.?.' a lco·oles")bbat (kórh' · 

-OS'Omagolásu!il) ke]l kiszo,}ig·áJtatni. '"' :._..., '~' e az1 

9. Minden közkórház igazgat'' ] "t ] ] ' 
(főo1·v0.~.t alorvos!) ki'~ 1'.. 1 . '1 . 0.J6~ co .. e es egy corházi orvost 

· ·· ~ , „A o n1. f1 {ln po•nihan O'. 11"lt ' 
reket stb. pontosarr nyilvántartJ·a é8 g. ondosk' od;1k1e,..,Jc .. o.l .hgyogyszke-

k b , · · r aTro . ogy azo _ 
·~:ab~1;s~:~e:t~~~~~t~1,Y1 ok1A·a, iJlelliől,eg betegiekhez való elju'ttiat.ása 

„ 01 ·enJe e megb1zott orvos (főorvos 1 r;:) 
"koteles a beszerzett, valamint a kiadott , · , 1 "! ' a orvo:j 

1- t' t , l , l' . g-yogysze1e{ro po·:rrto1-> kt-
mu _,a .as es e szamo ast vezetni Ellenőrzi 1'o 'lb' h 
·gyógyszerek k tb · :.. ' va 1 a, ogy ezen 
., , · '.'. • ':"egy~zere s . me.nnyiségben1 és minőségbe~ az elő-
ll'as kovetelm~n;ver~·ek megfele1ljenek. Ha a minőségi ell~nőrz&s 
bonyolultabb f1z1ka1 vagy vBg-yi vizs,gálatot igén'yel a ó 
vegyszert .stb. megvizsgálás végeii;t az Orszá O'QS K'.. e gy ~s:ert: 
Jnto'ze1·h (B d t IX , . ' ·~ oz geszseg'Ug~ , · ez u apes , „ Gyah út 4.) küldhet' b :'' 
N. M. M. sz. rendelet (Rt 1997 , . ~ e, !' 79.104/1927, 

, , , · · .... evf. 1786. o.) rntczked-risie1 szeri ni:. 
10. A szal11"tassal megbízofülak a közkórházaknak szállított 00 

.a 6. }1ontbain!. felRiorolt gyógyszerek stb és eg-véb k k'f , t·1l·1n · " „. , , t t 'b.b ' · J anyago i ogao;i 

.'e e min~~~e.7ee~ • ova ~ r;i~nnylségé.ért felolősség·gel tarto~n;lL 
es eZ1t a ~ .... oru.bne.nyt a szallrtokkaJi köf!ött szerzödéSekb . · d 
es.etben k1feje~etten ki ke~l kötni. en m1n e11 
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11. Oly rendellőintézetek, amelyek állandó szegénybeteg· rende""· 
ilésrt; tartanak és a gyógyszerek árát a bete.gekne#: fel nem Hizámítl „ .. 
ják, azokat a sz.e·reket, amelyeket az orvos az inrtézethen .a;· 
betegek gyógykezelésénél maguk használnak fel (mjnt pl. ~\enzirf~ 
jódtinctura, chloraethyl, az ös.s-zes injekciós s:zere1k stb.) közvet.,., 
leniil a gyártól (gyógyárúnagykereskedőtől stb.) szerezhetik he. 
Az ily intézetek azonban a betegeknek közvetlenül semrnif,élll& 
gyógyszert ki nie-n~ adhatnak. 

67.330/1923. P. M. számú körrendelet 
a gyógyszerészek kötelező könyvvezetése tárgyában. 

(Valamennyi périzügyi_qazgatóságnak és pénzügyi.gazgatási kiren
deltségnek - a székesfővárosi pén,zügyigazgatóság kivételtfflel -„, 
a székesfővárosi adófelügyelőnek és valamennyi kerületi helyette-

sének s az adóútmutató és elleni.őrző hivatalnak.) 

Az általáno• kereseti adóról szóló 1922 : XXIII. 'Ve. végrehaj
tása tárgyában:t kiadott 1922. évi 180.000. számú utasító.s 90, §,-a. 
sZierint a gyógyszerészek ugyanolyan könyvekot kötelesek ve111etn;i ... 
inint a be nem jegyzetti kiskereskedők. 

A Magyarországi Gyógysz·er&Slz Egyesület éis a Budapesti 
G·yógyszerésiZ Te1'ltiilet ell'Őt(n•jesz,téséire, a gyógyszcré-szek kö·nyvve
r_;etését a kiskereskedők 'könyvveZ\etéisétöJ elft.érően, .az alábbiak 
szerint szabályozom: 

1. Ivliu:den gyógyszerész köteles a ·csatolt minta .s,zerint ké.sz,ítetJt_, 
egyesített p;élnztári 1naplót és hitelnyiJvántartási naPlót, a csatolt 
k1ezelLésii utasítás szerint vezeill.ni. Az egyesített pénztári napló e-gy:... 
úttal az álta1á·nlos forgalmiadó céljaira is' szo1lgál. Ezeket a könyve:"· 
ket a Magyarországi Gyógyszerész Egye<S1ület állíttatja elö és be-
íkötés, valamint a [apok meg·t-érítése ellen.ében kiadja a gyógysze
részeknek. Ezeket a könyveket használatbaviétel előtt, az utasiítás. 
97. §-a értelmében hitele•síttetni kell. 

2. Az 1. pontban említett könyveket nem kötelesek ve~etni azok~ 
a gyógysizerészek, akik a kereskedelmi törvénynek megfele)];ő olyan. 
hitelooí1tlett re·rrdes üzleti könyv;eket vezietnek:, amely,ek a nyers be
vételnek és1 a valóságos üzleti jövedelemnek a 1negáll'apítására tel-· 
jeseu1 allikalmasak. 

3. Minden gyógyszeréS'z köteles továbbá .a rés.zretes bevételi, 
íveket, illetve az e1llenőrző pénztár szalagjait úgyszintén a kiadá-· 
sok igazoláisára -szolgáló eredeDi számlákat, avagy elismervényeket,. 
az egyie,sített pénztári naplónak megfelelő sorszámával ellátva, an-· 
i1.ak sorr10ndjében megőrizn1i és a könyvvezetés a1kalmával az. ellen-· 
őrző közegekn·ek rendelkezésére bocsátaJni. Aki a b·evételi téJtelek.et 
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külön könyvbe vezctj be t , t 
:k_iönyvet is köteles meg·őrÍzn~~ erni.eszH ·.esen ez1t a napi bevételi 

, 'l' 'bb' . (' 
A• ova 1 in ezkedésig feln1ente1n , w , 

sítáSI 89. §-áJnlak 1-3 on ·.- ·, . a ~?aYszereszeket az uta-
a kü:'.ielező vezeté~e ~l~l · i~~~~~ ,emlJ tet~ „arubc~·z:rzési könyv"-nek 
gyógysz•erkész.1'et óvzá;·ó lelta' a1·oa, ~ogyl szekr'~tar1 felszerelés és a 

, , "' zasana r o ·elezett ' l '1 A 
gyogyszereszek évzáró J:eltározásaiJnak .ll"', ·,t s~ge a o. 
tartom, meit a gyógysz1ertá1·al.b ". me oz.ese indoko!l.tnak 

1 . ki . , „ r an igen nagy számban 1 o YcLn s inennyis1eg·u és 'Ll"Í:n'ylag k' , f'k" " vanna e 
külön-kiilfrTh való lemér~s~. ~lyan 1 i-ser .e1 ~ ?tnyag·ok, aJmelyeknek 
nem volna arányban a 1 11'1' i , .nagy mun ra okozna, hogy azzal 
nálható eredmény~ :&1e·~:J.~gyarozasdi:;aJt'haz adó. ztatás céljára felhasz,.. 
1 

. 1::.. '--' zen o ogy C" a feJ t, k' , , a.e· ét gyógyszerekre és , • "" · n1·en os izaro-
( ii~egek~·e ""tégeJyekre tba)gyogysze-r~,á.1~i feliszerelési tárgyakra 

" ' , , • s . vonatkozik. 
5. A gyogyszüres•z•ek is kötelesek b , , , , , 

tartoltt illat-szereket, pipcreciL 1 1~ t :zon a.11 fl;Z e.larusrtas celjára 
ban bármilyen más nem gy, r te ... e •, 'okzmet1ka1 sze. reket és általá-

. ogyszeraru at az ' , , , l ]('' . 
azoknak mennyiségét és értékét m , ll , ':'V vegen e arozn1 s 
nek leltározása ·e-gyre'·szt nem "tl „ ?1ga apitani. Ezeknek a cikkek-

. ~ ' u coz,1 t ·n·agy ne·Le' , kb , , 
ped\Ig a droO'uisták és ·n t . "' 'll zsege e, masr-eszt 
cikklekbőíl· álló árúkés.:le~üke1~~1~r1:0szk(d?k knin1 ~~1en1 ek f.elmen-tve eze·n 

6 A , , , , . · dSana ro, 10 ezettség>B al 'l 
· z, .evzaro leltaröz.ás mellőz.éise köve:tJrreiz.tébe·n , " 

0 
· , • 

f'eJs;-ereI~snek (üveg~eknek, tégelyekn-ek stb) , a ~yogyszertar1 
.az -ev vegén meglévő ileltár·x· rn"· . ', · es a, gyogysz-ereknek 
„. d , < rvnnyiseO'ei a gyogysze ', " 1 t• 
JOVC E1lmen1ek n1egállapítás1ánál számíta'sob1n,k' "] . , d, ieis,z uz el 

" t b '11• h , , , . e . , ivu mara . Azo·n a e' m n e a ' ogy az ev v:egen meg·le'v" l lt' . l , 1 t I-
lt k

, , · o e. ar1 resz e az é 1 ·, 
vo -eszl1eitncl nagyobb, nem lehet csökk-ente . „ ~ ~ CJen 
gyógyszertári felszere\lési tárgyakra (ii~eO' ~ ~, az uzlet1 evb~n 
gyógysz.erokre kiadott összegreket. vü;zon:tt"':il~~~· ,t~g.~I~~l~'.e J~b) .<;s 
te.Uel uen1 l~het na%·yobbítani a Ítövetkező üzle:i ·~t\:d1ás~:afs1 te-

dcl
' 7tl' A g-yolgyszer~szek halad&k .rrélkül kötelesek az ebben sem: 
.10 Jen em lt.etJll konyvek vezetésért me ·ke l . , a ren. 

évi január 1-.e óta vezct1e1tt feljegyz&s,el~b-Ő~c :zmaoodatazl_,oktbt;taz lt92~. 
8 

H h e 0 ;:a a V0Z.0 ll:f 
• 1x1-eg agyom a Címnek hog bb 1 · 

haladók nélk~ül közö.1j.e a kö~yvv!z"et·e'scenllea 1;:e.n~le, etbeh-r; foglall:akat 
„ · l „ 1 •v- · · uo1 zesc1·e lvatott p' 
u~1. ;;:ozegek re/l, valamint a közséO'i c.lölJ'árósa'g kk 1 ,e , enz: 
adolh1vatalokkal. "" e 

0 a es a varos1 

Gyógyszei-észeti jogszabályok. 15. 
225 

'i, '' j i' 
.:.!lm. 



VI. 

A szegénybetegek ingyenes gyógyszer
ellátására (a közgyógyszerellátásra) 
vonatkozó hatályos jogszabályok. 

999/1942. B. M. s~ámú rendelet 
a közgyógyszerellátásról. 

(R. T. 3010. old,) 

Az 1942 : XII. tc. 15. §-ában, valamint a 6000/1931. M. E. 
számú rendele(! (Rt. 1931. 1490. o.) 26. §-a első bekezdésének c) pont
jában .fog-lalft felhatalmazás alapján a következőket re-nde.Ie1n. 

l. Gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök költségeinek fedezése. 

l. §. (1) Az 1942 : XII. tc. 15. ·§-a értelmében a kis·- és nag-ykö:<
ségeket, valamint a megyei városokat a közgyógysze-r.ellátással 
kapcsola:tosaJn terhelő köll1Js:égek fedezéséről a vármegye költségve
~ésében k<lll gondoskodni. A törvény\hatósági jogú városok ez&k0t 
a kiadásokat saját költségvetésük keretében fedezik. A népjóléti· 
niiniszter a törv.ényha!t:óságok részére az ily címen felmerülő ltiadá
sok részbeni fedezésére a nyilvános betJcgápolásii hozzájárulások 
terhére általi:inyt eng.edéilyez. 

(2) A vármegyék és a törvényhatósági jogú városok költség
ve.téséb1e,n ezeket a kiadásokat olyain összegben ke:ll előirányoz.nd1 
hog7 a rendelkez,ésre álló hite-1 a f1eltétlenül szüksége,s kiadásokat 
a rt'épjóléti miniszter által folyósított á!tlalány felhasználásával fe
dezze. 

(3) A vármegy'ék és a törv&nyhatóságj jog'Ú váTosok költség-
'vetésében a közg·yógyszerellátással kapcsoldt:os kiadásokat a vár
ható szükséglet figyelen1bevételéven kell előirányozni; az eil'ŐzŐ évi 
gzüks·ég1e,tekn:él nen1 lehert figye-le1nbe ve1n\n1i azokat a kiadásokat, 
am1elyek vail1an1ely rendkívüli körülrn.0n'y fo!1:y.tán - pl. járványok 
következtében - merültek fel. A közgyógyszerellátássa.! kapcsola-
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tt.os költségieket a várn1egyei ház.tartási al1iap ko''lt · t' 'b· . 
K ··1·· f'l ki d' k" segve ese en a 

'''.- ~ on e~ · a a~o . , i:o.vat~n; a nyi}vános be.tegápolá8i hnz.zájáru
iasok iJerh~r'O a nevJolel't 11iiniszter altal eng·edélye.zett .'\aJ.' ·· -
S"eg t d dk' ··1· b , a anyosz 

u e pe iga ren1 ivu i evetellek rovata'n kell ~·1 "' ' • , . · t:::.to1ra·nyozm. 
(4) A varrnegye alispánja köteles az illete'kes i'1·szt' f" l k" ··1. ,· t .. · , 1 i oorvossa 

0~?11n1 az .. az ?sszeget, ~n;-ely a községek é.s .a megyei városok ré
szei e a k?zgy?g'ySz'frre1latas<Sal kapcsolatos kö:Iltség·ek fedezés' 0 
.rendelkezesire all. er 

. (5) ,A törvér:-y?-atósá~ e.l~ő, ~iszt:vi~elője köt.e.les minden év már
c~:us ~o 15. :1;1-aPJ~'l_g a nep;o,leti miniszterhez a i.lörvényhatós·ág te
·~u1e~en1 a kozgy~~-ysz,i~.re!111atass~l kapeiso.Jtatban az előző naptári év 
J?lyaman f?l~eru1.t t~·nyle-ges kiadásokról a jelen ren'delethez inel
il•ekelt 1. szamu min.ta1nak megfe1e!lő kimutatást fel.Jterj.esz,teni. 

Szegénybetegek gyógyszerellátása. 

2. §. (1) Ingysnes, azaz közgyógyszerellátásra esak az tarthat 
'igényt: 

a) aki közsegélyre sz.orul; 

.. b)'· aki r;e-m sz?1:;1-1 ug-yan közsegélyre, de saj.át vagy vele kö
'!ZOS ~azt~rtas~a11 e1o családtagja jövedeilmének vagy keresetének 
'csek·c1lyscge lllla~t cs1ak a legszorosiabban veitt létfenntartásáról ké
_p~s go·nd~.sl~odr:i; crun!ek a rendelkezésnek alkv}mazását ne-m zárja. 
ki az a korulmenty, hogy egyébkénlt igényjogosuJ11. egy azobából .éA 
legfelj,~)ib n;ég m,eJl]ékh.elyisé;i;ekből álló lakóháznak és legfoljebb 
~1yol~~.zaz negysizogol fold1ngadannak a tulajdonnsa vagy haszon
e vezoJe; 

" c) aki ,hadi-. (hon,;;édelmi) rokkant, a hadiszollgál"ttal összefüg
go betegos'eg tekinteteben, ha járadékel'látásban rés"Zesül és. ös,sz·es ke
resete, valamint egyéb tiszta jövedeime - a rokkanJtjárulékból ha
vonkin\t [egfe}jebb százhúsz pengőn~k figyelmenkívül hagyása mcil-
11ett - a lakohelyén szokásos közönséges napszámut in·em !haladja 
·meg; 

d) aki az állami gyer1nekme.nhely kötelékébe i:iartozik és ne
-ve\1Dsz.ülőné1l, szerződéses, il1lictőleg bérinté-ze·tben van elhelyezve. 

(2) Az (1) belcezdés a) és b) pontjában megjelölt személyek, ha 
··a közgyó_qyszerellátásra igényt tartariak, ezt a községi elöljáróság
nak (városokban' a pol.qármesternek, Budapesten1 a ker. előljárÓ
nak) bejelenten1i kötelesek. Az elöljáróság ( polgá.rmester, elől járó) 
,azokat a jelentkezőket, akiknek az igényjogosultságát megálla,pí
:totta, felveszi a jelen rendelethez mellékelt 2. sz. mintának megfe
._{,elő nyilvántartásba s egyúttal részükre a jelen ren:delethez mellé
kelt B. sz. mintának megfelelő i.qazolólapot s.wlgálta.t ki, amelyet 
„az igényjogosult a ren 1delésre jogosított orvosnak (3. §) minden aL 
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kalommal felmutatni köteles. Az igazolványi laP érvényessége :·í\li. 
naptári év végével megszűnik (520/1944. B. 11'11. sz. r. 1. §-a. - RC;,• 
m~ .. 

(3) Az (1) bekezdés e) pontjábarm említett hadi- (honvédelmi} 
rokkantiak szolgálatukkal ösze.függő bete·gsógiiket a megf1ele['Ő ha
d!i-., illetőil:eg honvédel111i g0in1dozás-i igazolvánnya] ·igazolhatják 

(4) Az (1) bekezdés d) ponl(ljában "mlíte<tt gyermekek ig&ny __ 
jogosuJlts1ágát a nevelőszülők, a szerződéHHS, illetőleg bérinfélzetek a 
ta1·tási könyvvel igazolják. 

(5) A közgyógyszcrellátásra igéln:yjogosul•tság rnegállapításánáE 
a legkörültekintőbb módon kell eljárni; az (1) bekezdés a) és b) 
ponJtjában m:egje1l'ölt eseli!ekben a nyil:váirutartás záradékában rlév· 
szerint kell feltüntetni, ki a fel1:elős az adatok valóságáért. 

(6) Az (1)' bekezdés a) és b) pontjában megjelölt e•sethe!ll az ér-· 
d-ekelt kérheti a nyilv.furnta:rltiásba v.éielét, ilil1etőle-g r&szére az iga
zolóUlap kiszolgáltatásiát. A kérelem tárgyában elsőfokon kis-. és, 
nagyközségekben az e.löljáróság, városokba.int a po!lgármester, Buda
pesten a k·erületi -0lőljáró határoz. 

3. ·§. (1) A közgyógyszerellátás terhére rend.e1lntl. jogosultak: 
a) a városi orvosok, a községi orvosok ésl körorvosok, 
b) az egészségvédelmi 1{iörök tanáesadó oTvo.sai, továbbá at: 

anya- és csecsemőv;@dő, vall!arnint .a tüdő- és TIJemib·ert:e.g·gondozó in
tézetek orvosai, 

e) Budapest0111 a k1erületi orvosok és az isko:l1ai egészségv0die1mi: 
szolgálati, továbbá a székesfőváros á1tal fenntartott anya- és• cse.
csemővédő, valami;n{ tüdő-, nemi- és idegbeteggorrdozó intéz·eitek: 
orvosai, 

d) a gy,ermekme!llhelyi teleporvosok, 
e) a népjóléti miniszt~r áfütal megbí~?tt rniagá13;01;osok. ; . 
(2) Az előbbi bekezdes b)-c) pontJaban rnegJelolt orvosokrol 

a törvényhatóság első tisztviselője sorszámmal ellátott! nyilvá~ntar~ 
tást vezet és annak máso\llatát minden év január hó 15. napjáig, az~ 
időközi változásokat pedig haladéktala.n\nl a 'i'örvényhatóság terü .... 
lietén működő közforgalmli gyógyszertárak tulajdonosaival (fele.JőS'0 

v.ezctőivel) kö~li. 
. (3) Az (1) bekezdés a)-c) i;ion;jában .ernlít~t o"".osok, a kö~
gyógys1zereUáltás terlh.óre rendeles1n1el a rendes h1vatah heilyegzut 
használják. A gyermek1nenhelyi te1l1eporvosok, valamint a népjóléti~ 
min.iszter által a közgyóg-yszer.eillátás terhére rendelési jogosult
sággal felruházott magánorvosok részére a törvényhaltlóság eíls&
tisztviise.lője a község (váro'S•) és az or•.Tos1 ·n:evéit feltüntető bélyeg
zőt szolgáltat ki. 

(4) Sürgős szüks-ég ese>tén - ame.nnyihen az igérnyjogosultság;;
fennállása a 2. § (2)-·14) bekezdésében rnegje,lölt módon megállapi'c 
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"!ást,nye;-t - az (~,l ,bekezdésben fel .nem sorolt orvos is rendelhet 
"' koz!\"!ogyszer~Ha:ta.s terhore. ('.. § (6) bekezdés). 

4. 'S (1) A kozgyogysz~rellalbs terhém reud„lhetők: 
a) azok a hivatalos gyogyszerek és s·ebészeti kötözős " k _ 

lyek a & , b . l, , "' Zure , ame , "z rveny e·rn evo .LvLagyar Gyóg-ys.zerköm.:yvben fel k ·veve· vanna 

bl azok a tápszerek, amely.ek a 320.000/1942 B M sza· m' 
d 1 "I ll"J l t 'b , , · · · u rcn, e :h me8.1~ ~ 1~. e1 

·en, t?va
1
bba az~k .a nem hivatalos· gyógysz.ernk és 

gyogysz r;i o;i eges~ege_ ~' ame. y.ok a 342.460/1941. B. M. szá1nú ren
delet, 2. ~zan1u ffi'(~,Jlekleteben, il1etőlcg azok a szérumok an1eI ek 

_az u;tobb;1 ~.n1lített ren,delet 3. szá1nú mellilékletében fel van~ak so~ol
va es .. ~:élgul az·~k a t!1pszer·ek, nem hivatalos gyógyszerek, gyógy
~~e;~ulo!1I:gosse~~k os sz.éru1nok, amelyeknek a retn.del:6s1ét a nép-
1oleti niin·is~!er l~Jabb rendcle1t:lie\l m.egell'gedi. 
. . (2) A }rnzgyogysz"'.rdlátás, illetől.eg az államkincstár terhére 
.1n1ntasz.eruleg (normalhtür) rendelhető gyóg-yszerek vényrnintáit 
(s~ab;áuyos. vénym'.nt~k, for.mulae IllOrrnales) a 342.460/1941. B. M. 

.szamu rCjnde-l~·~ 1. s.za1nu 1n9lle&::leJt:e tartalrnazza. A gyógysz.erek ak
kor ;-·endelhe~ok ,n11nta.szeruleg, ha a gyógyszer erőssége, vagy ösz
~7ct;-td11e- egyehke·nt a bete.g korának és betegségi állapotának ru:eg
feleL Eg;Ye~ekben a gyógyszenendelés tekintetében a 342.460/1941. 
B. M. szamu rendlelet rendelikez.ései irá;n1yadók 

IzjavÍ't,ót esak tizen.két éves, távsz.oreket pedig csak két éves 
kort meg U{llil haladott g-yermek részé1~e szabad rendcln:i. 

(4), S~i.r,~ŐR, s~ü,~ség. es1etén az orvos az előbbi bek.ezd6S"ek ren
Uelkezesc1tol -C'Ü'!c~·olog is . rendelhet gyógysz-ert, ebbien az. esetben 
'1~~otn1_ban az elteró rendelés indokát a vém,y hátlapján feltün!l1CJtni 
A.O e ·es. 
~ 5. -§. (1) ]~1suli_r;- a kö_zgyógysze-rellátás terfuére a 2. § al].apjáu 
JO '.>g'sult szcnnely reszére i:s csak a törvényhatósrág első tisz.tviselő-
jé11ek külJön' engedélye alapján rende!lihető. · 

(2) Az engedély legfeljebb egy évi idfrtart:amra szóLhat. 
, (3) f k'éi1:vé~yt a törvéniYhatóság első tisztviselőjéhez címezve 

:az JJlletckes t1szt1főorvos.hoz kell benyúj-tani. A kérvényhez csatolni 
k&ll; 
, 1. ,valam,ely közkórház (klinika) igazgatóján.ak hivatalos nyilat-
kozatat arrol, hogy 

a) " beteg insulin nélkül éllofüen rn:ern tartható. 
b) a beteg V'agy hoz§Jartozója magát ottíl1on kezelni képes és 

:arra megfelelő kioktatást nyert, 
, e). n h,:tegnek n;-en?yi, és ~ily ~~lag:ol~ású inzulinra van egy 
ev1g (11letoll1eg a gyogy1ntezoi' igazgaitoJa altal meghatároz.ott en!Ilél 
·rövidebb időre) szüksége·; 

2. a közkórházban (klinikán) felvett kórrajzot vagy annak hi. 
teles másolat:át; 
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3. a jogosultság fennáJJliására a 2. § (2)-(4) bekezdésben 
jelölt igazolást. 

(4) A iisztifőorvos a hozzá benyújtott kérvénY1t átvizsgálja és~ 
anJnak alapján előterje,_~ztést t.esz a törvényhatóság első tiszviselö
jének, aki a vélle1m!ény a\11apjáln e1s1őfokon határoz. Az engedély meg:.. 
adására vo1natkozó jog-erős határozatot a vé-ny szabá11tysz.erű ki· 
állítása vég&tti a község elöljárósága (megyeá város polgármestere 
Budapesten a kerületi elöljáró) útján a közgyógyszere.l!liátás terhér; 
rendelésre jogosult orvosnak, a határoz.at n1ásolatát pedig nyilván
tartásbavéüel vége.tt a tisztifőorvosnak kell megküil1deni. A ren
delésre jogosult orvos a vé-nJyen köt-eles az engedély számát és kel· 
tét feltüntetni. Az eugecT&lylren 1neghatá1·oz.oitt időn belül egy vény .... 
ro mindíg csak a kez,eléshez feltéil1lenül szükség-e-s n11ennyiségű in...,. 

sullin írhrutó fel. 

(5) ][at<tlytalan (180.535/1947. N. M. sz. r. - L:isrl 218. old.) 

(6) Sürgős szükség esetén a 4. § (4) bekezdésének rendelkezése> 
az ins11linre,nde-lés11&l is rulikalmazás\l' nyernek. 

6. §. (1) A közgyógysz:erellátás terhére a 3. ~ f4) bek·e·'l'.dPis·ében 
megjelölt eset kivételével csak a je~-e-n rendele1thez mell&kelt 4·„ 
számú mjutra szer-int ki.állított és a tö1·vényható-ság által díjtalanul' 
rendelkez.&sa'e bocsátott egysé,ge-s vényen -szabad gyógy-gzert ren
delni. 

(2) A törvénylbatóság köteles a köz.gyógyszerellátás terhér& 
rendelésre- feljogosító or,rosokat a szükség·es véruylariokkal el1láiüni. 
A városi orvos, a közi.ségi orvos és a körorvos (Budape,stan: a k~ 
rületi orvosi) csak oly igényjog·osuLt r-észére állíthat ki vényt, aki 
hivat

1
alos körzetében lakik. Az egé\szségvédelmi körök tanácsadÓo 

orvo·s:aj, valantlut. az anya- és csef'.s'emövédő, t.ová.bbá a tüdő-, nemi
é-s ideg-beteggondozó intézetek orvosai ki.zá1·ólag csak az illető l:n1té„ 
zet (in\téz.mé.ny) mí.íködési területén U;akó és az intéze-bn:éil (intéz
ménynél) jelen1tkező igényjogosultak részére áll:Íltha.tnak ki vényt„ 
A. n1épjóléti riiin1,szter által m-egbízot1t magánorvos a m:agángyakor-.:
lata hel'yéii1 meg-jelölt kö~ségbe111 vagy városban (1942 : IV. te. 8. >§~ 
jogosult v-ényt kiállítani. A jele.n: bekezdés korlátozó rendelkszés0i 
nem vonruiJ-:oznak a sürgős szükség esetére. 

(3) Az orvos köteles- a vény megf1elelő rovatában a beii:1eg nevét~. 
korát, lakóhelyét és betegségét (az utóbbit latjnul), a rendelés jo~ 
címét, a 2. § (1) bekezld;ésé•n!ek a)-b) pon:tja alá eBŐ betegm<bl ezen-' 
feliil a hiva:t1alos 'DJYilV'ánitartási s·orszámot, a 2. •§ (1) be~ezdésének ,, 
d) pontja alá eső betegnél pedig a törzskönyvi ,szán1ot olva.shat_G--::f? 
írással kitölteni. A 2. •§ (1) bekezdésének d) pontjában megjeltölt 
menhelyi gyern1'-ekek r:élszére vé-nyt kiállítaini csak akkor szabad„ 
ha az igényjog-osultság'ot taT1tási kö-ntyv igazolja. A gyógyszerr8n"" 
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delést és használati utasítást k„ ~ani, a gyógysz.er mennyi· s, ,atz oryos oteles olvashatóa'lli lriáílJ.í~ 
, · ege szarnrnail_1 az egy- , k 'tk 

gyogyszereknél pedig· számmal , b t „ 'l f 1· es e cre-sztes 
(
4) A k . es ei lllve e tün+etni 

- z or'::os ~ö~eles a vényt aláír1n1i és .azit a 31 

• ' , 

nek megfo1<>1oen bely;eg-zővel elJ, t . ll" d · § (3) bekezdese-m · 't , a ni. '1.l1ll -en beteg rés ' 1 
l'IlJ a gyogyszerek is1nétlés·én6l . k" 1 ·· , zere, va a-tani. · · lS u on r-endelvenyt kell kiállí-

(5) A 3. § (1) bekezdésében fe.l . It , 
szükség eseté°' (3. ·§ (4) bekezd, ) neJ'\t01? ory,os, ::1taíl1 sürgős 
tében az előző bekezdés.e.k r ~s J·krei; ·e. ~eny, k1all1ta-sa •tiek.irnte
kalrnazni. en e ezese1t kell erte1emszerűen .ail-

(6) Az orvo.s köteles a g , l, , 
rült.ekinfBssell el., , . A yogysz~r rende esnel a legnagyobb kö-

t b 
Jallll. rrendelt gyogy.gze1 e iu' ' l 

ö b, mint arnanlny,ire .előrelá)th rt:J'l ov • m .. n·n,.r:,se~e nem ehet 
(
7
) H , a o ae okver1fanul szükseg van 

a az. orvos a közgyógvszereU, t, t h, . 
sen rendell.t g·yógyszert a to··. ,~ h t, 3; as er ere szabályellene-t · • rveny a osag első tiszt · I" · eszi a szükséges intézketlések-eit a f , 1 . . , , vise- OJe meg-
J1e1tőleg a feiügyeleti úton _ l' ~f~f,mi, elJaras miegindí'i'á-sa, U
hez képest az okozott kár v~eog~:í1é~-~ ~:á~~. az eset körülményei-

7· §. (1) A közgyógys•zerelOrut>ás ,terh, • 1 1 ,. 
bad gyógyszert ki·szolg·áltatni am:e-1 -et ere csa e o yan1 Vetnyre sza-
ben fogl'alt~k·TI!ak mcegfele-Iőe.n 'á'iilif-oŰ kia.~s 0~:,~~ ,f jel~~, reindele~
tott. A g-yogyszerek. kiszolga' lt "' k or e yegzoJevel ella-, 

1 
· at:asa csa a leg"gys "bb 'd 

es a cgegy-szerübb edény 1 e· ' e V' zeru mo on 
törté-njék. Doboz csak ~ed~:zí;:~re~~~ ,t~y1el[,~k). felha~z.náíl1ás~val 
poroknál, továbbá labdacsok·ni&l 

0
: 

1 
e- 0 eg szem- es sebh1ntő 

adhrutó és számítha:i.1ó f.el. ' portarca ped-ig· egyáltaíl1álnl nem 

(2) Meglévő edéin;\Ct (üveo·et tég:elyt) , 
csán fel 1'e!l:tet ha szn ·íln· ll. l b • t'b' gyog-yszerrendeléR kap-
k

··t 
1 

- " 1• ryen ese e·n1 azonba d l" o e e•s ezt a vénye1n1 feltii.nJtet . e:: n a ren e o orvos 
(3) Gyóg-yszerkülönleg-essé~i<ből _ h , , , 

rendelkezilc - mindíg a legkis bb a ~,z orvosi masken,t n.en1 
(4) A l „ , • , , ~e :snmag·o ast ke111 k.iszo1gáltatni. 

vel _ csak r~z~_Y":§gf1)z,ei:ll~t:: tei;h?re· - sürgős szi~kség- kivét,clé
szeti kötözö.sz-ert és táp( ~zert ezdesb ebl ekn. fellsoroJit gyogyszert; sebé-

'•, tull . ' ' sza aic iszo g·áltatni Ha , 
szer-Lar laJdonos (felelős vezet'ő) , „ , · e:: a gyogy
tözős1zert vagy tápszert ine·g·".s ,k,. ml a~ltgt!o~y~zert, seb'.élszeti kö-
k"" , . . 1 lSZO ga a aranak m t' 't' 't 

ozg'Yogysze1·ellátás terhére nem io-'ruy lh t~. e e e-g; €1'1 es.c a 
(5) A 1 ·· , 1 b" e e .i. rozgyogysz.erel átás ·-tierhére k' l ·'lit tt , 

teles a gyógyszertár.tulajdonos (fe1l1elős I,szo g_,a ato. velllyeket kö
a g-yógyszeTtár bé1yegzőjé-vel ell: t . A vezeto). a k1szolg-áltatáskor" 
délyezett és nem engedélyezett a m; 1roonny1ben a vénye•n eng"e
gyógy.s.zertártulajdonos (fe-'lelős g;og~~')erek val1llak fe<lírva, a 
gyógyszer árát a közgyógys,zereil-lát ~ :z; 0h, , a nem engedélyezett 

as er 81 e· fe-1 nem számí thn tj ri .• 
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(6) Ha a v·ényt a közgyógyszerellátásra jogosult s~emély ré
sz.ére - sürgős szükség· folytá;u! ~ gyógyszerrendeJ'ésre nem jogo
sított orvos állíl.01tla ki (3. ·§ (4) bekezdoo). egyébként awnban a 
g'YÓgysLierrendelés ine-gfelel a jelein rendelet rendelkez.éseinelt, a 
gyógyszcrtártulajdonos (fe11elős vezető) a vényt 1ruegyvennyolc 
órán bo-lül a rendelésre jogosít.ott oTvosnál bemuta:t:ni köteles. A 
rendelésre jogosított orvos .a bemutatott vény visszatartása. mel
lett: a gyógyszcl'!tfi,rtulajdonos (feleti:ős voz.eitő) rés12;ére a 6. §, rendel
l\:ezései szerint kiállított vélnyt ad ki, ha pedig a g~yógyszerre1rnde
lést sza.fb1ályta·lannak: tartja, a vényt a fi, ~ (7) bekezdéséhen említett 
·célból a 'f:örvényhatóság· e11ső tisztviselőjéhez felterjeszti. 

(7) A beteg a közgyógysz@elláltás terhérn rendelt g-yógyszert 
bármely közforgalmú g·yógys~zertárban, ille1tőleg működési terii.1e1tén 
-rendeillt gyógyszert az illető kézigyógyszertárban js beszerezheti. 

8. ·§. (1) A gyógy.szer,l'ár tulajclonosa (folelős vezetője) a köz
gyógysz.erellát.{i,s terhé.r1e. kiszolgált1aitott gyóg-ys.z,erekre vo;natkozó 
vémyeket a beteg' lakóhelye szerint köz.ségenkint (városonk1nt, Bu
·dapesten1 kerületenkin1t:) csoportosítja éSI azokat árszabványozva a 
jelen rendei11ethe·z. n1elléke-lt 5. szún1ú n1inita szerint kiállított száim-
1áva1 együtt kifizetés végeitt minden hón.ap v&gév.el vagy pedig 
n,egyedévenkint a beteg lakóhelye szerint illetéke1s törvényhatóság 
első t.isz.tvjs1e-lőjéhez felterjeszti. A kifizetés után a tisz1tifőorvos az 
·orvoRli vényeket fei1ülvizsgálja, az átvizsgá~t ·éis szabálysz'CTŰnek 
talált vén;yeket bélyegzőjével ellátja. A felülvizsgárt számláka.t a. 
ti.sztifőorvo.s a törvényha~t-óság első tisztviselőjéhez, bemutatni kö
teles; a törvényhatóság e-1.ső tisz.tviselője újabb számlát addíg nem 
utalványozhat, amíg az előző időszakról készített és· a tisZ1tifőorvos 
által felűiltviz.sgált számla hozzá ba nem érkezett. 

(2) A felülvizsgálat kH1erjed arra, hogy 
a) beteg részére a köz.gyógyszerellátás terh·ére engedélyezett 

gyógyszer mndelte1ett-e. 

b) a véniy szabá111yszerűen árszabványoz.tatott-e. 

9. •§. A gyóg·yszertáriak közegészségügyi igazgatás.i viz.sgálata 
so1•án a tisztifőorvos és tis7iiiiorvos, Budap.e.sten a ke-rülerti szolgá
laJra beosztott tiszti orvos kQte1oo .a köz.gyógyszerellátás terhére 
kiátllított vényeket, esetleg az elkészít~t.t gyógyR1zcr·e-ket is elle.n
Őrizni, szüks·é1g esetén mintát ve.nni (750/1940. B. IVL számú rende
let) a véini:vek szabálysrzeríí rendelésé1·ől és kiá1ilításáról a hely
s,zíp.en meggyőződni. Szabálytalans.ág észlelése es0téDJ a tisllitifö
orvos (tisztiorvos) a rendelő orvost vagy gyógyszer~l!ártulajdonost. 
(feleilös vezetőt) nyon1atékosan figyehne-z,te-ti és amennyiben szii.1\
ségé,t látja a megfelielő eljárás lefolytatás1a vég0tt. erről foleltes 
hatóságának is jelen-~éist tesz. 
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III. Gyóg'yászati segédeszközöknek szegénybetegek részére 
rendelése. 

.. 10. ·§ (1) -1!1- közgyógyszerellátá.s terfhére gyógyászati segédesz
kozt 'csak a Jelen rendele~ 3. , §-án~c m bekezdés.ében megjelölt 
orvosok r~?~el!hetl)lek: GyogyaiSzat.1 segedeszköz rendelhető a 2. § 
(1) bebz?e•senek a) es b) pontjában megjelölt személyek kö ··1 
azok resz.ere, ak1k•nek munka- és k-ereseitké11ességük vala · t z~ 
g'yulásu~ e!őm~~dítá~cd1 vég·et1i.! arra elkerüll~etetl~nűÍ :~~~~ 
''~n~; gyogyasza .1;. sege -eszköz ren1cleJihető továbbá a 2. § (1) hekez
dcse·nek e) pontJabaw említett hadi (honvédelmi) rokkant k rés ' -
re„ is,, ha az gyógyulásuk előmozdítása vé.ge:ft. elke-rüllh~tetÍe.~~l 
szuks.e-ges. 

, (2), A 2 .. § (1). bekezdésének d) pon:tijá.ban említe'tt gyernrnkek 
gyogyaszah se-gcdeszközzel vail:ó ellátásáról az. illetékes álla · 
_gyermekmenhely köte-les1 go-ndoskodni " mi 

(3) <;lyógyászati s.cgédeszköz csak ~ jelen rendelethez mel!ékelt 
·6 •. sza111u ln1nta szer1•nt kjállított orvosi r·endelo"J·a d lh t" A d I "l · ' · · ', pon ren e .e o, 

, ren ,e- o ~pon1 P?nt~san Ine·g kell jelölni a segéldeszköz·tl (nagysi-
gat, n10rete1t,) va1am1nt a.zt .a köriilméuyt ainely , : t· 'd 1 „ d l, , t • a gyogy dSz a 1 
s~ge 8I8~, JY~t _i·en eke.se:· f,eltétlenül szükség·es:sé teszi. Egyebekben a 
veny r1a 1 :as~ ta . l~~ileteben a 6. § rendielkezései .irátniyadók. 

d 1 
(4) Orthopad-cipot, gumiharisnyát, tolószéket, ml\fogsm·t ren

c .n1 n0m, szabad. 
. (?,) R.a a ~eteg a g•yógyszere<llá,tás terhérrc ugyanabból a bcteg-

-~~gbol, k1,folyolag eg'Yízb-0ni n1ár kapott gyógyásza-ti segédeszközt 
n,J_at resizere csak akkor szabad rendelni ha a rendelésre feljogo~ 
s1to-tt orvos k.ét1ségtelienűl megállapította' hogy a régi gy' : t· 
.scgé l . k.. h 'll _ · • ogyasza 1 e esz oz nem aszna iaió é.s kijavításra sem alknl1n.as. 

(6) G!ógy~szrul!i segédeszközt csak annál a műsz-0részn:é1 lehet 
beszerezni, aki a rer1c1Je.s kereskedebui árakbó•l' _ a . , 'd k.. 1 · f ' t 1 · ,. , 1 ' ' sege esz-

oz, .~~ o~as 
1
a_t•an m1nkosege mcl e.t - a }legnagyobb árkedvezményt 

nruJ Ja ;e~ {] ?,lli:e ~ szempontnak figye1e-mbevéteilével a tör
ver:i-yhrutosa?.· e1~o t1sz~v:-se·lője erre kifej·eze.tten feljogosít. Ameny
ny1h~!1 a to1:ven1:hatosag teriilctén lakó müszerészek az árk:ed
v~zm.eny„ tel>1ntet.e?e~1 közös kötelezettséget vállalnak, a soegédesz
koz,t a torvenylh.atos.ag területén 111űködő bárn1e:lyik műszerészn 'l 
bn 11ehe1t szerezni. e 

. , (!) A rendelé~;i·e jogosúlt orvos .a gyógyászati segédcszkö7,ről 
k1.alhtott rendelolapot a törvén..,-,jl-.a.tósa' ~ e,lso" t 1·sztv· ·el". 'h , 'f '-'f" .)'"-.1. "" • ' lS OJe ez 
c;n1c-zve „~ ; ~lSZLl o?r;ros1niá1l' nyújtja be, aki az.t vélen1rényével el-
la;tva a ;t"o;veny~,ato~ag· ?lső„ ~isztviselőjéihe~ terjes1Zti fel. A tör
yenyhatos;-;g elso .t1szt-;:i_sel0Je az ell<gedélyez.és kérdésében első 
~o~on ha.ta:,oz. ~ Jogeros határozato.t a gyógyászati seg·éde..qzköz 
aranak feltuntete.ge mell1ett (szúm és ke1l,e.t1 megjelölésév,el) a ren-
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delv:é111y hátlapjára ra kel'l vezetni és azt a betegneli kézbesíteni 
kell. 

(8) Az engedélyezertt gyógyászati segédeszközről a tiszltiifőor
vos nyiilvántartást vezet. 

(9) A rniíszerésrz; a gyógyászllitli segédeszköz ~rának. m~gtéríté
sét csak akkor kére1mezh0'ti, ha ainrnak a rendelHs szennit1 megfe-_ 
lelő vrnlitát a rendelő orvo.s a re:nideQv,étny z,áradékában aláírásával 
és IY8csét.j'é!vel igazol•ta. A szabályszerűen kiálíl!í.tott vényt a műsze
rész havonkh1t számla kisérekébe1nl a törvénryhatóság első tisztvi-· 
selőjéhez .11yújtja be, aki a g,zámla kifizetése irán:H soronk:ívűl in
tézkedik. 

IV. Vegyes' rendelkezések. 

11. § (1) Amennyib~n, a cselekméin! sú;yos~bb b,iin~eW. rendel
kezés alá nem eis1ik, k1hagast lcovet eill .es pen.:zbuntert:essel bunteten
dő aki abból a céllból, hogy jogtalanúl közgyógyszerel!átásban, il
leitŐ1llHg gyógyászati segédeszköz rendelésében részesüljön, a ha;tó
sái;ntak vagy a :r:e!Il'delő orvosnak a valóságnak me.g· nem felelő· 
adatot jelent be. 

(2) Az e1len, aki a közgyógyszere!látást, illetőleg a gyógyá
szati segéde.szköz rendelést jogtalanul vet.te igétnybe, a rendelt· 
gyógyszer (segédeis·zköz) árának és az. orvos re·nde1lési díjának 
meg!t:érítésére irányuló követelést vagy a bün.t~tő eljárás vagy a 
törvény rendes soráni l:eh·ett érv.ényesiíte·ni. 

12. §, (1) A 2. § (1) bekezcfélsének e) poI1tjában nem említett 
hadirokkantak részére- gyógyszert, ;illetőleg gyóg-yászati segéd
eszközt a jel')n ren·delctben foglailitakban meigfelelően kell retrf
delni kivéve- a mes~~erséges1 testtrész.pótlót, valamint az olyain gyó
gyás~ati segédeszközt, .amely a hadi- (hovédelmi) rokk.arutak kere
ső-, illetve rnunkakép.essé-g·ének helyreálil!ítit.sára szolgál éis1 amely
nek· ig·érn.ylése az 1933 : VII. törvénycikk végre!hajtása tárgyában 
kiadott rendelkezések sz0rin.t történik. 

(2) Ha-tálvtala.n. 
13. ~ H ntál-ytaian. 
14. S A közgyógysz-erellátÚ's' köllt:ségeinek fedezésére a nyilvá

nos bet~g·ápolási hor.zájárulások terhére a népjóléti miniszter á1l~ 
tal a vármegyéknek folyósított, de az 1942. évi december hó 31. 
napjáig fel niem hasr..nál:t átalányt a várme,gye-i háztartási alapba 
ke.11 bevét'eilezni és ezt az összeget a közgyógyszerellátás költs~ 
geinek feder,ésére kell fordítani. 

15. § A jel:ein re.ndHlet 1t1em érinti azoknak a rende]kezés-eknek 
vagy megállapodásoknak érvényét, amelyek a közgyógyszcrellátás 
terhére rendelt gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök árából 
a gyógyszerészt árengedIT'iény :nyújt.ására kötele:zik. 
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16. §. A jelen rendelet 1943. évi január hó 1. napján ]ép hatály
ba, ezze,l egyidejűleg a 400/1932. N. M. M. eln. (Rt. 1932. 505:0:) és 
256,550/1938. R M. számú rendel<>t (Rt, 1936. 3062. o:) hatályá'tl veszti: 

!>20/1944. B, M, számú rendelet 

a közgyógyszerellátásról szóló 999 /1942. B. M. számú rendelet 
módositásáról. 

(Kihirdettetett: 1944 május 24-én. - R. T. 411. old.) 

A jelen rendelet rendelkezéseit lásd a 099 /1942. n. l\:I, sz. rendelet 
2. §-ának (2) bekez{1és6nél (2'"27, oldal). 

202.110/1948, N, M. számú rendelet 
a közgyógyszerellátás, illetőleg az állan1kincs.tár terhé·re rendelhető 
gyógyszerek, továbbá a közgyógyszerellá.tás, illetőleg az állam
lrincsiár terhére rendelhető nem hivatalos gyógyszereik, gyógy-

szc1·kü.lönlegos,ségetr, szérumok és t1f1psze:rek tárgyában. 

Az 1942 : XII. tc. 15. §-ában, valami'll.t a 6.000/1931. M. E. számú 
rendelet (R. T. 1430. old.) 26. ·§-a első bekezdésének e) pO'ntjában 
fog·lalt felhataln1azás alaPján a követke·zőket rein'.del-ei1n: 

1. § A közgyógyszerBllátás, illetőleg az á1lam1cincstár terhére: 
1. a jelen rendelet 1. számú mellé-lde1t'ében felsorolt mintasze

rüleg (nor1ualiter) riendeil'hető gyógyszerek, 
2. a jelen rendelet 2. számú 1nel1l1éldetébcin. feltiintetett nem hi

vatalos gyógyszerek és törzskönyvezett g'yÓgy.s!Z;-e;rkészítmények~ 

3. a jelen rerrndelet 3. S'Zámú mellékletében felsorolt szérun1ok~ 
4. kizáró1l>ag két éven aluli gyerm·ekek részére a jelen rendelet 

4. számú mellékleitébern fel1s!orolt tápszerek rendelhetők. 
2. § (1) A gyógysz.ert1ár enged.ély.ef;-e (felelős ,rezel•ője') a jelen 

rendelet 1. számú meilTékletében feltü.111 te,tett gyógyszeirt, ha azt az 
orvos az említe·tt mellékletben m.egirtdott vény1nln1-a Hze·rint ren
deli, rnemcsak 1nintaszerűleg szolgáltathatja ki, hane1n ;helyetto 
az 1. számú mcl1l:ékletben a vényn1inta u.tám felt,ünl1eitett törzsköny
vez.ett gyógysz:erkés.zítméinyek egyikét is kiszolgáltathatja. Ha 
azonban az orvű'Sl kifejezette.n a vén;yminta után feltüntetett 
gyógyszerkészítn1ényt vag-y gyógysz,erk-é.sz:ítmények .egyikét ren
deli, a gyógyszertár e.ngedélye-se (felelős vezetője) kizárólag csak 
az orvos által ren·die1lt törz.skfrnyvezott gyógy,'3zerkészítményt szol
gáltat!hatja ki. 

(2) Ha a gyógyszertá1· enig·edélye-se (f.elelős vezetője) az 1. számú 
mellékl'etben feiltü,nltetett gyógyszert mintaszeriileg sz011igáltatja 
ki, azt a saját labora.tóriun1ában köteles· e1kós·:Lítcni, kiv1é•,Tc, ha a 
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kiszolg-áltata·ridó g-yóg-yszGI': injekciós vagy tablettás gyógyszc-r
ké-sz"ítmény. J:\z injekciós és 1tlahlettás gyógyszer készítményeket a 
·gyógyszertár eng·odéye-sB (felelős vezetője) :törzskönyvezett gyógy
szerkészítmé'nyként is be1szerezheti &s kiszo!lgáltathatja. 

3. ·~ A jelen rendelet ]. számú mellékletében mintaszerüleg 
előír1[; g-yógyszerkészítménye-k - az injekciós és bablettás gyógy
szerkészítm6nyek kivételével - n-em 1'örzskÖ'nyveztethetők. 

4. § (1) A jelen rendelet kihirdetéséruek napján lép hatályba. 
(2) A jelen rendelet hatálybalépésiéve.J a 342.460/1941. B. M. sz. 

'(R. T. 3960. o,ld.) és a 320.000/1942. B. M. számú (R. T. 2974: old.) 
ren'tlele-tek, valamint az e re,ndeleteket módosító és kiegészítő Tein
deletek h1üályukat vesztik. 

1. sz. melléklet a 2!12.110/1948. N. M. számú refüfolethez. 

A közgyógyszerellátás, illetéiJeg az állan1kincstár terhére minta
szerüleg rendelhető gyógyszerek vén.ymintái. 

FORMULAE NORMALES. 

Szabványos vényminták. 

Fontos tudnivalók az orvos és a gyógyszeré.s~ számáTa. 

A vény1uinták rendelése ·esetén., az orvosn.ak a vénymin.ták 
címe inellett csupán a „dosim" szÓ'ti és a hasznáil'ati utasítás•t kell 
felírnia. Ezen rendelé.sii n1ód e-setén a gyógyszerész a címbelli jelzett 
vényrriintaszerinti gyógyszert készíti el. 

Az egy és k'ét kea.·esztes ,szereket tartalmazó gyógyszerek hasz,... 
nála\'.:i utasítását - a _fennálló szabáilyok értelmében - n1i•ndenko-r 
az orvosnak kell megadnia. A vény,1nintákon megadott használati 
utasítás csupán csak tájékoztatásul 'Sz.olgál és az egy és két ke
resztes szereket nem ta1~tialmazó vénymin1ták rein.deil1ése esetén ak
kor v.eendő a gyógysze1•&sz által figyelembe, ha e szerek haszná
lati uta-s1ítá·s1frt az orvos a rcndelvéntyen nen1 adta rne,g, amit. úgy 
kell t.ekinteni, hogy az orvos az illető vénymintán faJitüntetett 
adagolást (használati utaisításit) kívámja. 

A vénymiru'.:ákon feil:tüin.tetett :használati utasítá:s:ok, - néhániy,_ 
min1denkor külön jelzett kivéteillel, - felnő·ttekre vonatkoznak. 

A vénymintákait .ajá,nílail:os kellőképpen áttanúlmányo~ná_, Az 
orvosi gyakorlatban újabban igen kedvelt, gurni11apkával e11átott 
üvegben előírt injekciós készítmények különös figyelmet érdemel
nek. 

A tüjékozódás megkönnyítésére abc-sorreud·be szedett vény
minták indikációk -"'?"erint is csoportosíttattak.~ 
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Tájékoztatás a gyógyszerek elkészítésének főbb irányelvei~·e 
vonatkozólag. -

A vény111jntákon magisz:tralitefJ.' feltüntetett · ~ , ~ k ] 
bető~elY , , k , gyogysze1 e e-· 

• ,
1
,. ,__„, ,?-z cg-yes venye c1me alatt így megjelöltek pedig m' dí . 

ft:l1ten.lenul rendeléskor készítendők el. in g 

.A, szemcsC'[Jpeket kifor:ralt .és lehűtött destil!á!t vízzel k"ll 
elkesz1 ten1. 0 

Utasítás a compl'imatumok (tabletták) elkfszíté's'\\hez. 

,, A vény;1nin~ák közöt,t1 e·lőforduló comprima.tumok elk&s!üílé-
sel~.ez ~tz alabb Jelzett granulálási eljárások csak abban az esetben 
sznksegesek:„ h~t _n-:grobb i.:ncnnyiaé.gű (50, 100 •s;;b. drb.) eoinpri
n;atu~ ~lo.:::1J~,1tasarol van sr;;ó, il,le1t.ve ha. a comprin1á
last onmuk?do adagoló sze-rkezettel elilátott gépen vé-.,g·oT'Ük. 
Ha,csak keves (10, 20) tabl„tta elkészítése szükség"s és azt kis ké.. 
z1ge~en ogyenk:;·i_it, végczz:ük: akkor a granulá1ás elmarad. Ebben 
az eseitbcn az 0lo1ras szer1nt1 men10,y.iségű amylummal és talcum-
n11al g~·n1dosa.n ~lkev~rt. Porkeverék.et szabály szerint elosztva,, 
egyenkent saJtolJuk k1 a cumprimatumokat. 
. 1\.. ,~ahlet:ták .szeruc-séz.éséhcz (granul'álásához,) szükséges olda
t~k :Io1:·ata1: (Az oldatokait inindíg használat e.lőtt. frissen kell, 
kesz1ten1.) 

S olut·io ad granula.tioneni I. 
"Thfucilago gumrni arabici 
Aqua destillata 
Spiritus vi1n.i 96% 

Soluti.o ad gra.nulationem II. 

40 gr. 
60 gr. 
40 gr. 

Stearinti 
a· 5gr 
op1riJtus vini 96% 40 gr. 

·- Gőzf~lrdőn n1elegítve oldd feJ. Felo.llclás utárn adj hozzá olyan. 
felm-elegite~t, old~tot;, m~ly~,t, 40, g'l'. muciJago gumini arahici és. 
60 gr. deshl!alt v1zbol keflz1tefüel. Granuláláskor a kb 65 O-ra I 
hűtöi.t oldatot használd. ' · e-

S olutio ad granulationem 11 [. 
Stearin 
Aether depurat. 

Solulio ad granulationem IV. 
Mucilag•o gummri arabirci 
Aqua clesfülat1a 
Spiritus vin~ co1J1c. 

0.9 gr. 
10.0 gr. 

10 gr. 
2 gr. 
2 gr. 
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Solutio ad granulationem V. 
Mucilago gummi arab. 2.0 gT. 
Aqua destillata 3.0 gr. 
Butyrum cacao 0.32 gr. 
Spiritus vini 96% 2.0 gr. 

A cacaovajat oldd fo] az alkoholban s úgy add hozzá a nmcilago 
gummi arabici vizes oldatáJt. 
Solutio ad granulatione1n VI. 

Stearin 2 gr. 
"Aether 10 gr. 

Solutio ad gramib!ationem VII. 
0.5 gr. 

15.0 g'l·. 
4.0 gr. 

Stearini 
Spiritu.s~ vini 96% 
syrupi simplicis 

Utasítás ·a gyo1norban ne·m, csuván a bélben, oldódó, u. n. 
„alkalisolv·ens" compri-mátiirnolc bevonására. 

A bevonáshoz. szükséges oldatok: 
a) oldat: 

Sellak 
Adeps 1lanae anhydric. 
Spiritu·s vini 9G% 

20 gr. 
5 gr. 

75 gr. 

b) oldat: 
Sellak 20 gr. 
Spiri.t.us vinni 96o/o o0 g·L·. 

Az oldatokat gőzfürdőn készítjük el, ami.kor sürii, ü1eclék1nen
tes egyenletes folyadékot kapunk. Az oldab lehfü.és után e1nulsio
'S'Zerű les-z, azért használatJk1or mindig felrázandó. A co1npTirnátu
mokat a bevonás előtt lemél'jük s azután az a) oldatta!l átn.edve
&íújük olymódon, hogy körüihelül 100 drb 0.30-0.50 gr. átlagsú!lyú 
iab'letát mintegy 10 cm átn1é1·őjű f.élgömb alakú poTcelilán, emailÜ
·zott vagy szaruedénybe helyezzük &s a csepegtető üvegbe tett be
vonósz.erből (a) oldat) eset1enként 15 cseppet csepegtetünk a tab·
lettákra, majd azokat átöntögetjük egyik félgömbala!'A11í edényből 
a másikba. A negyedik vagy ötödik bevonás után, amikol' a sellak 
a tab!lettákat inár egyenletesen bevonta, kb. 0.5 gr. finoman porí
tott gummiar&biicummal (VI) hintjük be azoikat és a:u átöntögetést 
addig folytatjuk, míg a tabletták felü'letén a gummiarabicum 
egyenletesen eloszlott. A bevonást azután az a) oldattal .tovább 
folytajuk éEI minden 2-ik .gellakozás után kevés (0.5 gr.) tailcummal 
hintjük be a taMettákat. Amikor a tabletták súlya 37%-kal növe
kledett (kb. 20 bevonás után), a bevonást még 2--3 ízben ab) oldat
tal megismételjük, végül talcummal hintjük bo azokat s pormen'"" 
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1es hC:lyen 1szobiahőmérsékleten megszárítjuk A szárítás kb. 2'4 
óráig kell, hogy tartson. · 

1. Acidum acetylosalicylicum 
pwlvis 0.5 gr 

Rp. Acidi acetylosalicylici 
g·ramma ,semis (0.5) 
Den-t. tal. dos. aequ. No. X. 
S. 0.5 gr-os acid 
acetylosalicyl. 
Porok. 

2. Acidum acetylosalicylicum 
pulvis 1.0 gr. 

Rp. Aeidi acety!losalJicylici 
gramma unum (g 1.0) 
Dent. tru] dos. aeQu, No. X. 
S. 1 gr-os acid. 
acetylo:salícyl. 
porok. 

3. Acidum boricum. 

Rp. Acidi borici cryst. 
grammata triginta (g 30.0) 
D. ad sacculum. 
S. Külső.Ieg-. lliter forró 
vízben oldani. 
Kihllli1és u tálrr használa;n.cló. 

4. Aluminii acetico tartarici 
solutio. 

:·R,p. Alurnin'ii acekici tartarici 
solruti 
gTn1nma cen tum (g; 100.0) 
D. S. Külső1eg. Tízszeres 
·vízze.l boroga1Lá·sra, 
20----30 szoros vízzel 
öblítésire. 

5. Azophenum coffeinum 
citri.cunv. 

Rp. Phenyldimethylpyrazoloni 
coffeini citrici 
gramm a unum (1.0 g) 
Dent. tal. cLos. aequ, No X 
S. Fejfájás esetén 1 po~t. ' 

ű. Baryu1n sulfuricum pro 
Röntgen. 

Rp. Baryi sulfur'ici pro 
Röntgen 
grammata octaginta 
(g 80.0) 
D. ad} s•acculum. 
S. Baryumos ROntgen 
koru'traszt anyag, 

7. CaJLomel opthalmicum. 

Rp. Hydrarg"Yri clhlorat mitis 
vaporo parati 
grammata quinque (g 5.0) 
D. ad ·Scatulam .. 
S. Az orvos kezébe. 
Szembebirut&ire, 

8. Capsulae n:itroglycerin,i 
sol. 1%0 

Rp. 
(Rendeléslrnr kész.ítendő.) 

N itroglycerini spiritus 
solu1Ui g·uttas tr:es: 
(gutt: III) 
D. in caps. operculat. 
tal. dos. aequ, No. XXV. 
S. Szükség eseténl 1 drb-ot 
elharapni. 

9. Carbo medicinalis. 

Rp. Carbonis medicinalis 
g·ramma:ta vigin·tiquiTique 
(g 25.0) 
D. ad . .saccu1lru1n ceratum. 
S. egy csapott kávés ka11ál
nyit vízbe keverve bevenni. 

10. Cllinidtnil1n s-ztlfitri.cutn1. 

Rp. Chinidini .sulfurici 
ce.ntigrammata vigiruüi 
(g 0.20) Den!. tat. dos. 
aequ, No. XX. 
S. N apo'n~a 3-szor 1. port. 
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11. Chininiun tannicum. 

Rp. Chi1niini tannici ins. 
Rozsnyay 
gramma semis (g 0.5) 
Deut. tal. dos. aequ. No. V. 
S. Naponta 3-szor 1 Port. 

12. Collemplasirurn hydrargyri. 

Rp. Co1lemplastri hyélrargyri 
20% ce-nthne,t.ra quadrata 
sexaginta (60) 
D. ad. sacculum. 
S. Higanyos ragtapasz. 

13. Collemplastrurn salicylaturn. 

Rp. Collemp}astri saponato 
S'ali·cylaiti 0erutimetra 
quadrata sexaginta (60) 
D. ad. sacculun1. 
S. Szal:icilos ragtapasz. 

14. Collemplastrum zinci. 

Rp. Collcmplastri zinci oxydruti 
10% ce-ntimetra quadrata 
sm<:iganta (60) 
D. ad fiRCculum. 
S. Zinkrag-tapasz. 

15. Collyriuni adstringens 
luteum diluturn. 
(Rendeléis1kor készílten<lő) 

Rp. Collyrii adstringentis lutei 
grammata quinque (g 5.0) 
Aquae des:tillatae 
r•·ram.nrnla decem (g 10.0) 
M. D. S .Szemcseppek. 

16. Collyrium cum adrenalino. 
(Re.wde]éskor készítendő) 

RP. Zinci sulfur.i-ci cryst. 
cen!·ig-ra1nmn unun1 
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(g 0.01 g) 
Solutionis adrenali\nti 1% 
gramma .se111mis (g 0.5 g) 
Aquae de.stillalae 

grarnmaita quinque (g 5.0 
M. f. sol. D. S. Szemcsep. 
pek. 

COMPRIMAT A. 

17. Compr. Acidi 
acetylosalicylic-i 0.5 .<!. 

Rp. Acidi aceltylosalicylici 
compr. Ph. H. IV. 
gram1na semis (g 0.5) dos. I„ 
Dent. tal. dos. No. X. 
D. ad scatulam vel phiolam~ 

dos. II. 
S. 0.5 gr-os acid. 
acctylosalicy'1 .. tabl<Jttták. 

18. Compr. Acidi 
acet-y!osalicylici 1.0 g. 

Rp. Acidi ace.tiylosalicyl\ici 
compr. Ph. H. IV. 
gramn1a unum {g 1.0) 
Dent. tal. dos. No. X. 
D. ad scatuJ1am vel phiolam.._ 
S. 1.0 gT-os acid. 

ace;tylosalicyl tablmták. 

19. Compr. Acidi phenylaethyl
barbiL-uric'i 0.015 g. 

Rp. Acidi phenylaethyL 
barbil1urici ce·ntigrammata 
quadriginta qu'inque (g 0.45} 
Sacchari tactis 
grammata quatuor (g 4.0) 
Amyli soil!an!i 

gramma unum et centi-· 
ccnltigramata 
quadrag'i'n\ta (g 1.40) 
Solutionis ad. granulatio
nem No. II. 
circa gramma unum et 
sem:is (g 1.50) 
Post granulationem a:dde 
Talci V eneiti 
centig-rammata duodecim_ 
(g 0.12) 

M. f. comprimata 
No. XXX. 
D. ad scantulam vel 
r>hiolam. 
S. Naponta 3-azoril!ll. darab. 

20. Comvr. Acidi 
phenylaethylbarbiturici. 
0.10 g. 

Rp. Acidi: phen;yJiaethylbarbi-
turici dos. I. 
gramma unum (g 1.0) 
Sacchari lactis dos. II. 
centigrammata se:DHuagi!n.ta 
quinque (g 0.75) 
Amyli solani 
oentigrammata viginti 
(g· 0.20) 
Solutionís ad granulatio
nem No. II. 
circa gramma se-mis 
(g 0.50) 
Post granulatlonem adde 
Talci Veneti 
centigrammata quinque 
(g 0.05) 
M. f. comprima1ta No, X. 
D. ad scatula1n vcl phioJ1am, 
S. N aponJt\a 3-szor 1 darabot. 

21. Comvr. ·'Acidi phenilaethyL 
barbitttrici 0.20 JJ. 

Rp. Acidi phmuylaethylbarbitu
rici grammal.a duo (g 2.0) 
Sacchari lactis 
cenrtigrammata septuaginta 
quinque (g 0.75) 
Amyli solani 
centig'rammata viginti 
(g 0.20) 
Soilutionis ad granuldüio
nem No. II. 
circa gramma semis 
(g 0.50) 
Post granulationem adde 
Talci V eneti 
Centigrammata quinJque 
(g 0.05) 
M. f. comprimata No, X. 

Gyógyszerészeti jogszabályok. 16. 

D. ad scatutam vel 
phiolam. • 
S. NaponJta 3-szor 1 darabot'!' 

22. Compr. allylbarbimidi. 
RP. Acidi. al1'y.lisopropylbarbit

tur1c1 
oorntigramata quadraginta 
(g 0.40) 
Amidazophe:rni 
gramma unum et semis 
(g 1.5) 
Amyli sollani 
centig".l~ammata viginti 
(g 0.20) 
Solutionis ad granulatio
nem No. II. 

circa aentig·rammata tri
i>:imlta quinque (g 0.35) 
Post gra:nlulafüionem adde 
Talci Veneiti 
cent;ig·rammata quattuor 
(g 0.04) 
M. f. comprimata Noc X. 
D. ad scatulam veil! 
phioliam. 
S. Fájdalom esetén napon
ta legfeljebb 3 darabo'~. 

23. Comvr. amidazovheni 0.10 g, 

Rp. Amidazovh-eni 
grammata duo (g 2.0) 
Sacchari lac:t,js 
grammata duo (g 2.0) 
Amyli solani 
centigrammata quadraginta 
(g 0.40) . 
Solutionis ad granulatio
ncm No. II. 
circa centig·rarnmat1a 
quinquag·fofa (g 0.50) 
Post granulatione-m a:dde 
Ta1ci V cne1ti 
ceruiigrammata octo 
(g 0.08) 
M. f, comprimata No. XX. 
D. ad scatulani vel. 
phiolam. 
S. Naponta 3-s•zor 1-3 da
rabot. 
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24. Compr. amda.zopheni 0.30 g. 

Rp. Amidazopheni dos. I. 
grammat.a tria (g 3.0) 
Amyli solani 
centigrammata triginta 
(g· 0.30) 
Solutionis ad granula
tionem No. II. 
Oirca cent1[grammata 
quinquaginta (g 0.50) 
Post granu1atione1n adde 
Talci V eneti dos. II. 
een1tigrammruta sex (g 0.06) 
M. f. comprimata No. X. 
D. ad scatTutam vel Phiolam. 
S. Naponta 3-szor 1 darabot. 

25. Compr. ammonii chlorati. 

Rp. Ammonii chlorrul1i 
grammruta viginti (g 20.0) 
Amyli solani 
grammata duo (g 2.0) 
Talci Veneti 
cenitigrammata quadra
ginta quattuor (g 0.44) 
M. f. comprimata No. XX. 
D. ad. phiolam. 

S. Naponta 3-szor 1 darabot 
1/2 pohár vízbe.ni oldva be
venni. 

26. Coni.pr. a1nnionii chlorati 
mlkalisolventia. 

Rp. Ammontii chlorati 
grammata decem (g 10.0) 
Talci-Ve•weti 
cen'tigrammata quadra
ginta quattuor (g 0.44) 
M. f. comprimata No. 
XX.*) 
Obduc. cum gummi lacca 
(sellak)* 
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D. ad scatulam vel 
phiolan1. 
S. Naponta. 3-szor 1 darabot. 

*) Lársd a bevezető rés,zben. 

27. Compr. antiasthmatica 
cum atropino. 

Rp. Atr0Pi11i sulfurici 
inilligrammata septcm 
(g• 0.007) 
Acidi phenylae•1ihyl -
barbiturici 
centigrammata octoginta 
(g 0.80) 
Papaverini hydrochlórici 
centigrammata octoginta 
(g 0.80) 
Thcophyllini 
grammata duo (g 2.0) 
Am.idazopheni 
gi·;;nnmata quatlmor 
(g 4.0) ' 
Amylli ·solrurui 
gramma unum -et semis 
(g 1.50) 
Nnlution1is ad g·ranula.. 
tionem No. II. 
circa ee.rutig·rammata 
sepluaginta (g 0.70) 
Pust gTanu1'atjonem adde 
Talci V eneti 
cen!l!igran1mata viginti 
(g 0.20) 
M. f. compromita No. XX. 
D. ad scatulam <VB'l phiolam. 
S. Naponta 3-szor 1 darabot. 

28. Conipr. antirachtica. 
Rp. Oomprimatorum antirachi

tic. 
No. XXV. 
D. ad scatulam vel tfuiolam. 
S. N apon.ta 1 darabolt. 

29. Conipr. antistrurnica. 
Rp. Kalii jodmifü 

centigrammata quinque 
(g 0.05) 
Sacchari lactis 
gran1m1ata viginti (g 20.0) 
A n1yli sola:nli 
gTammata quattuor (g 4.0) 
Solutionis ad gra1iulatio
nem No. II. 

circa grammali!a quattuor 
(g 4.0) 
Post granulrution·em adde, 
Talci V eneiti 
centigrarnmata quiu::uqua
g'inta (g 0.50) 
M. f. compromita No. C. 
D. ad s:catulam ve~phioJ'am 
S. Hetenként 1 darabot. ' 

'30. Compr. azopheni coffeini 
citrici. 

Rp. Phenyldirnethylpyrazoloni 
coffeinJ citric 
g-ramrnart:a deeem (g 10.0) 
Am1yli solani 
gramma unum (g 1.00) 
Tal0i Ven{l\i 
centig-ramma decem (g· 0.10) 
M. f. comprimaita No. XX. 
D. ad scatulam vel phioiJ:am, 
S. Fejfájás ·esetén 1 dara
bot. 

31. Compr. barbam·id'i. 

Rp. Oompr, barbamidi 
No.X. 
D. ad scatul!am ·vel phiolam. 
S. N aPrn1fa 3-szor 1 darabot. 

32. Compr. Benzolsulfamidi. 

Rp. Paraaminobenzolsulfamidi 
grammata quat.tuor (g 4.00) 
Amy li soa.ani 
centigrarnrnata ocJtlog"]_nt.a 
(g 0.80) 
So1utjon•is ad granulatio
·rnem No. II. 
·circa centigrammata octo
ginta (g 0.80) 
Post granulationem adde 
Ta1ci V eiuieti 
c0'rntigrammata decem 
(g 0.10) 
M. f. comprimruta No. X. 
D. ad scalhtl'atmn vel 
nhliolam .. 
S. N aponla 3-szor 1 darabo·t. 

Rendelhető és kiszolgáiltat
ható: 
Paraarninobűnzolsulfamid 
tabi. Chinoin lOX0.4 g 
Paraaminoberuzolisulfamid 
tabl. Chinoin 20X0.4 g 

33. Compr. bromata comp. 
fortia. 

Rp. Ammonii bromaiti 
Kail1ii bromati 
N aii.1rii .bromalti 
.aa. grammata decem 
(g 10.0) 
N atrii phen:ylaethylbarbi -
turici ' 
e0n1tigrammata sexaginta 
(g 0.60) 
Talci V eneti 
centigramma.ta sexaginta 
(g 0.60) 
J\il. f. cornprimruta 
No. XXX. 
D. ad ph!iolam. 
S. Naponta 3-szor 1 darabo.t 
lh pD'hár 'l::iszta vagy szén
sav&"'\ vízben! oldva bevenni. 
A brórnsók szárazak legye
nek és a fiolákat parafadu
góval és parafin1rual l:ég
m-entesen }e kell zárni. 

34. Com;pr. Calcii acetylosali
cylici. 

Rp. 

35. 

Rp. 

Calcii acetylosaliicylici 
compr. 
_g·ramma semis (g 0.5) 
Dent. tal. do.~. No. X. 
ad scatUJl:am vel pihiolam. 
8. Naponta 3-szor 1 darabot. 
RMdelhető és kiszolgáltat. 
halüó: 
Kalmopyrónl tabl. Richter 
lOX0.5, v. 20X0.5 g. 
Compr, Chinlini comb. 

Acidi acetylosalicyUci 
Chin·ini hyd1~ochlor-ici 
Pbanacetini 

243 



aa. grammata tria (g 3.0) 
Amyli sOllani 
cenJttigramma\ta 
nonaginta (g 0.90) 
Solutiollltis ad 
gr1m1ulatioTI1em Nol, U. 
circa gramma unum et 
semis (g 1.5) 
Post granulation:em adde 
Talci Veneti 
centigrammata decem 
(g 0.10) 
M. f. comprimata 
No. XXX. 
D. ad scatulam vel 
phiolam. 
S A betegség kitörésekor 

· 3 drb, 2'h óra mulva 
ismélt 3 drb, ezután 2 
ízben 41h óránként új
jabb 3 drb. tabletta ve
endő. A bevéteill idejét 
.az alvás me.gszakításá
val is pontosan be kell 
tartani. A következő 2 
tn!aponJ 4 óráruk.ént 2-2 
darab tabl<Jt,ta veendő, 
de sohasem üres gyo
morra. 

36. Conipr. ohinini 
hydrochiorici 0.50, 

Rp. 
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Ohinini hydrochlorictl. 
grammatia duo ·et semis 
(g 2.5) 
Amylii solani. 
centigrammata septuaginta 
qu:inque (g 0.75) 
Solutionis ad granulatio
nem No. II. 
circa ceni:igrammata sep
tuaginta duo (.g 0.72) 
ad scab. vel Phiol. 
Post granulationem adde 
Talci V eneti 
centigTammata oc!(~ (g 
0.08) 
M. f. camprimata No. V. 
D. S. 0.5 gr-os chi'nlimi 
tabletták. 

37, Compr. Chlorogenii. 
RP. Oh!orogcnii Oompr, 

Ph. H. IV. 
grarnma unum (g 1.0) 
Dent tal. dos. No. X. 
D. ad phiolam. 
S. Külsőleg. Fertő'ti
lenítésre. 

· Í darabot egy evőkanál 
itiszta eceihtel! savanyított 
1 liter vízben oldani. 
Re1ndelihető •és kiszolgáJl
tatlható: 
N eomagn"ol 
(Ohlorog·enium) fobl1. 
Ohinoin - - - lOXl.O g;r-. 

38. Compr. codeini 0.02. 

Rp. Oodeini hydrochlorici 
aentigrammaka ·vigiruti 
(g 0.20) 
Sacchari lactis 
centigrammata 
nonaginta (g ü.90) 
Amyli solan'i 
cerntig·ramma:ta 
octoginta (g· 0.80) 
Solutionis ad 
granula-Uionem No-„ II. 
ci.rca centigramroata 
vig,Ln1ti sox (g 0.26) 
Post granulationem adde 
Talci V 0neti , 
ceJn~igrammata rflria (g 0.03) 
M. f. co1nprimata No. X. 
D. ad scaitulam vel phiolam 
S. Naponta 3-szor 
1 darabot. 

39. Compr. 
diaethylbarbiturid 0.50 

Rp. Acidi diaethyilbal.'l:Jituriei 
grammata duo et semis 
(g 2.5) 
Amyli solan1i 
cen tigrammat.a 
sexaginlta (g 0.60) 
S0!1Uitionis ad 
granula.tionem No. II~ 

círcai <Centigrammata 
viginti tria (g 0.23) 
Post granulation.em adde 
Talci V eneti 
eenlfügrammata ,septeml 
(g 0.07) 
M. f. comprimata No. V. 
D. ad scatulam vel 
ph'iolam. 
S. Este 1 c1arabo1t. 

40. Compr. Ephedrini. 

Rp. Ephedrini hydroehilloriei 
gramma unum (g 1.0) 
Sacc!hari lacfüs 
grammala quatt'uor (g 4.0) 
Amyli solami 
gramma unum (g 1.0) 
Sohlltionis ad 
g'l~anulationem No. II .. 
Oirca gramma unu1n et 
semis· (g 1.5) 
PoHt granulationem adde 
Talci Verne,ti 
centigrammata duodecim 
(g 0.12) 
M. f. comprimata No. XX. 
D. ad scatularn vell 
plhioíliam. 
S. Szükség esetén napon
fa 2-szer 1 darabOlt. 
R~n.delhető és 
kiszolgá1ta.tható: 
Epherit tabi. 
Ohinoin - - 20XO.o5 gr 

41. Compr. 
H examethylentetramini. 

Rp. Hexamethylem<Jtlramini 
compr. Ph. H. IV. 
J:!:ramma sen1isi (g 0.5) 
Dent. tal. dos. No. XX. 
D. ad scrutulam vel 
phiol.am. 
S. Naponta 3-szor 
1 darabot. 

42. Compr. kalii Jodati. 

Rp. Kalii jodati 
Natiriii hydrocarbo-nici 
aa. grammata sex (g 6.0) 
Srucchari lactis 
grammaltla ttria (g 3.0) 
Amyli solani 
grammata tria et 

centigr-ammata s•exaginta 
(g 3.60) 
Talci V1eneii 
c~n1tigTammata t1'1igiwf:la 
sex (g 0.36) 
M. f. comprimata No. XX. 
D. ad scatulam vel 
phio]am. 
S. Naponta 2-s~er 
1 clarabot. 

43. Compr. laxantia. 

Rp:~ Extrac;ti belladonnae sicci. 
m!illigi1ammata hiiginltlai 
(g 0.030) 
ExJ.racti strychni sjcc. 
mdlligrammata 
.s1eptuagintta quinque 
(g 0.075) 
EXtra1cti colocynthidis 
sicc. 
cenltigrammrruta t1~igiwt1a 
(g 0.30) 
Aloini 
canltigrammata viginti 
quinque (g 0.25) 
Phenol'PhtruTulini 
cenltligrammata 
quadraginta quinQUJe' 
(g 0.45) 
Amyli solani 
gramma unum e,t semis 
(g 1.5) 
Solut.ionis ad 
granulationlem No. I. 
circa centigrammaltia 
ouadragiinta (g 0.40) 
Post granulati<Jruem adde 
Talci Veneti 
cen<tigrammata quinque 
(g 0.05) 
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M. f. comprim'1lta No. XV. 
D. ad scatulatam vel 
p!hiC>!lam. 
S. Hashajtó. Szükség ese
ten 1-2 darab0;t. 

44. Compr. Natrii salicyl. 
alkalisolventia. 

Rp. N aitrii sailiaylici 
grarnrrua decem (g 10:0) 
N atrii hydrocarborr1c1 
cenJtigrammata viginti 
(g 0.20) 
Amyli solani 
grarnmaia duo (g 2.0) 
So1utrionis ad 
granulationem No. VII. 
circa grammatai quatltuor 
et centigrammata 
odog-inta (g 4.80) 
Po1st granuitaltionem; adde 
Talci V erueti 
centigrammata vig<inl1Ji 
quiuque (g 0.25) 
M. f. comprimata No. XX. 

· Obduc. cum gummi iacea 
se!fak)*) 
D. ad scatularn vel 
phiolam. 
s. N apo1nta 3-szor 1 dara
bot. 
*) lásd a bevezető részben. 

45. Compr. Nitroglyceriwi. 

Rp. Nitroglycerini compr. 
Ph. H. IV. 
mililigramma semis 
(g 0.0005) 
Dent. tal dos. No. L. 
D. ad Ph1iolam. 
S. Szükség ,„,etén 1 da
rabot. 
Re1ndelhető és kiszolgál
t1atható: 
NiJtrogly0eTin tabi. Réthy 
50X0.0005 gr. 

46. Compr. opii conce11„tr. 0.02 g. 

Rp. Opii co1ncentraúi 

cent!igrammata viginii 
(g 0.20) 
Sacchari lactis 
centigran:unia:ta nonagiruta 
(g 0.90) 
A1nyli solani 
centigrammata octoginta 
(g 0.80) 
Solutionis ad granulatio-. 
nem No. II. 
circa centigrammata qua
drag-inJt:a octo (g 0.48) 
Post .grrunula:tionem adde 
Talci V eneti 
centigrammata quinqu,e 
(g 0.05) 
M. f. comprimata No X. 
D. ad scatulam vel 
phioJam. 
S. Naponta 2-3-szor 1 da.. 
rabot. 

47. Comipr. opii concentr. e. 
homatrovino. 

Rp. Opi;i concentrati 
cerutigramm1a;lia vigin ti 
(g 0.20) 
Homaitropini methyl
bromati 
eenti~rran1mata quattuor 
(g 0.04) 
Sacchari. lactis 
gramrnata duo (g 2.0) 
Amyli solani 
gramma uinturo et centi
[!:rammata scptuag-inta 
(g 1.70) 
Solu,tionis ad granulatio
nem No. II. 
circa gramma runrum (g 1.0} 
Post granulationem adde 
Talci Veneti 
ccntigran1mata decem 
(g 0.10) 
M. f. comprimata. No. XX, 
D. ad :sicatulam vel phio
il!am. 
S. Naponta 3-szor 1 dara
bot. 

48. Comvr. pa.paverini 

Rp. Papaverini hydrochlorici 
centigrammaltla octogiuta 
(g- 0.80) 
Sacc:hari lactis 
gTa111ma UffiJUm et cent-i
gTamn1ata viginti (g 1.20) 
Amyli solani 
centigTammata trigint.a 
sex (g U.36) 
Solutioniis ad granulatio
ncm No. II. 
circa ce-ntiPTammal{1a vi-
1"\n ti scx (g 0.26) 
Post granulrutionern adde 
Talci Veneti 
centig'ramn1ata quattuor 
(g 0.04) 
M. f. cornprimata No. XX. 
D. ad scaliulam vel phio
U1am. 
S. N aparut.a 3-szor 1 dara
bot. 

49. Compr. vavaverini co1nb. 

Rp. IT01nnitropini methyl
bromati 
cewtigrammata quattuor 
(g 0,04) 
Acich phenylaethylbarbi
turici 
centiP-;ra1nn1ata quadra
gintLa (g· 0.40) 
Papavcrini hydrochlorici 
centíITT-~ammata octoginta 
(g 0.80) 
Sacchari laotis 
grarnmata duo (g 2.0) 
Amyli solani 
ccntigrammata sexaginta 
dno (g- 0,62) 
Solutionis ad g-ranulatio
nem No. II. 
circa gramma semis 
(g 0.5) 
Post g-ramuJ.ationcm adde 
Talci V cnelti 
cenrtigrammata sePtuaginta 
quattuor (g 0.74) 

M. f. compr:imata No. XX. 
D. ad phiolam. 
S. Naponta 3-szor 1 dara
bot. 
Rentdelhető és kiszolgáltat. 
ható: 
Luverin tabl. W ander 
20 drb. 
Troparin comb. tabl. 
Chinoin 
20 drb. 

50. Co1npr. phenacetini. 

Rp. Phe-n.acetini 
grammat8' quinque (g 5.0) 
Amyli solani 
gramma unum et cem:ti
grammata vigint:i (g 1.20) 
Solutionis ad granulatio
nern No. II. 
circa centigra1nmata quad
raginta sex (g 0.46) 
Pos:t granul1ationem adde 
Talci V eneti 
centligrarnmata quattuor
decim (g 0.14) 
lVL f. compri1nata No. X. 
D. ad scatulam vel phio
lam · 
S. Naponta 3-szor 1 dara· 
bot. 

51. Compr. phenochinoli. 

Rp. Pheruochinoli 
grammal a quinquc (g 5.0) 
Amyli solani 
gramn1a u·num (g 1.0) 
Soilution.is ad granulatiom 
nem No. II. 
circa centig·ramanata tri
gfo\a (g 0.30) 
Post granulationem adde 
Talci V eneti 
centigrammata decem 
(g 0.10) 
M. f. compr:imata No. X. 
D. ad scatulam vel pihio
lam. 
S. Naponta 3-szor 1 szemet. 
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52. Compr. vhenolvhtaleini. 

Rp. Phernilphtaleir>i 
grammata quattuor (g 4.0) 
Saechari albi . 
grammata duo (g 2.0) 
Oacao pu1v. 
grammruta duo (g 2.0) . 
Soh1tion!is .ad gtanulat10-
n"3m No. V. · 
ci:rca gramm.a unum et 
centigrammata nonaginta 
(g 1.90) 
M. pots1t. granulationem f. 
comp~in1ata Na-. XX. 
D .. ad scatulam vel phio
lam. 
S. Hashajtó. 

53. Compr. phenolphtaleini 
fortia. 

Rp. PhenolpbJta1ffini 
g-rammata quinque (g 5.0) 
Sacchari ailfhi 
grarnmata duo (g 2.0) 
Pulveris choco1:ad. 
gramma uuum (g 1.0) . 
Solutionlis ad grain!ulat10-
nem No. II. 
circa g·ramm1a unum et 
centigrammata quadra
ginta (g 1.40) 
M. post granulationem f. 
comprimat.a No. X. 
D .. ad .scrutula1n vel phio
lam. " 
S. Hashajtó tabletták fekvo 
betegiek r·&szérei. 

54. Compr. strophanti g. 

Rp. 
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Oomvrimatot·un1 strophanti 
g. No. XX. 
D. ad scatulam veill phio-
1am. 
S .. Az orvos utasítása sz~
l'inlt szedendő, de semm1-
eset:r:e sem iöbbe1t -egyszerre 
4 és napi 8 darabnál. 

55. Compr. theobromini }adati, 

Rp. Compr. theabromini jodati 
No. XX. 
D. ad phiolam. 
S. Naporuta 3-szor 1 dara
bot. 

56. Compr. blieobromini }adati 
e. papaverino. 

Rp. Papave·rini hydrochlorici 
centigrammata quadra
ginJta (g 0.40) 
Kalii j odruti 
Natrii hydrocarbonici 
aa. grammata duo (g 2.0) 
Theo'bromini puri 
grammata quinque (g 5.0/ 
Amyli solani 
centigrammata nonaginta 
(g 0.90) 
Solutioniis ad gran1ulatio
nsm No. VI. 
circa centigrammata quin
quaginta duo (g 0.52) 
Tail1ci V eneti 
cenitiITTamma\ta viginti 
(g- 0.20) 
M. f. comprim1ata No. XX. 
D. ad phiola1n. 
S. N apo1uita 3-szor 1 dara
bot. 

57. Compr. theophyllini comb. 

Rp. Amidazo1)hen•i 
grammata sex (g 6.0) 
Theophyllini 
gramma la quattuor (g 4.0) 
Amyli solani 
gramma unum et sem.is 
(g 1.5) 
Solutiun'1is ad gr&nJulatio
nem No II. 
circa cemltig·rammata sep
tuaginta (g 0.70) 
Pos1t g·ranul.ationem adde 
Tailci -Ven·eti 
centigrammata viginti 
(g 0.20) 

J.\it. f. comprimata No. XX. 
D. ad ;scatulam vel phi
olam. 
S. Naponta 3-szor 1 dara
bot. 

58. Cornpr. Vitamini C. 

Rp. Acidi ascorbinici 
gramma semis (g 0.5) 
SacchaTi lactis 
centigrama:ta octogiDJta 
(g 0.80) 
Amyi]ti solani 
cernJ{igrammata octoginta 
(g 0.80) 
Sacchari albi 
centigrammata quadíra
ginta (g 0.40) . 
Solutioni1s ad granulat10-
nem No. III. 
eir'Ca cem.itigrammata 
quadraginta (g 0.40) 
M. dein ad<10 
Ta.lci Venelti 
centigrammata quinque 
(g 0.05) 
M f comprimata No. X. 
D: ,~d scatu11Jam vel phio
lam. 
S. Naponta 3-Gzor 1 dara
bot 
Rendelhető és kiszolgáltat
ható: 
Vitam1n1 C tabi. Richter 
lOX0.05 g 
Vitaplex C tabl. ChinoiTh 
lOX0.05 g 
Y'l anderv.iJt C tabl. W ander 
lOX0.05 g. 

'59. Compr. sec. Wenckebach. 

Rp. StTichnini nitrici 
centigrammata tria 
(g; 0.03) 
Digitalis folii Dulv. 
grarnma unum et semis 
(g 1.5) 
Chinini hydrocloi·ici 

. gramma unum e:t sem'i·s 
(g 1.5) 
Amy li 1s10lani 
gramma u-nrum et ce11ti
grarnmata viginti (g 1.20) 
Talci V e·neti 
corutigrammat,a octo (g 0.08) 
M. f. compTimata 

•No.XXX. 
D. ad scatulam vel phio
lam. 
s .N aP011ta 3-SZOl' 1 dara
bot. 

60. Cylin1dri hydrargyri 
cyanati. 

Rp. Cylind. kvdrargyri 
cyanrul;i Ph. H. IV. 
gramm.a unum. (g 1.0) 
frustum unu.m 
Sub sig·no veneni. 
D. S.. Külsőte:g. 
1 gr-os Cy1lind. hydrargyri 
cya.ntati. 
Az orvos kezébe. 

61. Cylindri hydrargyri oxy
cyanati. 

Rp. Üy1incl. hydrargyri oxy
cyanati 
gramma u/num (g 1.0) 
frustum unum. 
Sub. signo vene·n!i. 
D. S. Külsőleg. 
1 gr-os Cylind. hydrar·gyri 
oxycya1~atii. 
Az orvos kezébe„ 

62. Decocturn saponariae 
Hungaricae. 

(Re'llJde~éskor k&s>z.ítendő.) 
Rp. Decocti radicis saponariae 

Hungaricae 
eg-rammatibus quinque 
(g 5.0) 
1 .. a. :P. ad eolaturam 
grammatum ceimtum quiln-
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q uagin ta (g 150.0) . . 
Liquor1s ammon1ae an1sat1 
grammata duo (g 2.0) 
Extr. liquirit. depurat. 
aQuos. subspisis. 
grammalta quique (g 5.0) 
M. D. S. 2 óránként 1 evő
kanállal. 

{-}3. Decoctu1n Seriega.e. „ 
(Rendeléskor készítendo.) 

Rp. D,ecocti ra~licis senegae ) 
egrammat1bus octo (g 8.0 
1. a. p .. ad colruturam 
grammatum cen1tum octo
•ánfa (g 180.0) 
LiquoriS ammonii anisati 
grammata duo (g 2.0) 
M. D. S. 2 óránk"nt 1 evő
kanállal. 

G4. Elixirii Tcalii sulfoguajaco
lici. 
(Rendeléskor készíJtle.ndő.) 

Rp. Kalii sutfoguajacolici 
grmmnata tria (g 3.0) 
Spiritus concentrati 
grammata decem (g 10.0) 
Syrupi aurantii 
grammata quadraginta 
(g 40.0) 
Aquae destillatae 
ad grammata ducenta 
(g 200.0) 
M. D. S. Naponta 3-szor 1 
evőkanállwl 
Hílvös hely1en ila1'íl:arudó, 
roml'étkO'n'Y._ 

65. Elixiriii.m thymi composi
titm. 

Rp. EliXirii -/ib_ymi con1porsiti 
grammata C8ntum quinqua
ginta (g 150.0) 
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D. S.· N avointa 3-szor 1 e-V-ő
kanállal. 

66. Extractum chinae fluidum. 

Rp. Extracti chinae fluidi 
g-rammata trigiruta (g 30.0} 
D. S. Étkezés előtt 30 csep
pet. 

67. Extractum secaUs cornuti 
fluidum. 

Rp. Extracti secalis corn11ti 
fluidi 
v;rammata vip;in1fi ( g 20.0} 
D. S. Szükség esei!én 20 
cseppet. 

GS. Farina lini. 

Rp. Lini plac0u.tarum gross. 
pul-V. 
gra1nm.ata centu1n qui'lll
quaginta (g 150.0) 
D. S. Külsőleg. Lenmag
liszt. 

69. Formaldehydum solutum. 

Rp. Formaldehydi soh:uti 
grammata cemtum (g 100.0)' 
D. S. Külsőleg. Tömény 
formaldelhyd oldat. 
VízzeJ híg:íWva használan
dó. 

70. Globuli ichthyoli. 

I{p. J_,_mmonii sulfoichrthyolici. 
grammata undecim (g H.ü) 
G-elatinae 
grammata qu_indecim 
(g 15.0) 
Glycerini „. 
grammata quiuquaginta. 
qui;nque (g 55.0) 
Aqua.e destillatae 
gramm.a.ta undevigiruti 
(g 19.0) 
Soilve leni calore. M. f. 
globuli longiformes No. X. 
D. ad scatulam. 
S. Hüvelygolyók. 

71. H examethylentetramin. 

Rp. Hexamethylentetramini 
grammata decem (g 10.0) 
D. ad. sacculum 
S. Naponta 3-szor 1 kés
heggyel kevés vízben. 

72. Iiydrogeniuni hype·roxy
dat"u11i. 

Rp. Iiiquoris hydl'og·enii hyper
oxydati mercalis (3%) 
grammata cerutum (g 100.0) 
D. S. Külsőleg. Hatszoros 
víz.z.el hígítva sebmosásra, 
vagy torok, száj, stb: öblí
tésre. 

73. lnfusuni diqitalis. 
(Rerudeléskor készítendő.) 

Rp. Digitalis folii 
g·ramma unum (g 1.0) 
fia1t 1. a. infusum 
acl colai"Uram 
grammatum centum quin
quaginla (g 150.0) 
D. S. N aPonita 3-szor 1 evő
kaná.11al. 

74. Jnfu.swm i.pecocuanhae. (A.) 
(Rendeléskor készítendő.) 

Rp. Jpecacuanhae radieis (IV.) 
centigran11nata viginti 
q_uinqne (g 0.25) 
Acid. hydrochloriei diluti 
gut(:as tres (III.) 
fiat 1. a. infusun1 
ad colaturam 
grammatum. 0e-ntun1 qvin:
quaginta (g 150.0) 
Liquoris ammonii anisati 
gramm<ita duo (g 2.0) 
M. D. S. N apo,nta 3-szor 1 
evőkanállal. 

75. lnfusum 1,ipecacuanhae mite 
(B.) 
(Reh1ic!Bléskor kés•íftendő) 

Rp. Ipecacuanhae radicis (IV.) 

centigrammata quinque 
(g 0.05) 
Acid. fhydrochlorici dilnti 
gutl.am uruam (I.) 
fiat 1. a. inlfusum 
ad co1Taturam 
grammatum octoginta 
(g 80.0) 
Calcii acetylosalicylici 
g·ramma unum eit semis 
(g 1.5) 
Liquoris ammonii anisati 
guttas quinque (V.) 
Syrupi simplicis 
ad grammata cetrrtum 
(g 100.0) 
M. D. S. Gyermek életkor 
szeriruV 1 éven aluli 1 kám 
vóskanáJlaJ, 1 éven felüli 1 
gyermeklranállal naponta 
3-szor. 

76. lnfusum primulae. 
(Rendeléskor készítendő.) 

Rp. Primulae radicis (IV.) 
grammata tria (g 3.0) 
fiat 1. a. infusum 
ad colatura1n 
g·rammatum cenJtum. quin
quag·inta (g 150.0) 
Extrad.ti liqu·iritiae dep. 
aquos. subspiss. 
grammata quinque (g 5.0) 
Syrupi simpíl'icis 
granunata vigimilli (g 20.0) 
M. D. S. 2 óránkint 1 evő
kanállal. 
Használat előtt felrázandó. 

77. lnfusum sennae e. natrio 
sulfuri·co. 
IRendeléskor készítendő.) 

RP. Scnna'e folii 
grammruta quindecim 
(g 15.0) 
fiat 1. a. infusum 
ad colaturam 
grarn1natum centurn sep
tuagint.a quinque (g 175.0) 



Nattirri swlifurici crystalli
sati 
grammata viginti quin
que (g 25.0) 
M. f. sol. D. S. 2 óránldr>t 1 
evőkanállal a hatás beáll
táig. 

78. Kalium brom.atum. 

Rp. Kalii bromati 
grammata decem (g 10.0) 
D. ad sacculu1n. 
S. 2· deci vízben oldani. Na
ponita 3-szor 1 evőkanállal. 

79. Kalium hypermanganicum. 

Rp. Kalii hynermanganici 
cry,srt. . 
g1~ammat-a ou1nque (g 5.0) 
D. ad Bcatulam. 
S. Kü.:lsőleg·. Néhány sze~ 
met 1~2 deci vízben oldva, 
öblílllésre. 

80. Li.n1imentu1n ad vernionem. 

Rp. Champhorae 
grammata duo (g 2.0) 
Co!lodii flex;lis 
grammata ,decem (g 10.0) 
Post so1l1utionem adde 
Solution:ÜSI jodi spir~tuosae 
Ammon1i sulfoichthyolici 
aa. grammata quattuor 
(g 4.0) 
M. D. S. Kiilsőleg. Fag-y
balzsam eese~eilésre. 
Ha.sznJálat előt1t felrázandó. 

81. Linimenlurn antirheumati
cum. 

R.p. Liquoris amlll.oniae 
grammata decem (g 10.0) 
Spiritu-s sapdn1aiti 
grammata vidnti (g 20.0) 
Aquae desltil!latae 
grammata septuaginit1a 
(g 70.0) • 
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M. D. S. Kiilsőleg. Bedör
zsölésre. 

82. M'ixtura bromata. 

Rp. Kalii bromati 
Natrii bromati 
aa. grammata dooem 
(g 10.0) 
Aquae desXillatae 
ad. grammata duoenta 
(g 200.0) 
M. f. Hol. D. S. Napo0>ta 3-

szor 1 evőkanállal. 

83. Mixtura calot. 
(Rendeléskor készítendő.) 

Rp . .Jodoformii pulverati 
grammata viginXi (g 20.o)· 
Aetheris depurati 
grammata sexaginll:!a 
(g 60.0) 
Kreosoti puri 
grammata decem (g 10.0) 
Guajacol!i puri 
grarnmata duo (g 2.0) 
Olei -sesami 
gramm1ata cenltum et 
quaclraquinta (g 140.0) 
M. D. S. Küls&lleg. Calot 
kev(elrékJ. Használafü <>lőtt 
erősen fetlrázandó. Az or
vos k,ezébe. 

84. JY!ixtura chloralo bromata, 

Rp. Mixturae Chloralo 
bro1nata.e 
gramm"fo. centum ·(g 100.0) 
D. S. F0J1nőttelmek iIJJapon· 
ta 3-szor 1 kávés•kanállal. 

. 85. lffixtura cld~~oformiata. 

Rp. Aollh1En·is depu1-ati 
grarnmata deeem (g 10.0) 
Chl0rofor.mii 
SPiritus concentratissimi 

aa. g-rau1m·ata vigi11ti 
(g 20.0) 
Liquoris ammoniae 
g1ittas viginti (XX.) 
M. D. S. Ajulás e.s•etén 2'0 
cseppet belégzésre. 

86. Mixtura ol. aether. pro 
inhalatione. 

Rp. Olei pi.ni pumi'lionis 
Olei terebi·rut!hinae recL 
.aa. grammata q ui:uquei 
(g 5.0) 
M. D. S. 10 cseppet be
légzésre. 

87. Mixtura sedativa. 
Rp. N atrii bromrut:i 

grammata decem (g 10.0) 
Aquae destilla!tae 
grammafü centum (g 100.0) 
Syrupi hypophosphorosii 
comp. 
grammata octogh1t;a quin~ 
que (g 85.0) 
r.I"incturaei valeriallJe spir. 
grammata quinque (g 5.0) 
M. f. sol. D. S. NaPonta 
B-szor 1 evőkaná1lal. 

88, M ixtiira stomachical.. 
(ReTudeh\skor készíit~ndő) 

Rp. Tincturae sitrychni 
g-rammata tria (g 3.0) 
Tincturae chinae 
compositae 
Vi1llJi rhei 
aa. gran1mata quadr.aginta 
qu"11que (g• 45.0) 
M. D. S. Étkezés •0lőtt fél 
órával 25-30 -csepp. Hasz-
1niálat előtt felrázandó. 

89. M ucilago salep. 
:Rp. Mueilagi.nis ,ga1ep 

grammata centum (g 100.0) 
D. S. Naponta 3-szor 1 ká
véskanállal. Hrusználat előtt 
felrázandó. 

90. N atrium. sa!iy!icum. 

Rv. Natrii salicylici 
grammata decem (g 10.0r 
D. ad sacculum1. 
S. Naponta 3-szor 1 kés• 
hegg-yeJ. 

91. Natrium sulfuri<:um. 

Rp. Natrii sulfurici crystalli
sati 
grarnmata quinquagint1a 
(g 50.0) 
D. ad sacculum. 
S. Hashajtó. 

92. Oleum ad vulnera. 
(Ren<Leléskor kés~ítoodő) 

Rp. Olci cinn1amomi 
Olei caryophylor 
Olei eucalyptj 
aa. gramma unum (g 1.0} 
Jodi puri 
Can1phorae 
Mentboli 
aa. gTamm.a semis (g 0.5} 
Olei jecori& morrhuae 
Olei lini 
aa. gran1mata viginti 
(g· 20.0) 
M. f. sol .. D. S. Kiilsőleg. 
SebaJaj. Használat ,eJőtt 
felrázandó. 

9~. Oleurn antirachiticum. 

RP. Olei autirach:i!ilici 
gran1matia deoeim (g 10.0) 
D. S. A gyermek életkora 
S'Z0rin-t naponta 2-szer 1-3» 
cseppet. 

94. Oleum jecoris morrhuae. 

Rp. Olei j·ecoris morrhuae 
grammata ducenta (g 200.0) 
D. S. Csukamájolaj. 
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95. Oleum jecoris 
vhosvhoratu1n. 

Jip. Ql.ei phosphorruti 
grammata duo (g 2.0) 
Olei ;iecoris morrhuae 
gran1mata nom1aginta octo 
(g 98.0) 

JYI. D. S. Napon1l1a 1 kávés
kanMlal. 

96. Oleitm nasale. 

Rp. Olei menthae piperit1ae 
Olei eucalypti 

' 

aa. gramma semis (g 0.5) 
Paraffini liquidi 
ad grammaita quinquaginta 
(g· 50.0) 
M. f. sol. D. S. Orrolaj. 

97. Oleum ricini. 

Rp. Olei ricini 
grammata triginta (g 30.0) 
D. S. Ri~inus 01~a;i. Egy
szerre be-venni. 

98. Oleum ricini pro infarnt. 
(Rendeléskor kész]tendő) 

RP. Olei ricini 
Syrupi 1nannruti 
aá. grammata viginti 
(p: 20.0) . 
M. D. S. Gyerm.ekricinus. 
Használat elő!1Jt erősen ösz
szerázni. 

99. Paraffi.num liquidum. 

Rp. PaTaffini liquidi 
g·Tamm1ata ducenta ·frr, 200.0) 
D. S. Hashajltö. Naponta 
3-szor 1 evőkam1állal. 

100. Pasta Lassari. 

Rp. 
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Pastae zinci sai1ticylata1..; 
grammata quiruquagin1ta 
(g 50.0) 

D. S. Lassar paszta. 

101. Pasta z'i-nci cuni bismu,tho. 
(Rendeléskor készítendő)· 

Rp. Bisn1uthi snbnitrici 
grammata octo (g· 8.0) 
Adipis lanae 
An1y li tri1:ici 
Olei heli·ant.hy 
Zinci oxydati 
aa. g·Ta1nn1ata decem 
(g 10.0) 
Ivl. exact. D. S. Launstern 
pasz,ta. 

102, Pa.<Jta zinci oxydati. 

Rp. Pats.t1ae zinci oxyda.ti 
. grammata trigi.nJa (g 30.0) 

D. S. Zinkpasvta. 

103. Pilitlae chinini 0.05. 

Rp. Chiniini .gulfurici 
g-rammata duo et semis 
(!l" 2.5) 
Dextrini 
gramm1a unum et ~~mís 
(g 1.5) 
Glycerini 
guttas li•es (III.) 
Aquae d·estillatae qu. s. ut. 
1. a. pilul No. L. 
Co.nsp. e. pulv. ,,;;aechari 
D. ad scatulam vel 
phiolam. 
S. 0.05 gr-o.s chiniupor lab
dacs. 

104. Pilttlae chinini 0.10. 

Rv. Chinini sUJllfurici 
gram1nata duo et sem.ilsi 
(g 2.5) 
Dextrini 
grama un um e:tl se mis 
(g 1.5) 
Glycerini 
guHas tres (III.) 

Aquae destillatae qu. s. ut. 
f. 1. a. 
pilu1 No. XXV. 
Cousp. e. pulrv. sacchari. 
D .. ad scaitulam vel 
phio.lam. 
S. 0.10 gT-os cJhinirnpor !ab· 
daos. 

105. Piilulae ferroarsenici. 

Acidi arsenicosi 
centfigrammata d·ecem 
(g 0.10) 
Ferri oxalici oxydulati 
grammata decem (g 10.0) 
Faecis medicin. spissi 
eirca gramm1ata quinque 
et semis (g 5.5) 
Pulv. liquiritiae Tatlicis 
p;ra=a unum (p; 1.0) 
Ut. f. 1. a. pilul. No. C. 
D. ad scatulam. 
S. N aponlta 3-szor 2 sl.iemet. 
Rendelhető :és kiszolgáltat
ható a Ferrov.ai1Jid pil. 
Wander 100 drb. 

Jl'6. Pilulae fe'f"rocarbanici. 
(Pii. Blaudii) 

Pilularum f.e-rricarbonici 
No. L. 
D. ad scatulam . 
S. Naponta 3-szor 2 szemet. 

107. Pilttiae ferrochlorati. 

Rp. FerricMarati oxydulaüi 
cryst. (Fe Ch 4H2 0.) 
grannnata s 1ex e.t semis 
(p: 6.5) 
Oupri sulfurici crys1t. 
centigTammata trig·inta 
(g 0.30) 
Acid. citrici cryst. 
cetntigramma:ta 
quinquagú.nt.a (p; 0.50) 
Sacchari albi · 
p;rammata duo (g 2.0) 
Bolu-s alba st-erilis 

grammaita decem (g 10.0) 
Carho. med. pulv. 
gramma unum (g 1.0) 
Faecis medicin. spi.s-s. 
cca. g;rammata undecim 
(g 11.0) 
Ut. f. 1. a. pilul. No. C: 
ConsP. e. pulv. grafit. 
D. ad scatulam. 
S. Naponta 3-szor 2 szemet. 

108. Pilu.lae kreosoti. 

Rp. Pilularhm kreosoti 
Ph. H. IV. No. C. 
D. ad scatulam. 
S. N apo11ta 3-szor 1 szemet. 

iOD. Pilu.lae roborantes. 

Rp. Acidli arsenicosi 
Strychnini nitrici 
aa]. celltJigtxammata 
quiJnlque (g 0.05) 
Oupri sulfurici 
oent!igTammata quim:deciim. 
(g· 0.15) 
Ferri hych·og·enio reducti 
grammruila quinque (g· 5.0) 
Pu1l:v,eris 11iquiritiae radicis 
grammata duo et semis 
(g 2.5) 
Faeeis medicin. spissi 
grammata duo eJt g,emis 
(g 2.5) 
Ut. f. 1. a. pilulae No. L. 
Consp. e. pulv„ sacch. 
D. ad scatulam. 
S. Naponta 3-szor 1 szemet. 

110. Plu.mbum aceticum 
basicum solutum. 

Rp. Plumbi acetici basici soluti 
gramrrnata cenltium (g 100.0) 
D. S. Külsőleg. Egy evőka
nálnyi 1 liter vízre. Boro
gatá,sra. 
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111. Prophylacticum contra 
· morbos venereos. 

Rp. Hydrargyri sozojodolici 
centigramma unum et 
semis (g 0.015) 
Zinci sozojodolici 
cerutigrammata tria et 
semis (g 0.035) 
.&cidi sulfosalicyiici 
centigrammata sex (g 0.06) 
Kali jodati 
cen{tigrammata duo et 
semis (g 0.025) 
Gltycerni 
gramrnata <tria (g 3.0) 
M. f. sol. D. S. Nernibeteg
ségek elleni óvs·zer.. (Mellé
kelve sz1emcseppentő.) 
Használati utasttás: Közö- · 
sülés előtt. 1-2 csevpet a 
himve>sszőn eldörzsölünk. 
Közösülés -µ.tán a húgy0ső
!l1'Yílást lemossuk és 1~2 
cseppet cseppetitU.nlr a 
sz&tnyomott húgycsőnyí
lásba. 

Pulveres. 

112. Pul1Jis acidi borici- cum 
kalio hyperniain.ganico. 
Rendeléskor készítsd„ ösz
szerázással keverd össze.) 

Rp. Kalii hyperman~;alnlici 
cryst. 
centig·rammata viginti 
quinque (g 0.25) 
Acidi bo1iici cryst. 
grammata triginta (g 30.o) 
M. D. ad sacculum. 
S. Külsőleg, 1 liter forró
vízben oldva kihűlés után 
{használandó. 

113. Pulvis ad aquam alkalino 
salinam · fortiorem. 

Rp. N atrii chlorati 
grammata quinque (g 5.0) 
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N atrii hydi·ocarbonici 
grammata quattuordecim. 
(g 14.0) 
M. f. pulv. D. ad saccu
lum. 
S. 172 liter frz.énsavas víz
beru oldva ivóvízkúrálhoz. 

114. Pulvis ad aquam alkalina 
salinam mitiorem. 

Rp. N atrii cl:Ilorati 
grammata dno et se-mis 
(g 2.5) 
N atrii hydrocarbonici 
grammata sex (g 6.0) 
M. f. pulv. D. ad sacculum 
S l 1h liter szénsavas víz
ben oldva ivókúrához. 

115. Pulvis aJcalinus cum bezia
do.nna. 

Rp. Extraffii bellad1onnae s,icci 
centigrammata qu-indecim 
(g 0.15) 
Mag;nesiae ustae 
N atrii hydi'ocarbonici 
aa. gra.n1mata viginltli quin-· 
que (g 25.0) 
M. f. pulv. D. ad scatulam. 
S. Naponta 3-iszor 1 csa ... 
pott kávéskallJJállal f.élpohár 
vízzel. 

116. Pulvis alurn1inii hydroxi
dati. 

RP. Alum.inii hydro:xiidati vir-· 
ginti quinque (g 25.0) 
D. ad sacculum. 
S. Naponta 3-szor 1 csa
pott kávéskanállrul % pohár 
vízzel. ' 

117. Pulvis an,tineuralgicus. 

Rp. Coffcini puri 
centi.,Q,'ra1nmata quinque 
(g 0.05) 
Amidazophe·ni 

cenlHig·ramn1ata vigin.iti 
(g 0.20) 
Ph·enacetini 
carntigrammata triginta 
(g O.ilO) . 
M. f. pulv. Dent. tal. dos 
aequ. No. V. · 
S. Szükséig e!S•etén 1 port. 

118. Pulvis a,ntírheu1naticus . 
(Rendeleskor készítendő.) 

Rp. Acidi aeertylosaillicylici 
Phenochiino1i 
aa-.ceint.ig·ra1nma1fia viginti 
qumque (g· 0.25) 
Ca~·cii carbon1ici praecipi
trnt1 
eentigrammata se.ptem 
(g 0.07) 
'M. f. Derut. taJ. dos„ aequ. 
No. XX. 
tj, Naponta 3-szor 1 port. 

119: Pulvis a.peritivus al
calinus. 
(Rendelésikor kész.ítendö.) 

Rp. Natrii sulfurici siccati 
Pheiniolvhta.lie,ini 
Sacdhari ladUis 
aa. ~rammata tria (g 3.0) 
N atr11 hydrocarbonici 
l\1:ag·nesii oxydati 
aa. grammata quindecim 
(g 15.0) 
M. f. pu]". D. ad scatulam. 
~ap,onta 3-szor 1 csapo;tt 
ka ve1skainít1lal 112 pohár víz
zel 

120. Pwlvis 1 asperginis chlorosus. 
(Rend:elé&lrnr készítendő.) 

l{p. Chlo1'.oge.111ii 
gramm.ata duodecim et 
semis (g 12.5) 
Talci V enieiti 
gTamm~ta d~cem (!',' 10.0) 
Magncs1 carbonici hyd-
roxydalt:i ' 

Gyógyszerészeti jogszabályok. 17. 

g'rammata dno et semis 
(g 2.5) 
M. f.. P;, D. ad scatulam. 
S. h1n iopor. 

121. Pulvis calcii lactovhosphor. 

Rp. Calcii lae1tici 
Calcii phosphorici 
aa. grammata viginti 
(µ; 20.0) 
M. f. P· D. ad sacculum. 
8~ ~ apon!.a 3-szor 1 ooapott 
kaveskanallail' 1/2 pohár víz
zel bevenni. 

122. Pulv·is carbo Purgatis. 

Rp. 9arbonis miedicinalis 
Pulvcris liquiritiae comp. 
aa. grarnmalifa ·viginti 
(g- 20.0) 

JYI. f. pulv. D. a.d Siacculum 
ceratum. 
S., E.~::y c~apott káv.éSk~ 
nia.l1nz,1t v1zbe keverve be
venni. 

123. P1.dvis Caroli. 

Rp. · PnlvPTis ad aquam alkali
noS!Ulfato salina1n 
g·rar.nrnata cenrtum (g 100.0) 
""f2· ac} scatulam. ' 
ö. J{arolysó. 

124. Purlvi.s chind,n'i curn acetylo
soiicylico. 

Rp. Chinini sulfurici 
centigrammata vigilllti 
(g 0.20) 
Acic1i acety]!osalicylici 
c~nt1grarnmalüa quinqua
g-1n-ta (g· 0.50) 
J\f. f. nulv. Den~. tal. dos. 
aequ No. X. 
S. Naponta 2---3-szor 1 

port. 
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125. Pulvis chola.aogtts. 
(Rendeléskor készitendő.) 

Rp. Extracti belladonnae sicci 
c<mtigrammata dno (g 0.02) 
Phenolphtaleini 
00Ultigramm.atft Quinque 
(g 0.05) 
Hlexameltihyllente1t1~.amini 
centigrammata vigi1nti 
quin~ue (g 0.25) 
N atr,ii salicy1l'.ici 
gramma semis (g 0.5) 
:M. f. Dent. fal. dos. aequ. 
No. X. 
S. Naponta 3-szor 1 port. 

126. Pulvis codeini cum stibio. 

Rp. CodeiJnli hydroclorici 
centig-rammata duo (g 0.02) 
Stibii 1Sulfurati aur. 
cenlúigrammata tria (g 0.03) 
Sacchari albi 
gramma semis (g 0.5) 
M. f. pulv. Dent. t„1. dos. 
aeqn. No. X. 
S. N apoinJta 3-:szor 1 Do1it. 

127. Pulv-is combinatus. 
(Rendeléskor készítMdő.) 

Rp. Amidazopheui 
Calcii acetylosalicylici 
Pll1ena0eitini 

aa. centigramm.ata triginta 
(g 0.30) 
:M. f. prulv. Dent. t,al, dos. 
aequ. No. X. 
S. Szükség 'S'zerinfü naponta 
1-3 port. 

128. Pulvis diaitalis cum thep
bromi1110. 
(Rendeléskor ltészítendő.) 

ltp. Dig·ita1is folii pulV,, 
centigrammata dece1n 
(g: 0.10) 
Theobro1nirn.li pu1·i 
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centigrammata tririnta 
(g· 0.30) 
M. f. pulv. Dent. tal. das. 
aeqn. No. XX. 
S. Naponta 3-szor 1 port 

129. Pulvis Doveri. 

Rp. Pulv-eris Doveri 
centig;ran1-1nata decem 
(g 0.10) 
Sacchari a.Ibi 
centigrammata quadra
g·inta (g· 0.40) 
:M. f. pultv. Dent. tal. dos. 
aequ. No. X. 
S. Naponta 3-szor 1 port. 

130'~ Pulvis Doveri cum bis
mutho. 

Rp. Pulveris Doveri 
cen!tigrammata ·decem 
(g 0.10) 
Bisn1;uthi 1f1annici 
ce!nltigrammata quadra
gnta (g 0.40) 
M. f. Pulv. Dent. tal. dos. 
aequ. No. XX. ' 
S. Naponta 3-1s1zor 1 port. 

131. Pul-vis calciferrin. 

Rp. Calcii 1actici 
Calcii phosphorici 
Ferri lactici 
aa. grammata decem 
(g 0.10) 
M. f. prn1v. D. 
ceratum. 
S. N auoillta 3-.szor 1 csapott 
kávéskanállal, kevés vízzel, 
átJre.zés után. 

132. Piilvis inspersorius. 

Rp. Bismuthi subgallici 
grammata quinque 
D. ad scrutulam. 
S. Sebhintőpor. 

133. l'uZ,vis ipecacuanhae cum 
acety losa.licy lico. 

R.p. Ipc:cacuanhae rad. pulv. 
centig-rammata duo (g 0.02) 
Acidi aoetylosalicylici 
g-ramrna semis (g 0.5) 
:M. f. pnlv. Dent. taJ. do•s. 
acqu. 1'To. X. 
S. N aponitla 3-szor 1 Do rt. 

134. Pulvis laxans. 

)Rp. Ph~rnolphla,J,eini 
grani_mata cluo et, seimis 
(g 2.5) 
Pulveris liquiritiae comp. 
Pulveris rhei 
aa. grammata quínque 
·(g 5.0) 
-N attrii sulfurici sicci 
grammata decem (g 10.0) 
:M. f. pulv. D. ad. sacculum 
ceratum. 
S. N a:ponita 3-szor 1 csa
pntt kávéskaruáillal, kevés 
vízzetll 

135. Pulvis liquirit'iae composit. 

Rp. Pul'v. liquir1tiae comp. 
grammata triginta (g 30.0) 
D. ad saccnlum ceratum. 
S. Hashajtópor. Késhe
gyenkén:t veendő, kevés 
vízze11. 

136. Pulvis liattiritiae cum vhe
nolphtaleino. 

:&p. Piheno1Tphtaleini 
grammata tria (g 3.00) 
Pulveris liquiDitiae com1p, 
f.~rammata viginti sep!tem 
(g 27.0) 
l\II. f. Pnlv. D. ad sacculum 
ceratium. 
S. Hashajtó. Késihegy·en
kén1~ veendő. kevéJs vízzel. 

137. Pnlvis Locke. 
(Re<nldeléskor készítendő.) 

Rp. Kalii chlorat.i (KCl) ceruti
gra1nmata quadrag·i,nta duo 
(g 0.42) 
N atrii chlorati 
grammata novem (g 9.0) 
N atrii hydrocarbonici 
c-e1tltip;rn1nmata triginta 
(g- 0.:JO) 
Calcii chlorali sicci (2H,O) 
cenl:lig·rammata trig·i.nta 
(g 0.30) 
l\II. f. pulv. D. ad sacculum 
ceratum 
S. 1 liter steril o•ldathoz. 

138. Pulvis natri hydrocarbo
nici. aromatic. 

Rp. N atrii hydrocarbonici 
Eleosa.ccha.~i menthae pi
peri!tae 
aa. g·ramn1-a unum (g 1.0) 
.M:. f. pulv. Deut. tal. dos. 
acqn. No. XX. ad caps. 
ccrat. 
S. Szódamanlt.ha porok. 

139. Pttlvi.s natrii witrosi et 
theobromini comb. 
(Rendeléskor készíte·ndö.) 

Rp. J\cidi phenylaethylbarhit
urici 
centig'l·ammata dno (g 0.02) 
Papaverini hydrochlorici 
centi.uammata quinque 
(g 0.05) 
NatrJ.i n.itr0isi 
centigrammata tria (g 0.03) 
Tilleobromini puri 
cc;nti.i.;ram1nata viginti 
(g 0.20) 
M. f. p. Den~. tal. dos. 
aequ.. No. XX. 
S. N apo1n1ta 3-szor 1 port. 
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140. Pulvis obstipans. 

Rp. Pulverj_s Doveri 
cen•t,igrammata de.cem 
(g 0.10) 
B1smuthi subsalicylicj 
Tannini albuminati kera
tinati 
Carbonis medicina11is 
aa. centigrammata triginta 
(g 0.30) ' 
M. f. Pulv. Dent. .tal. dos. 
aequ. No.. X. 
S. Szükség szerint 1n1aponta 
2-3 port. 

141. Pulvis ziu 1ci alumin:ati. 

RP. Zilrnci sulfuriici pulverati 
grammata viginti quinque 
(g 25.0) 
Aluminis 
grammata septuaginta 
qu,inque (g• 75.0) 
M. f. pulv. D. ad sacculum. 
S. Küls&lieg. 1 kávéskauál
nyiJtl 1 liter langyos vízre. 
Öblítésre. 

142. Sal laxans minerale. 

Rp. Na,trii sulfuricí crystalli
sati e. natr. hydrocarb. 
grammata eentum (g 100.0) 
D. S. Kris~Myos Károlysó. 

143. Semrnae folium. 

Rp. Sern:ruac folii 
p·1_·antn1nJa deeen1 (g 10.0) 
D. S. Egy csésze forró víz
zel leönteni. s kihűlés után 
a les.zűrt folyadék félet 
eg:yiszerre elfogyasztani. 

Solutiones. 

144. So1lutio a.rgenti acetici 
ovhtálniica. 
(Rendeléskor készítendő.) 

Rp. Argenti acetici cryst. 
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centi.i.rrammata decem 
(g 0.10) 
1\ fl_Uao cleistililatae 
ad grarrurnata dece-m 
(g 10.0) 
M. f.. sol D. S. 1%-o.s ezüst; 
acetatos szen1csepp.ek. 

145 . .._';olutio ar9enti proteinici. 
(Rendeléskor készítendő.)) 

Rp. Argelulti protieinici 
gramma uJruum (g 1.0) 
Aqua destillatae 
ad F!'ra.mn1ata ducenta 
(g 200.0) 
l\l f . .sol. D. S. KülsőJJeg •. 
Fecskendezésre. 

146. Solutio arsenicalis ferrata. 
(Rendeléskor készítendő.) 

Rp. Solu tionis arsenicalis Fow
leri 
grammatla quinque (g 5.0) 
Tincturae pom.i ferratae 
grannnata viginti quinque 
(g 25.0) 

I\1. D. R. N a.Po.nt+a 3-szor llh 
cseppelt. Használat előtt~, 
fefa_·ázni. 

147. Solnti.o atropini ophthal. 
1n1i.ca 1%. 
(Retrudeléskor készíte1n:dő.}, 

Rp. _A.Jropini sulfurici 
c0nl'.lih1Tan1111ata quinque 
(g· 0.05) 
Aquae dest.illatae 
ad e;ramn1ata quinque 
(g 5.0) 
M. f. ,siol. D. sub signo 
vene.ni. 
s. Külsőleg-. 1% atropin» 
szemcseppek. 

148. S olu.f;-io codefni 2%. 

Rp. Codccini hydroc1orici 

"t'entigrammata vil..>inti 
(g 0.20) 
Aqua destillatae 
gTammata decern (g 10.0) 
M. f. so!. D. S. Naponta 
1~3rs.zor 20 C·S'eppe:t. 

-149. -S olutio emeticci. 

:R.p. Oupri sulfurici cryst. 
gramma unum (g; 1.0) 
Aquae dootillatae 
grammata sexaginta 
fo: 60.0) 
M. f. sol. D. S. Kéitpeo.·cew
kéint 1 i;vőkanáll,,,1 a hányás 
beáJltáig. · 

150. Solutio fuchs·lni cum 
resorcino. 
(So!. Oaste!Jrani.) 

°Bp. Fuchsini bas1ici 
cei:tigrammata viginiti 
qurnque (g 0.25) 
SPiriWus concentrati 
gramma quinque (g 5.0) 
Acidi borici 
gram·ma semis (g 0.5) 
-Resorcini 
g-rammata duo (g 2.0) 
Acetoni 
vramm.ata duo et semi.s 
'(g 2.5) 
Aquae carbolis,,,t. (2%) 
gram1mata qui-nquagin1ta 
~g 50.0) 
l\1. f. sol. D. ad vitrurn 
f,Jav. 
S. Külsőleg. Ecsetelé'sre. 

151. Solutio }odi spiri
tuosa. 

ltp. Solut.iouis jodi spirituosae 
g-ramma.ta deccm (g- 10.0) 
D. S. Külsőleg-. Jódoldat!. 

S olutio lcalii :iodati. 
Rp. Kalii jodati. 

grammata quinque (g' 5.0) 

Acitiae destil1.Iiatae 
gramn1ata ceirutum quin
quagJnta (g 150.0) 
M. !. so•L 
D. f!· NaponJta 3-szor 1 evő
kanallal. 

153. S olutio kalii .iodati cum 
brfYtno. 

Rp. Kalii jodati 
grammata quinque (g 5.0) 
Ka.li1i bromal!\i 
gTammata decem (g- 10.0) 
Aquao de-stil.}1at1ae 
ad g"rarnmata du·centa 
(g 200.0) 
M. f. :s•ol. 
D. S. Naponta 3-szor 1 evő
kanállal. 

154. S o1utio kalii iodati cutn. 
.iodo. · 
(Sol. Lugo.I:i.) 

Rp. J odi puri 
g-ramma semis (g 0.5) 
Kali1i jodati 
g·rarnn1a unum (g 1.0) 
Aquae destillatae 
ad grammata viginti 
(g 20.0) 
M. f. ROl. 

D. S. Lugos oldat. 

155. S01lutio opii conc. 2%. 

Rp. Üpii conceirutr. 
centürrammata viginti 
(g 0.20) ' 
Glycerini 
g-r~Il)rnata duo (g 2.0) 
Sp1rlitus conce:nitr. 
PTEtn1ma unum et semis 
(g· 1.5) 
Aquae des.tillat.ae 
ad gra1nmaita decem 
(g- 10.0) 
M. f. solutio. 
D. S. Szükség e.setén 10-20 
cseppet. 
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156. S olut:io pa.rq,ldehydi cum 
bromo. 
(Rendeléskor készítendő.) 

Rp. Kald.<i bromati 
grammata sePt0m (g 7.0) 
Paraldehydi 
Syrupi liquiritia-e 
aa. g-rammata decem 
(g 10.0) 
_A_quae dcstillatae. 
ad. gramn-iata d,ucenta 
(g 200.0) 
M. f. sol. 
D. S. N apon1a 3-szor 1 
evőkanálla1l, Használat 
előtt felrázandó. 

157. Solut'i,o pepsini. 
(R<;udeléskor készítendő.) 

Rp. A ci di hyclroclorici di1uti 
Glycerjni_ 
aa. grammata decem 
i e; lQ.O) 
Aquae destillatae 
grammata ce·n1tum septa
dnta (g 170.0) 
bei1n: aclde: 
Pepsini 
grarnmata dccem (g 10.0) 
M. f. sol. 
D. S. F,tl-:ez(>_:.:· közben ev::r 
evöknnf1Jlal fél pohár víz
ben. Hűvös heil.yen tartan
dó, romlékony. 

158. Soluti.o pilocarpini 
ovthalmi,ca 2%. 
• Rp. Pilocarpini hydroehlorici 

centi,rrammata ·yiginti 
(g 0.20) 
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Aquoo destillatae 
ad gramma1ta decem 
(g 10.0) 
M. f. sol. D. sub signo 
venleni. 
s. Kül1s·öle-g 2%-os pilocar
pilll Rzemcs-epPek. Az. orvos 
kezébe. 

• • 

159. S olutio s alis thebaici 1%. 

Rp. 

160. 

Rp. 

Morphini \hydroclorici 
cffilltigrammata decem 
(2; 0.10) 
AQuae destillatae 
ad grammata decem 
(g 10.0) 
J\11. f. sol. 
D. S. Szükség szerint na""" 
poni-tia 1____.g-.szor 15 cseppet .. 

S olutio tannitii ad combu.._ 
stione1n. 
(Rcndcl&skor készítendő.} 

Acidi tanniei 
grammata decem (g 10.0). 
Aquae destiJliatae 
ad gTammata ducelnta 
(g 200.0) 
M. f. sol. 
D. S. A sel1"t az oldattat 
átitatott mullal bekötni és: 
a kötést naponta. váltani. 

161. Soilu,tio theobrornin,i nitro
so jodati.. 

Rp. N rntl'ii nitrosi 
~·1·n1nu1 nJ.a ge1nis {g o.5) 
Kalii jodati 
grammata duo (g 2.0) 
Tfueobron-iini natrii ·salicy
Jici. 
grammata quinque (g 5.0) 
Aquae destillatae · 
ad grammata duce-nrt:a 
(g 200.0) 
M. f. sol. 
D. S. 3-szor 1 

162. Solutio zinci ch}ora,ti .. · 

Rp. Zinci ch]orati 
gram1nata .s-exaginta 
(g 60.0) 
Aquae destillatae 
ad grammruta ducen.ta 
(g 200.0) 
Acidi hydroclorici diluti 

qu. s. ad perfect. so'1uiio
nem, 
D. S. Külsőleg. 1 evőkanál
lal 1 liter vizre. öblítésre. 

Solutio)nes steriles pro in.i.* 

163. Solutio arsenicalis ,;Fear
son" vro inj. (1%) in. vitr. 

Rp. N a.trii arsenici 
ceintigram.mata decem 
(g 0.10) 
Solve in aquae bisdestilla
tae gramrorutibus quinque 
(g 5.0) 
Acidi hydroclorici n/10. 
qu. s. ut fiat solutio neut
rali,s: dein adde: 
N atrii chlorrufi_ 
-centjg·1·ammata sept,em 
(g 0.07) . 
Cocaini ·nlovi hydrochlorici 
centigran1mata vigi:nti 
(g 0.20) 
Acidi hydroclorici co/1000 
ad cm. cub. decem (10) 
Fiilltra, D. in vi1tro e. pile
olo teeto'') 
Sterilisetur. 
S. SOlutio steril. Pear&otn 
1 %·. Befec ... .;;kondezé.src. Az 
orvos kezébe. 
*) 1/3 rósszcl nag·:vohh ür
tart1almú üveg>be tölteni, a 
_g-umisavkát ráhúzni, majd 
lekötni s _úgy sterilizálni. 

164. SoluJio arseni.cali.s „Pear
son" pro in.i. (2%) inl. vitr. 

Rp. N atrii arsenici 
ce.nrt;i.f!:Tammata viginti 
(g 0.20) 
Solve ÍII' aquae bisde;stil. 
grammatibus quinque 
(g 5.0) 
Acidi hydroclorici n/10. 
au. s. ut f. solutio neutraa 
lis dein adde: 
N atrii chlorati 

centigramata sex (g 0.06) 
Cocaíni novi hydrochlorici 
cenki gt_·amrnait,a viginti 
(g 0.20) 
Aciifü hydroclorici ,n/1000 
R\l. cm. cub. decem (10) 
F1ltra. D. in vitro e. p-ileolo 
tied'.:o.*) 
Sterilisetur. 
S. 2%. Solutio steril. Paer
son. Befecskendezésre. Az 
orvos kezéb,E\ 

165. Solutio arsostrychnini pro 
ind. in arn:p. 

Rp. N ai:rii arsenicici 
n-iiligrammata undecim 
(g 0.011) 
Aquae des1tilrul:ae 
gramma ·Se,mís (g 0.5) 
Acidi hydroclorici n/10 qu. 
sat ut f. so1lutio neutra}ds. 
Dein adde: 
Strychnini ,nitrici 
decimiligrammata quinque 
et Bentis (g 0.00055) 
N atrii chlorati 
mi1lig-ramrnata oeto 
(g 0.008) 
N atrii glycerinophospho
rici 
Cocajni iuovi hydrochlorici 
aa. milligra1nrnata qu
o.ttnordecim (g 0.014) 
Acidi hydrocbloriqi n/1000 
ad cm·, cub. 1.1 
Filtra. D. in. amp. cuh 1.1 
Dcn,tur tal. dos. No. X. 
SteriHseiur . 
S. Solutio arsostrychnini 
Rt.cri l. Bef0-eskendc7A~Rl'-O. Az 
orvos kezébe. 

166. S olutio rrlropini ( 0.05%) e. 
papaverino ( 4%) pro inJ. 
in amp. 

Rp. A tropiníi sulfllrici 

') Lásd: 163. sz. rece<ptet. 
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miil1Hgramma s1emis 
(g 0.0005) . . 
P.aPaveriui hydroclJ_lorici 
milligTammata quatlragiinta 
quat,uor (g 0.044) 
Solve in acid- hydrochlo
l1ic. n/2000. ad cm. cub. 1.1 
D .:iiu an1pulf. StcrLtsatur. 
fru.,síÍ(um unum:. . . 
H. Solutio steril. Atrop1ni1 
0.05%. c. papaverino 4%. 
Befecske1rndezésre. Az orvos 
kezébe. 

167. Solidio calcii _chlorati P'.0 
·i,nj. intravenosa (10%) in 
amp. 

168. 

r-·~'.,l-jri111.~ ('alcii chlorati 
10%. cm. cub. 
dec·em et S'BlIDS (g 10.5) 
D. in a.mp. Sterili.,ge<t.ur. 
frustum unum 
s. 81>\tutio steril. Cal-Oii 
f'hlora,ti 10%. 
I·n.travénás bef-ecskendez.és
re. Az orvos kezébe. 

Soluti.o calcii gluconici pro 
inj. intramuscularis. 10o/o 
in amp. 

Rp, Solutionis cal-cii gluconici 
10% ·cm, cub. 
decem et semis (10.5) 
D. j:rn amp. S1terilis·~tur. 
frustum unum: 
S. Solutio SILeril. Calcii 
g·luconiei 10%. Intramuscu
.l:aris vagy intravénás be
fecs1cendezésre. Az orvos 
kezébe. 

169. Solutio. camph. in. ol. pro 
ín,i. (20%) in amp. 

Rp, Q,\1ei camphorwti 20%, ~"! 
amp. cm. cub. 1.1 Ste.r1lise-
iur. · 
frustun1 unum: 
D. S. ol. camphor. ,stcTiL 
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20%. Befecskendezésre. Az 
orvos k'ezébe. 

170. Solutio cocaini novi (2%) e. 
adrenalino pro inj. in a-mp• 

Rp; Cocaini 1ruovi hydrochlorici 
mil1igrammata quadragin.ta 
quatl,uor (g 0-044) 
Solutionis adre1rnali·nlÍ 1 % 
centig·rammata quinque 
(g 0.05) 
N a1trii bisu·lfuro.si 
mil]~gTan1mata duo 
(g 0.002) 
Solve in n/2000 acido 
hydrochlori,co cn1. sub. 2.2 
D. in. amP. Sterilisetur. 
frustum unum: . 
fi. SoL s.tc1iil. coca.ini novi 
2%. e. adrenalino. Befecsw 
kendezésre. Az orvos kezé
be. 

171. Solutio coffeini natrii ben· 
zoici (20%) pro in1j. in amp. 

Rp. So,]m\'-ilonis coffe-iní natrii 
benzoici 20% cm. cub. 1.1. 
D. in amp, Sterilise•tur. 
frustum unum: 
S. Sol. stertil. coffeini naitrii 
benz-otici 20%. BefeCskende
zésre. Az orvos kezébe. 

172. Solutio hexamethylentetra~ 
mini pro ini. ( 40%) in amp. 

Rp. Rohltionts hexame1Hhylen-
tetrami,n1i 40% cm. cub. 
decem ,e1t semis (10.5) frus
t.um unum: 
D. in. amp. SteriHseltur. 
S. So1lmtio steril!. lhexa-
m.ethylentetramirui 40%. 
Befecskendezésre. Az or
vos kezébe. 

173. Solutio Natrii chlorati 
hJJpertonica vro in.i. intra
venosa (10%) i.n vitro. 

Rp. N lttrii chlorati 
gramm_ a un:um ot centi
gramm.ata qrnirnque (g 1-05) 
Solve i·n· aqua.e bisdestilla
tae ad. cm. cub. dec0m et 
semis (10.5) 
Fili:ra. D. in: vitro _e. pilcolo 
tecto.*) 
Siförj,fü.setur. 
_n. S. 8olutiio nntrii chlorati 
hypertonica 10%. Intravé,
nás befecsk.endezéisre. Az 
orvos kezébe. 

174. Solutio Na.trii nitrosi pro 
inj, (Jo/o) 1'.n. a1np. 

Rv. Solutionis nat1'\ii nitrosi 4% 
cm, cub. 1.1. 
D. in amp. Steriliseüur. 
fruistum unum.: 
S. Solutio RteriL n.rutrii ·nÜ.t
roSli. 4%. Befecsk·emldezésre. 
Az orvos kezébe. 

175. Solutio 1Vatrii thiosulfuric 
pro in.i. (10%) in amp. 

Rp. So.11111i.i0ni_s nritri1i thio,gulfu
rici 10% cm. cub. 10.5 
D. in .amp. Steríl:isetur. 
fruS!f!urn. unum: 
S. Sol:. et„1·il. natrili thiosul
furici 10%, 
B·efecskendez.ésrc. Az orvos 
kezébe. 

176. Solutio Natrii thiosulfuric 
pro in.i. ( 40%) in. amp. 

Rr:. Aolut.ionis natrii thi0is1ulfu
"ici 40% cm. cuh. 10.5 
D. in arnp. Steril.isetur. 
frusitu,m unun1: 

*) Lásd a 163 .. :,z. receptet. 

S. S0i11utio stieril. 1rua!ürii thio
sulfurici 40% .• 
Befl}cskendezé6re. Az orvos 
keze be. 

177. Solutio olei.ferebenthinae in 
oleo pro in]. (20%) in. amp. 

Rp. Olei ter·ebenthínaü 
centigrammata viginti dno 
(g- 0.22) 
Aethylüi aminobe·nzoici 
n1illigrammata unde-cirn 
(g 0.011) 
01. sesami 
aid gramma unum et cenbi
grammait1a deuem (g 1.10) 
frust.um unum: 
M. f .. s'o.11. D. ]11 amp. Ster-i
lisetur. 
8. 01. teire.benthinae 20-%. 
Ster'il. _Befecskendezésre. Az 
orvos kezébe. 

178. Solutio opii conc. (2%) pro 
in.i. in amp. 

Rv. Ovii conce.ntrati 
milli.g·1·ammata Vliginti duo 
(g 0.022) 
Solve in n/2000 acido hy<l
rochlorici ad cm. cub. 1:1 
fru-situm unum: 
D. in. amp. Steni.Jfös<>t!ur. 
S. Solut1io sleril opii 
concentr. 2%. 
Bef.-ecskendezés-re. Az orvos 
kezébe. 

179. Sal. op-ii co-nc. (2%) e. koma: 
trovini ( 0.15%) pro in.i. in 
amv. 

Rp. Opii cOlncerutrati 
1n:illi2·rnn1rnata vig·inti duo 
(g' 0.022) 
I-Iomatropi.ni m1et:Jhylbro
mati 
milligrammn unum et se~ 
mis (g 0.0015) 
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So.l!Ve in n/2000 acido hyd
ruchlorici ad cm. cub~ 1.1 
froslllum unum: 
Ji\iltra. D. in amp. Sterili
setur. 
S. Solutio steril: opii conc. 
2% e. homa.trop.ino. 0.15%. 
Befecskendezésre. Az orvos 
kezébe. 

180. Solutio papaverini (4%) 

RP. 

181. 

Rp. 

* 
Solut~ionis pavaveri,ni hyd-
rochloridi 4% 
e. cub. 1.1 
frustum unum: 
D. iJn am[>. Steriilisetur. 
S. Soh1tio s:furil. papaverini 
4%. Befecskendezélsre. Az 
orvos kcz&be. 

Sol. papaverini (4%) e. 
nvethyl/iomatropino (0.15%) 
pro in,1. i.n amp. 

i 
methylbrom-Ho1natropini 

ati 
mi.llii;rramma ltnum et 
serri'is (g 0.0015) 
Panave·rini hydrochlorici 
1niiUig1·ammata Qnadraginta 
quattuor (g 0.044) 
Solve in n/2000 acido hyd
rochloric:i ad. cin. cub. 1.1 
frustum unum: 
Filtra. D. in' amp. Sterili
setur. 
P,_ Solut.io >S~ileril. papaverini 
4% c. homo.tropino 0.15%. 
Befec.sken'dezésre. Az or
vos ke.zébe. 

182. Solutio Ringeri pro inj. in 
vitro. 

RP. Calcii chilorati s>icci (2H2 0) 
centigrammata trigin,ta 
(g 0.30) 
Kalii chlorati (KCl) 
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. centigram1nn.ta qua1dragin..:. 
ta duo (g 0.42) 
N ali.:rii hydrocarbonici 
centigrammata triginta 
(g 0.30) 
N atril chloraiti 
g'rammata nov1em (g 9.0) 
AQuae tlestillatae 
ad gramma:ta nlllle 
(g 1000.0) 
Fii11tra. D. i11 vitro· e. pileol(} 
•tecto*) 
Stterili.setur. 
S. Stteril Ringm· oldat. Be
fecsken&zésre. Az orvos 
kezébe. 

183. S olutio sacchari uvae vro 
inj. 20%. 20 ccm. in vitro~ 

Rp. Sa.cclhari u vae 
gramm·ata quattuor et 
centigrammata viginti 
(g 4.2) 
Aquae bisdoofüllatae steril. 
ad cm. cub. 21 
Filtra. D. imJ vitro e. pile
o\'o. tecto.*) 
Steriillisetur. 
S. Sol. steril. sacchari uvae 
20o/o. Befccsk•e.ndez.ésre. Az 
orvos lzezébe. 

184. Solut:io saccharí uvae pro 
inj. 20% 50 ccm. in vitr. 

Rp. Sacchari uvaie 
grammata decem. et cent.i
grammata quadraginta 
(g 10.4) 
Aquae bisda-;ti11atae stcri"". 
ltis ad cm. cub .. 52 
Fibtra. D. in vitro e. pileo1o 
tecto') 
Sterilisel!ur. 
S. Sol. steril sacchari uvae 
20%. Befooskendezésre. Az 
orvas kezébe. 

') Lásd a 163. sz. receptet. 

185. S olutio sali.s thebaici pro 
in.i. (1%) in amp. 

Rp. Solurtionis morphini hydro
chil'orici 1 % 
in amp. cm. cub. 1.1 
frustum u,num: 
D. S. Solutio steril salis 
thebaici 1%. · 
Befecskem1dezéstre. Az or
vos kezébe. 

186. Solutio salis thebaici pro 
ini. 3% in. vitr. 

Rp. Mori;ihfülii hydrochlorici 
cent1gramma1t!a undecim 
(g 0.11) 
N atrii c'hlora.ti 
cen·f:l_u·ran11nata octo 
(g 0.08) 
Aclidi hydrochlorici n/2000 
ad cm. cu b. 11 
Fi1tra. D. in vitro e. Pileolo 
teeto') 
SJterilisetur. 
S. Sol. steril. sallis thebaiei 
1 %. Befecskendezésre. Az 
orvos kezébe. 

187. S,ol.utio salis thebaici pro 
in1. 2% in. amp. 

Rp. S0lutj.01_1iR n1~rphini hydro
chlor1c1 2% 1n am.p. cm. 
cub. 1.1 
fru<Rturn unum: 
D. S. Soilntio steril. sali.s 
thebaic·i 2%. 
Befecske1nrlezéis-rc. Az orvos 
kezébe, 

188. Soluli.o saNs thebaici 
in1i. 2% in, vitro. 

vro 

Rp. J\1ornhini hydroch1orici 
ceinitigrarnmata viginti duo 
(g 0.22) 
N atrii chlorati 

') Lásd a 163. sz. receptet. 

centigrammata sepitem 
(g 0.07) 
Acidi hydrochloruci u/2000 
ad. cm. cub. 11 
~iltra. D. in ~tro cum ' 
p1leolo tee.to*) 
§terilrisetur: 
l.-"'. Sol. st!_ler11. 'S!alis thebaici 
2%. Befec~kendezésre. Az 
orvos kez.ebe .. 
*) Lásd a 1G3. sz. receptet. 

189. Solutio sali.s thebaici. 
(2%) et atrovini ( 0.05%) 
vro in.i. in anup. 

Rp. Atrop 1i ni ,sru_lfurici 
clecirnillig-ran1.1nata quinque 
et sBmis (g 0.00055) 
Ivio-rphini hydroc.l1orici 
mill'iff-ra1nm'ata viginti duo 
(g 0.022) 
80hrp ln, acido hydroclorico 
n/2000 . 
ad cm. cub. 1.1 
Frustum u1n.um: 
Filtra. D. in an1p. 
Rtcrilise•tur. 
8 .. S.olu·j!-i_o steril. \Sa]iis the
ba1c1 2% et atroPini 0.05%. 
Befecskemlébezósre. Az orvos 
kezébe. 

190. Solutio scopornorph'i-ni. pro 
inj. in amp. 

Rp. Sconoln1nini hydrobromici 
rlecirnilligTamm'ata duo et 
se mii 11 (e; 0 00025) 
M_orphinJi hydroclorici 
m1Hlgramn1 a t-a vigin ti du o 
(g· 0.022) 
.A r-t.hylmorphini hvdro-
eh1orici · 
Jnilligrammata triginta tria 
(g 0.033) 
80Jv11 iTl n/2000 Acido hvd-
rochlorici ~ 
ad. cm. cub. 1.1 
f1·nstu1n unum · 
Filtra. D. Un a~p. 
Steri1lise1tur. 
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S. Solutio g,teril. scopo
morphin1i. Be.fecsk1endezés
re Az orvos kezébe. 
C~ak törzskö1n1yvezett ké
szítmény szolgáltatható ki. 

191. Solutio strophanUn• .Q. pro 
inj. ( o.o5%) in amp. 

Rp. Bt!ropha.ut;ni-g. . 
m:illigrammaita sern1s 
(g 0.0005) 

192. 

Rp. 

193. 

N atrii chlorati 
m/iiliigrarnrnata novem 
(g 0.009) 
Aquae deistillrntae 
frusturn unum: 
ad cm. cub. 1.1 
Fil.tra. D. in amp. 
Sterilis:eitur. 
S. Solutio steril. stJ.·oPhan
fini (g 0.05%, Befecs•kende. 
zésre. Az orvos kezébe. 

Solutio vitaminri C pro inj. 
(10%) in amp. 

Acidi ascorbinJici 
c~n1tiigramrnata undecim 
(g 0.11) ' ' 
N rntrii hydrO'carb01DJ1c1 
oontigrammata quinqu·e 
(g 0.05) 
Aquae bisde.stil1l1atao 
adi cm. cub. 1.1 
Filtra. Dentur taJ. dos. in 
amp. No. V. 
Sterilis.e1l'ur. 
~. Rolutio steril. vitamini 
e 10%. 
Befeoskendezésre. Az or
vos kezébe. 

Suspensio bism~ salicyl. 
pro ini. intramusc. (10%) 
i'fl. vitro. 

Rp. Bismuthi &ubsa.llicylici . 
grammiata duo eit cent1-
grammata vigin.ti (g 2.20) 
Olei ses·ami 
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194. 

ad grammata vig-inJf!i duo 
(g 22.0) 
M. f. 1. a. su·sp1ensio. 
D. in vitro collo iliato episto
meo vitreo. 
Steriliseitur. S. Suspensio 
st,eri1. bismut!h. subsalicyl. 
pro inlj, •in,tramusc. lOo/o. 
Befec.sk,e•ndez.ésre-. Az orvos 
kezébe. 
Használat előtt jól felTá
ziandó. 

Susvensio hudrar.oJ;ri 
sal-icyli pro in,j, infrarnusc. 
( 10%) ín vitro. 

1-Iydrargyri salicyli 
gramma unum e1t ce-nti-
1ITarnrnata decern (g 1.10) 
Olei ,seis.~mi 
ad gramm1ata undeicim 
(g· 11.0) 
M. f. 1 . . a. suspensio 
D. ín vitro coHo lato epi
stomeo vitreo. Stet>ilisetur. 
S. S11spensio ·siteril. hyd
rarg. sal1icylic. Pro -ilrnj. 
intramusc. 10%. Befecs
kendezésre. Az orvos kezé-
h!"· Ha;zná.la!'.1 előtt jól fcl
razando. 

195. Species althaeae. 

Rp. Specierum al1ha0ae 
gTammata t.riginJta (g 30.0) 
D. ad ·sacculum 
S. Eb'Y evőkanrulnyit egy 
csés·ze Langyos vízz.(>;l kever
getni és kihűlés után szür
ve elfogvya&ztanri. 

196. Species antiasth11iaticae· ad 
fu1ni.aation_em. 

Rp. SpecieTu1n alt.hae•a.e . 
grammata vigintiquinque 
(g 25.0) 
D. ad scatulam. 

S. Asthma ellen füstölésre. 
Az orvoB roodelete s.zerint. 

197. Species aperitivae. 

l{p. Sennae follii 
grammata decem (g 10.0) 
Absinthii herbae 
Cen:t\aurii herhae 
Marubii herbae 
.Melissae fol•ii 

aa. grammata v.í,ginti 
(g 20.0) 
Allthaeae radicis 
Liquiritiae radicis 
aa. ~:ra111mata triginta 
(g 30.0) 
M. D. ad .saccuJum. 
S. 1 evőkanáln1yit egy csé
sze forró vízzel kevergetni 
·és kihülés után: szűrve el
fog-yasztani. 

198. Species contratussim. 

Rp. Allthaeae radicis 
Ljquiriti;J.e radicis 
aa. grammalta dece-m 
(g 10.0) 
Thyrni herba 
grammata quadraginta 
(g 40,0) 
M. D. ad sacculurn. 
R. 1 evőkanálnyit egy csé
'8ze forró vízzel ke,)';ergetui 
f.s kih{ílés után srzürve el
fogyasztani. 

199. /~pec'les di.ureticne. 

Rp. Spec-ierum diuraticae 
,o·ra.mn1.a:ta quinquaginta 
(g 50.0) 
D. ad .SP,aiiulum. 
S. 1 evőkanálryit eg-y csé
sze fovró víz7:el kevergetni 
és kihűlés uíá.n szürve eL 
fogyasztani. 

200. Sv-ecies uvae ursi et kerni .. 
ariae. 

RP. Uvae ursi fo1lii ·scisisae 
(III.) 
grammata vigin:ti quinque 
(g 25.0) 
llerntiariae herba 
grammatra quinquaginta 
(g 50,0) 
M. D. ad sacculum. 
S. 1 evőkanálnyit egy csé-
szo fon·ó vízz.el keverget
ni és kihűlés wtán szürve 
elf ogyaszltlani. 

Spiritus. 

201. FJpiritus ctn1tirheumaticus. 
Rp. Thymoli 

ce.ntigrammata -d1ecen1 
(g 0.10) 
Camphorae 
g-rantmata duo (g 2.0) 
Acidi acetici diluti 
gr.ammata viginti (g 20.0} 
S piri tus dil uti 
grarn:n1;a/i1a qui1ruquaginta 
(g 50.0) 
M. f. sol. 
D. S. Bedörzsölésre. Külső
leg. 

/ 

202. Spiritus menthae cu11i sale .. 
Rp . .1\_e·fhcris a.c.eitici 

centigrammata sexaginta 
(g 0.60) 
Üil!ei menthae pjperitae 
irmmrna unum (g 1.0) 
Glycerini 
grammata dno (g 2.0) 
N rutrii chlorati 
gran1mata duo eJIJ s,emis 
(g 2.5) 
Sniri1tus diluti 
ad g-:rammata centum 
(g 100.0) 
l\1. f, sol. 
D. S. Mentholos sósbor. 
szesz. 

2GJ: 
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203. Spiritus salicylatus. 

Rp. Spiritus salicy,lati 2% 
irrnnunata centum (g 100.0) 
D. S. Külsőleg. 2%-os sza
licilszesz. 

Suppositoria. 

204. Suppositoria analget·ica. 
(Re>nJdeléskor készítendő.) 

RP. Aeidi pheirnyfaethy,lbarbitu
rici 
gramma semis (g 0.5) 
Amidazopheni 
grammata duo et semis 
(g 2.5) . 
Butyri cacao pu. s. ut f1ant 
suppo·Slitoriae. No. V. 
Detur ad scat. 
S. Fájdalom eseitéirn 1 kú
pot. 

'205. Suv'nositoria benzolsidfa
midi. 

(Rencleléskor készítendő.) 
J{p. ParaaminobenzolSulfamidi 

irrammata octo (g 8.0) 
Butyri cacao 
ou. Sat. ·ut f. supposit. No. 
x. 
ne+„1· nd Rcnt. 
S. Naponta 1-3 kúpot. 

206. Suppositoria digitalis 
(Rende>léJskor készfü:endő.) 

Rp. Digitalis folii 
P'T'ammata Quattuor (g 4.0) 
Butyri cacrro qu. s. ut f. 
supp. No. XX. 
Det.ur ad scat. 
S. N aPonta 3-szor 1 kúpot. 

207" Snv'flositoria digitalis e. 
theobromino. 

(Rendeléskor készílt1e-ndő.) 
Rp. Digi.talis folii 
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grammata duo (g 2.0) 
Theobro1nini purj 
gramn1ata quinque (g 5.0) 
Bn•tyri cacao qu, s. f. supp. 
No. X. 
Detnr ad Hcat. 
S. Naponta 3-szor 1 kúpot. 

208. Supvositoria haemorrhoi
dalia. 

Rp. Supposit. haemor:r1hoidal. 
Detur ad scat. No. X. 

209. 

Rp. 

S. Szük.8lég szerint 1 kúpot. 

S1tri'üositoria hae1norrhoi
da~lia cum cocaino. 
(Rendeléskor készítendő.) 

Cocaini hyd;rochlorici 
eentigrammruta decem 
(g 0.10) 
Solutionis adrenalini 
guttas X. 
Resorc·i1n1i 
fleni;ígTammata quinque 
(g 0.05) 
Balsami Peruviani 
cent.ig-rammata quindecím 
(g 0.15) 
Acídi bo~ici 
gramm.a semis (g 0.5) 
Bism_uthí oxyjodogallici 
g-ramm1a un11n1 (g 1.0) 
BuJllyri cacao 
qn. s. u,t fiant f!UPpositoria 
No. V. 
Deltur ad scat. 
s. Naponta legfeltiebb 2 
kúpot. 

210. Suppos1.for1,a opii e. bella
dmuna. 
(Rooideléskor kész\tendő.) 

Rp. Fi",{tract.i_ beHadon1n!ae sicc. 
Extracti opii a.quo.s;. sicc. 
a.a. (•,0ntigramrna.ta dee.em 
( q; 0.10) 
Bu tyri cacao 

qu, sat. ut f. supposit. No. v. 
Datur ad scat. 
S. Naponta 1-3 kúpot. 

Syruvi. 

211. Syritpus ferro.ioda.ti. 
Rp. Syrnpi ferri jodati 

grammata quinquaginta 
(g 50.0) 
D. S. Naponta 3-szor 10-
30 0s•eppet. Kevés vízzel 
bevenni. 

212. Syrnpus hypophosphorosus 
comp. 

Rp. Syrupi hypophospbor(}SIÍ 
comp. 
gTan1mata ducenta 
(g 200.0) 
D. S. Naponfa 3-8"ürc 1 
evőkanállal! kevés vízzel 
be~enní. 

213. Syritpits kolae. 
Rp. Tinoturae strychni 

g:ram1nata tria (g 3.0) 
Extradi kola,e fluidi Ph. 
H. III. 

~V'i-" 

Ti'n'Cturae Aurantíi 
aa. grammata víginti 
(g 20,0) 
Natrii glycerinophosrphorici 
sol. 50% 
g'l'a.mmata triginta (g 30.0) 
SyruI>i simplicís 
ad g'l'amroa!ta .d;ucenta 
(g 200.0) 
M. D. S. Naponta 3-szor 1 
evőkaná1],al. 

·214. Tannini albuminati kerati
nati pulvis. 

Rp. Tanulni albnrni·n1ati kerati
nru~i 
grarnma unurn (g 1.0) 
Dent. tal. dos. No. X. 
S. Naponta 3-szor 1 port. 

215. Theobromini natrii salic1r 
lici pulvis. 

Rp. Theobromini natrii sai1icy
lici 
granrma semis (g 0.50) 
Deut i1al. dos. aequ. No. X. 
S. N a:ponta 3-szor 1 :port. 

Tincturae. 

216. Tinctura amara ferrata. 

Rp. Tinohurae amarae 
Tineturae pomi ferratae 
1aa. gran1mata quindecirn 
(g 15.0) 
M, D. S": Naponta 3rszor 
30 cse:ppet. 
Has1m1áJa;t előtt felrázni. 

217. Tinctura digitalis. 

Rp. Tincturae digitalis. 
gran1mata quindccim 
(g 15.0) 
D. S. Naponta. 3-szor 15 
cs,epPet. 

218. Tincl'ura opii. 

Rp. 'l'incluTae opii 
grammata qu~nlque (g 5.0) 
D. S. SzükGég esetén 10---15 
cseppet. 

219. Tinctura valerianae e. 
menthol. 

Rp, Meul:holi 
F~~·anuna semis (g· 0.50) 
11ncturae vah~rianae 
aetherer.e 
gramrna:tla quindecim 
(g 15.0) 
M. f. sol. 
D. S. Naponta 3-szor 15-20 
cseppet, 
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U. nguenta. 

220. U n.f)uerr11l'u11i ad granulatio
nem. 

Rp. 
(Rendeléskor készíterudő.) 

Boli albae sterilis. 
grammalta quinque (g ·5.0) 
Zinci oxydati 
grammata triginta (g 30.o) 
Ü1llei jecoris morrhuae 
grammaltla quindecim 
(g 15.0) 
Adipi..si lanae anhydr. 
V ase:lini flavi 
aa. grammata vigintiquin
que (g 25.0) 
M. f. ungu. 
D. S. Kerrőcs. 

221. U n1guent-nrn ad. nianu1n. 
(Re1nldeléskor készítendő.) 

Rp. Vas.e,lini cholesteTinati 
grammata dccem (g 10.0) 
Aquae desrtilla.t,ae 
grammata viginti (g 20.0) 
M. f. UILP,'U· 
D. S. Kfakenőcs. 

222. U nrf'uentum a1lunvinii ace
tici. 
(Rendeléskor készítendő.) 

Rp. _f,,_1u1niln)ii acetjci tartarici 
soluti 
Aquae de.stillatae 
aa.. grammata quinque 
(g 5.0) 
A di pis lan.a.e aiTuhydr. 
Vaselini flavi 
aa. g-rammata vigi:nki 
(g 20.0) 

1v'[. f. nn_e:u. 
D. S. Hűsítő kenőcs. 

223. Unguen,tum anaesf1hetisans: 
(Rend<>léskor készítendő.) 

Rp. Aetylii aminobenzoici 
gra.mma lJl!l\um (g 1.0) 

Ungu.e[_uti sim.Plicis· 
ad grammata decem 
(g 10.0) 
M. f, ungu. 
D. S. Érzésteloo:íltő kenőcs„ 

224. U nguentum boraxrit<.<in q!-
calini1.ni. -
(Rend„léskor készítendő.) 

Rp. N atrii boracici 
gramma semis (g 0.5) 
N atrii hydrocarbonici 
gramma unum. (g· l.U) 
Aquae des1l1illatae 
grammata quinque. (g 5.0)1 · 
Adipis l'anae anh-;rrlr. 
grammata quilnquc (g 5.0) 
V asel•rui flavi 
ad f!l'~Ímmata quinquag-inta. 
(g 50.0) 
M. f. ·u·n;i::;n. 
D. S. Alkalikus lwr,őcs„ 

225. Unquenfu11i calc·ii h-ypo
ch1lorosi. 
(Rendeléskor készítendő.), 

Rp. CcdeaT"i'111B ch1oL':fl.·!-ar' , 
gramma unum (g 1.0) 
Aquae desltillatae 
gramm.ata undcvi~i11ti 
(g 19.0) 
Adipis lanae anbyd1·. 
Vaselini fla:vi 

aa. gran1-mait1a vigi.nti 
(g 20.0) 
M. f. urngu. 
D. S. K6nőcs. 

226. U nguen.tum1 conh·a1 ox·y
uri1n. 
(Rendeléskor készítendő.} 

Rp. Acidi salycyi.'tci 
Naphtoli ~ 
aa, ·centigrammat:a sex, 
(g 0.06) 

Paradichlorbenzoli 
centigrammata decem 
(g 0.10) 
Adipis lanae-
Vaselini f1lavi 
aa. grammata q'uinque 
(g 5.0) 
M. f. ungu. 
D. S. Kenőcs. 

227. Unguentum coinrtra 
'P'l"1.trininem'. 
(Rerudeléskor készítendő.) 

Rp. Acidi carbolici iliquefacti 
centigrammatn. decem 
(g 0.10) 
Ung'Uenti simp.llcis 
ad gramm2ta. vig1nti 
(g 20.0) . 
M. f. ung11. 
D. S. Vis,zki~·té8 elleni ke
nőcs. 

228. U nguentum contra scabi
e1n. 
(Rendeléskor. készítendő.) 

Rp. Su-l:furis pulverati 
grammata vig1n ti (g· 20.0) 
Ka.lii carbonici puri 
grammata decem (g 11; fi) 
Aquae de.".ltillatar} 
grammata quinque (g 5.0) 
Vaseli'Ili flvvi 
ad grammal n. eentum vi
ginlti (g 120.0) 
M. f. ungu. 
D. S. Kenőcs. 

229. Unguentum haemorrhoi
dale. 
(Rendeléskor készítendő.) 

Rp. Cocaini novi hydrochlorici 
ce!IlJtigrammata <luadra
.e:inta (g 0.40) 
Ephedriinii •bydroc1orici 
gramma S'emis (g O,jO) 
Mentboli · 

Gyógyszerészeti jogszabályok. 18. 

centigrammata triginta 
(g 0.30) 
AdiPis lanae anhydr. 
Vaselini flavi 
aa. ad grammata decem 
(g 10.0) 
M. f. ungu, 
D. S. Aranyér elleni ke
nőcs. 

230. U nguentum hydrar
gyri. 

Rp. U nguenti hydrargyri 
grammata tria (g 3.0) 
Dent. tal. do,:;~ .iin. ~aps. 
cerat. 
No. XXX. 
S. Az orvos ·utasítása sze
rint, bedörzsölésre. 

231. U nguentum ichbhyo!i sa
Ucylatum. 
(Rendeléskor készífondő.) 

Rp. Acidi salicylici 
gramma unum (g 1.0) 
Am1noni.i sullfoichthyolici 
grammata quattuor (g 4.0) 
Vaselini füavi 
grammata quadragint.a 
qu:inque (g 45.0) 
M. f. ungu. 
D. S. Kenőcs. 

232. Unouewtum jecoris. 
(R!lrudeléskor kés.zitendő.) 

Rp. Olei jecoris mo1~'hua.e 
gram.mata quadragiuta 
(g 40.0) 
V aselini flavi 
grammaita sexaginta 
(g 60.0) 
M. f. u ngi.1. 
D. s. Kenőoo. 

233. Unguentum Mik-ulitz 
(Rendelookor készíwndő.) 

Rp. Argelniti n'iitrici erystalli.sati 
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centigrammata trig·inta 
(g 0.30) 
Aquae destillatae 
gramma uruum (g J.O) 
Balsami Per-uviani 
grammata tria (g 3.Ű) 
U1llfguent1i zinci oxydati 
ad grammata triginta 
(g 30.0) 
M. f. ungu. 
D. S. Kenőcs. 

234. U nguentum nasal~. • " 
(Rendeléskor. kesz1tendo.), 

Rp. 

235. 

Olei eucalypti 
Orlei menthae piperitae 
aa. grammata se.mis (g 0.50) 
V aselini flavi 
a:d grammata decem 
(g 10.0) 
M. f. ungu. 
D. S. OrrkmJőcs. 

U nguentum ophtalmi
cum flavum-
(Rendeléskor készíta1;dő.) 

Rp. Hydrargyri oxydati flavi 
cetn.tigrammata cleC'em 
(g 0.10) 
Vaselini flavi 
ad gramma.V_t decem 
(g 10.0) 
M. exacti,s.s,, ut f. 1. a. ungu. 
D. S. Sárga sze·mkenőcs. 

236. U n_quentum 1iro infante. 
(Roode.léskor készít~ndő.) 

Rp. Zinci oxydati 
gramm1atf:a q_uadraginta 
(g 40.0) 
ül. heliauthi 
Adipis lanae amJ,y~r. 
aa. gramma:J::a tr1g1nta 

,, (g 30.0) 
M. f. un•gu. 
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D. S. Zinkoxydos gyer
mekkenőcs. 

237. U nguentitm sa-postearini. 
(U ngu. stearini eum oleo 
ricini.) 

Rp. Stearini 
g·rammata duodooim et 
semis (g 12.5) 
Glycerini 
gramata trigin~a (g 30.0) 
Olei ricini 
gramat.a duo et semis 
(g 2.5) 
Aquae destillrutae 
grammata quiJnquaginta 
(g· 50.0) 
Liquoris ammoniae 10% 
grammJa un\Um ·P.t semis 
(g 1.5) 
O.lei geranii HisPanici 
gu ttam unam (I.) 
M. f. 1. a. ungu. 
D. S. Stearinkrém 

238. Unguentum sulfuratum. 

Rp, Unguenti !S·ulfurati 
g-rammata cenlVum (g 100.0) 
D. S. Kroilőcs. 

239. U nguentum zinci oxydati. 

Rp. U nguenti zinci oxydati 
grammata trig"inta (g 39.0) 
D. S. Zinkkenőcs. 

240. V as0linum boricum. 

Rp. V aselini cum acido borico. 
grammata triginta (g 30.0) 
D. S. Sárga borvaselin. 

2. számú melléklet a 202.110/1948. N. M. számú rendelethez. 

A közgyógyszerellátás, illetve az államkincstár terhére rendelhető 
nem hivatalos g·yógyszerek és gyógyszerkülönleg;ességeJk. 

Adigan •nj. Richter 3Xl ccm 
Adigain sol. Richtler 15 gr 
Aktoprotin inj, ChinoiinJ 

3Xl ccm 
Alctoprotin iuj, Chinoin 

6Xl ccm 
Ak!toprotin iuj. Chinoin 

1X5 ccm 
Ambesid solub. inj. Riohter 

6X2 ccm 
Ambe.sid soó'ub. 1rnj. Richter 

6X5 ccm 
Antisacer .tabl. W aJDJder 50X0.1 g 
Argyl pulv. Eger 0.1 g 
Betacid tabl. mii!"' Richter 

20X0.05 g 
:Bismosalvan inj. Riclhter 30 ccm 
Bismosalv.an inj. Richter 50 ccm 
Bisteril pulv. Wandcr 10 g 
Bizo'l inj. Eger 20 ccrn 
:Bizol inj. Egger 40 ccm 
Dalciferol inj. Chinoin, Richter 

lXl ccm 
Cal'ciforol sol. ctinoin, Richter 

5 ccm 
{Jalciferol sot Chinoin:, Richter 

10 ccm 
Citargrnnl pulv. mto 0.1 g 
Compr. Antimalarica 10 db 
Compr. Antimalarica 20 db 
Compr. A'nl!imalarica 100 db 
Cm·tipan puJv. Rex 1 g 
Dermaforin pulv. Katona 10 g 
Desepty1] inj, Ohinoin 6X2 ccm 
Deseptyl inj. Chinoin 6X5 ccm 
Digiclarin ind. Chinoiiru 3Xl ccm 
Digiciarin sol. Chinoi1rr 15 ccm 
Diphedan tabl. Richter 25XO.l g 
Dynarsen inj. Egger lXl ccm 
Dynarsen inj, Egger lOXl ccm 
Dynar&elnl 'inj. Egg~er 1X3 ccm 
Dym1arisen i1nj. Egger 10X3 ccm 
Eggoplas.t ragtapasz Egg,:er 

1mX1 cm 

" 1 n1X 2 cn1 

Eggoplast ragtapaSiz Egger 
" 1 inX 3 cm 

„ ,, 1 mX 4 cm 
„ „ 1 mX 5 cm 
„ „ 1 mX18 cni 

Exlhepar IllJ. Certa csak köz
kórház (klinika) áilital igazoltan 
vész.e-s vérszegénységben (anae
mia perniciosa) sze·nvedő bete
gek részére .a bizonyítványban 
megállapított adagbrurn és a ke
zelésreelőírt időben rernllelhető 

10X2 ccm 
Fagifor syr, Oi1to 
Ferri protoxa~.ati cum 

110 g 

arseno Dr. Deér lOOX0.108 g 
Gl!rundubolin inj. RichJtJer 

1000 E 3Xl ccm 
Hogival .inj. Chinoin 

1000 E 3,Xl ccm 
Hydrargyrum. s.ulf. rubr. 

(Cinnabaris fact.) pulv. 1 g 
Insulin rendelhető' bármely 
törzskönyvezett készítmén:y a 
999/1942. R M. so,. r<'Iidelet 5. >§. 
ában foglwlt rendelkezések sze
rin!t 100 E 5 ccm 

200 E 5 ccm 
J odostrumiJt tbl. W ander 100 db 
Kari! 2 tabl. Wander 100 db 
Lanaclarin inj. Ohinoin 

3X2 ccm 
Lanaclarin 'inj, ChiJruoin 

6X2 ccm 
Leucoplast rag·tapaisz Beiersdorf 

,, 1mX1 cm 
,, 1 mX 2 cm 
„ 1 mX 3 cm 

" ,, 1 mX 4 cm 
„ l mX 5 cm 

" ,, 1 inX18 crr1 
Medobis i'Il,j. Chinoin 25 ccm 
J\1onovif,an Human az eladás1 

ár a miln\dJenk ori gyári (nagy~ 
kereskedői) ár+35% 
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Natr. hypGsrnlf. pur. (ThiGsul-
fur) 10 g 

Neosalvarsan (magyar) Magyar 
Pharma az eladási ár a min
denkori gyári (nagykereske
·dői) ár+35% 

Nitromilrut tabl. Egger 
50X0.0005 g 

Novurit IUJ. Ohinoin 5Xl ccm 
Novurit inj, Chinoin lOXl ccni 
Novurit inj, Chinoin 5X2 ccm 
N ovurit inj. Chinoin 10X2 ccm 
Q,mnadin i_1nj. (magyar) Magyar 

Pharma 1X2 cmn 
Os,tya Ohinin porokh<?z. az .íz

telen Chini.lnlum tann1cum in
.sipidum Rozsnyay kivételével 
6X7 cm Ullagyságban 12 db 

Ovarium ~abl. Octan 40 db 
Ovariurn ~labl. Octan 100 db 
Ovarium tabl. Richter 40 db 
Ovarium tabl. RirMer 100 db 
Ovokrin dragée W runcler 40 db 
Ovokrin dragoo W ruuder 100 db 
Ovosan tahi. Chinoin 40 db 
Ovosan tahi'· Cliiuoin 100 db 
Pallicid tabl. W ander 60XO.Ol g 
Pallicid tabl. Wander 50X0.05 g 
Pallicid tabi. Waudcr 20X0.25 g 
Perfuepar iuj, Richter csak köz-

kórház (klinika) által igazol
tan vészes y.érszegénysé1gben 
(anaemia perniciosa) szcn ve
dő beitegeik részére a bizOIIliyít
ványban meg{,Jlapított adag
ban és a kezelésre előíritl idő
ihen rendelhető 6X 2 ccrn 

3X 5 ccm 
6X 5 ccm 
2X10 ccm 

Polysan inj. lX 2 ccrn 
Polysan ín;i. 3X 2 ccn1 
Revival Eg·ger az eladási ár a 

mindenkori gyári (p.;yógyárú
mJagykereskedői) ár+35% 

Ronin tahi'. W ander 24 db 
So·lus·alvars·an Magyar Pba11na 

lXl ccm 
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So'l usal var:san Magyar Pharma 
1X2 ecm 
1X3 ccm 
1X4 ccm 
1X5 ccm 
1X6 ccm 

lOXl ccm 

„ 
„ 
„ 
„ 
„ 
„ 
„ 
„ 
„ 
„ 
„ 
„ 
„ 
„ 
" „ 
„ 

„ 
„ 

" „ 

„ 
„ 
„ 
„ 
„ 
„ 
„ 
„ 

10X2 ccm 
lOX3 ·ccm 
10X4 ecm 
10X5 ccm 
10X6 ccm 
50Xl ccm 
50X2 ccm 
50X3 ccm 
50X4 ccm 

" 50X5 ccm 
„ 50X6 ccm 

Sulfaviridilni tabl. Ridhter 
24 db 

Sulfolein inj. 1 %-os Egger 
lXl ccm 

lOXl ccm 
SzemCBeppentő 1 db 
Tophosan tabl. Richter lOX0.5 g 
Tophosan <tabl. Richter 20X0.5 g 
Transpulmin ini Ohinoin 

1X2 ccrrr 
5X2 ccm 

Ultrasepty;l 't!abl. ChinoinJ 24 dh 
V eropyrou tabl. Richter 

10xo.5 g 
20X0.5 g 

Vestin dragée W ander 
2oxo.10 g 
50X0.10 g 

Wandcrvit B. inj. Wande·r 
3XO.Ol g 

Wanid<irvit B, tabl. Wander 
2oxo.001 g 

V'"itamin B, inj. Richter 
sxo.01 g 

Vitamin B, tabl. Richter 
20X0.005 g 

Vi•taplex 1 B, ·inj. Ohinoin 
3XO.ol g 

Vjltaplex B, 1\labl. Chinoin 
2oxo.001 g; 

3. ""· melléklet a 202.110/1948. N. lvL számú rendelethez. 
A közgyógyszerellátás, illetőleg az államkincstár terhére 

rendelhető szérumok. 

Diftéria-szérum Phylaxia-féle 10 c1n3 vagy ennél 
kevesebb folyadékban 1.000 A. E. 

Dift,éria-sz.érum Phylaxia-féle 10 cm3 ·vagy ennél 
kevesebb fo'1yadékban 2.000 A. E. 

Diftéria-s.zérum Phylaxia-féle 10 cm3 vagy ennél 
kevesebb fo'lyadékban 3.000 A. E. 

Dift.é:ria-Bzérum Phylaxia-féle 10 cm3 vagy ennél 
kevesebb folyadékban 5.000 A. E. 

Diftéria-s.zérum Phylaxia-féle 10 cm3 vagy ennél 
kevesebb folyadékban 10.000 A. E. 

Vörheny-szérum Phylaxia-félo 10 cms vagy ennél 
ke,resebb fo'lya-clékban 3.000 A. E. 

\Törheny-szérum Phy1axia-féle 10 cms vagy ennél 
kevesebb fo'lyadékban 5.000 A. E. 

Tetanus-·szérum Phylaxia-féle 5 cm3 (régi 20 A. E.) 2.500 A. E. 
Tetanu&~szérum Phylaxia-fél,e 25 c1n3 (régi 100 A. E.) 12.500 A. E. 

Meningococcus...:szérum Ph-ylaxia-féle 10 cms 
Meningococcus-széru1n Phylaxia·-fél•e 20 cm3 

4. ,sz. melléklet a 202.110/1948. N. M. számú rendelethez. 
!A közgyógyszerellátás, illetőleg az állam·kincstár terhére rendelhető 

tápszerek. 

A gyógyis1zertál'i 
.ár -1- 30% 
Caphosein 
Colostrin 
De:ina'ltos 

Flnssin árpanyák 
Hor·tlcnzy1n 
Hordom alt 
Maltiron 
Maltosit 

Oriza 
Zabpehely 
Zamako 

eladási ár a n1indenik1ori nagykereskedői 

Krompecher 
Dr. Wancler 
Szent István 
Tápszermüvek 
Dr. Wander 
Dr. Vil an{ler 
Dr. Wander 
Kro1npccher 
Szent Isván 
Tápsz·ern1üvek 
Krompecher 
Kro1npecher 
Krompecher 

100 g. 
100 g. 

150 g. 
250 g. 
200 g. 
200 g. 
250 g. 

150 g. 
250 g. 
250 g. 
250 g. 
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5. sz. melléklet a 202.110/1948. N. M. számú rend~l~thez. 
A szabványos vényminták hatástani csoportos1tasa. 

Adstringens·ek. 
(Ad"tringentia.) 

Aluminii acetico·-tartarici -solutio 
Plumbum aceticum basicum solutum 
Pu'lvis ill1spersorius 
Pulv~s zinci aluminati ... 
Solutio tannini ad combustionem 
Soilutio zinci chlorati. .. „ .. 
Suppositoria haemorrhoidalia ........ .„„ ..• 

Suppositoria haemorrhoidalia e. cocaino 
Tannin alb. kerat. pulv. 
Unguentum haemorrhoidale 
Unguentum pro infante 

Amarumok. 
(Amara.) 

Lásd: Roboransok és Stomachicumok. 

Anae·stheticumok. 
(Anaesthetica.) 

Solutio cocaini novi 2% e. adrenalino pro inj. in amp. 
U nguentum anaesthetisans ... 

Ana'leptikák. 
Lásd: Excitansok. 

AnaJlgeticumok és antipyreticumok. 
(Analgetica, antipyretica.) 

Acidum acetylosialicylicum pu1lvis o.5 g. 
Acidum acetylnsalicylicurn pulvis 1.0 g. 
Azoph-enum coffeinum citricum „ 
Chini11um tannicum „ .. 
Compr. acidi acetylosalicylici 0.5 g. 
Compr. acidi acetyfosalicylici 1.0 g. 

" 
" 
" 
" 
" 
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aJllylbarbamidi 
amidazopheni 0.10 g. . ... 
amidazopheni 0.30 g. . .. 
azopheni coffeini citrici „. 
~1arbamidi 
calcii acetylosalicylici ....... . 
chinini hydrocblorici 0.5 g. 

A vény 
számai 

4 
110 
132. 
141 
160' 
162 
208 
20~ 
214 
22~ 
23& 

170 
223 

t 
2' 
5 

11 
17 
lS 
22' 
23 
24 
3!l 
31 
34 
36 

Oompr. chinini comb. 
„ natrii s-alicyli~i· „alk.~ii·s~i~e~ii~ 
,, phenacetini 
„ phenochino'li 

Natrium ,salicylicum „ .. 
Piilulae cbinini 0.05 g .. 
Pilulae chinini 0.10 g .. „ 
Pulv1s antineuralgicus 

„ chínini cum acetYio~~iicY:ii~o ::„. 
„ combinatuis 

Suppositoria analgeti~;„. 

Pulvis 

" 
" 

'Antaeidák 
(Antacida.) 

a!lcalinus cum belladonna 
aJluminii hydroxydati 
natrii hydrocarbonici a;~~a:ti~i 

An tiasthma tica. 
Lásd: Spa,smolyticumcJk. 

Antilueticumok. 
(Antiluetica.) 

Collemplastrum hydrargyri 
Compr. ka:lii jodat:i 
Solutio kalii jodati „„.„. .„„„. 

Solntio kalii jodati e. bromo 
Suspen·sio bismuthi sa!licyl. pro "i·~j. 10% .ín vitro 
Suspensio hydrargyri sa!licylici pro inj. 10% in vitro 
Unguentum hydrargyri „.„„. .„„„. .„.„„ .„„„. 

Anoon kés·zítmény-ek. 
Lásd: Roboransok. 

Antirheumaticumok. 
(An tir heuma tica.) 

Lásd még Analgetica. 

Compr. phenochinoli 
Linimentum antirheu~~tic·~~ 
Natrium salicylicum .... „.. „„„„ „„.„. „ .... „ „„ 

„ „ compr. alka!lisolvens . 

A vény 
száma 

35 
44 
50 
51 
90 

103 
104 
117 
124 
127 
204 

115 
116 
138 

12 
42 

152 
153 
193 
194 
230 

51 
81 
90 
44 
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Pulvis antirheumaticus 
Spiritus antirheumaticus 

menthae cum sal-e~.„ .... 

Bevonó és absorbeáló sz.erek. 
(MuciJaginns1a et Adsorbentia.) 

Carbo medicina:lis 
Mucilago sa'lep. 
Species al thaeae 

Bőrgyógyászati kés·zítmények. 
(Dermato!ogica.) 

Linim.entum ad pernionem ... 
Pasta Lassari „ ... 
Pasta zinci cum bi!simutho 
Pasta zinci oxydati 
Solutio fuchsini cum resorcino (Sol. Castellani) 
Spiritus salicylatus ......... . ..... „ „„ .. . 

Ungu.entum ad granulafüonem .. 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 

ad manun1 
aluminii acetici 
anaesthetisan,s 
boraxatu1n a'lca!linum ..... 
contra pruriginem 
contra .scabi,e1n 
ichthyoli salicylatum „ .. 
jecoris 
Mikuiitz 
1,g1apostearini .... 
sulfuratum 
zinci oxydati 

V aselinnm bori.cum 

A vény 
száma-

118 
201 
202 

9 
89 

195 

80 
100 
101 
102 
150 
203 
220 
221 
222 
223 
224 
227 
228 
231 
232 
233 
237 
'2:38 
239 
240 

Calcium készítmények. 
(Lásd belső adstriug-ensek és roboracsok.) 

Pulvis 

" Solutio 
Solulio 
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calcii lactophosphorici .„ .. . 
ca'lciferrin ..... . ..... . 
calcii chlorati pro inj. intravenosa 10% in. 
ca'lcii gluconici pro inj. intramu·se. 10% in 

amp. 
amp. 

121 
131 
167 
168 

'Chinidium su'lfuricum . 
-Oompr. sec. Wenckebach 

„ istrophantini g. 
Infusum digitalis „ .•. 

Cardiacu1nok. 
(Cardiaca.) 

.Pulvis natrii nitro·si et t1heobromini comb. 
„ digitalis cum thco·hromino . . . ...... . 

Solutio sacchari uvae pro inj. 20% 20 ccm. in vitro 
·solutio sacchari uvae pro juj. 20% 50 ccm. in vitro 
Solutio &trophantinig pro inj. O. 05% ín amp. 
Suppositoria digitalis ........ . ...... . 
Suppositoria digitalis cum theobromino 
Tinctura digita.!lis „ .. 

De-rmatologica. 
Lásd: Bőrgyógyászati szerek. 

Desinficiense.Ji' (kü1lsö) 
(Antiooptica pro usu ext·erno.) 

Acidum boricum 
Compr. chlorogenii 
·Cylindri hydrargyri cyanati 

„ „ oxycyanati 
Formaldehydum solutum 
Globuli ichthyoli 
Hydrogeniu1n hyperoxydatum 
Kalium hyper1nanganicum „ 

Mixtura Calot 
·Oleum ad vulnera .. 
'Üleum na&ale .. 
Prophylacticum contra morbos venereos . 
Pulvis acidi bor:ici cum ka'lio hypermanganico 
-.Solutio argenti proteinici 

„ 
„ 

fuchsini cum resorcino 
jodi spirituosa 
kalii jodati cum jodo 

Desinficien:sek (bel-sö). 
(Ant1sieptica pro usu interno.) 

,Con1pr. benzoloulfamidi 
„ hexamethylentetramini 

l1J. vény 
számai 

10 
59 
54 
73 

139 
128 
183 
184 
191 
20\i 
207 
217 

3 
37 
60 
61 
69 
70 
72 
79 
83 
92 
96 

111 
112 
145 
150 
151 
154 

3~ 
41 
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Rexamelhyclentetramin 
Pilulae kreosoti 
Pnl vis cholagogus ....... . 
So'lutio hexamethylentetramini pro inj. 40o/o in. a.mp. 
Solutio natrii thiosulfurici pro inj. lOo/o in. amp. 
Solutio natrii thiosulfurici pro inj. 40% in amp. 
Species uvae u1'<si -et h-erniariae .. 
Suppositoria benzolsulfamidi 

Diureticumok. 
(Dimetica.) 

Species diureticae „ .. 

Theobromini natrii salicy:lici pulv. 

Einésztő fermentumok. 
Lásd: Stomachicumok. 

Excitansok. 
(Excitantia.) 

Solutio Oleum camphoratum pro inj. 20% in amp. 
Solutio coffeini natr. benzoici 20% pro inj. amp. 
Syrupus kolae 

Expectoran&ok. 
(Expectorantia.) 

Compr. ammonii ch'lorati 
„ „ " alkalisolventia 

Decoctum saponariae Hungaricae 
Decoctum senegae ... „ 
Elixirii kalii sulfoguajacolici 

„ thymi compositum 
Infusum ipecacuanhae .. „. 

„ mi te 
„ primulae ... „ 

Mixtura ol. aether. pro inhalatione 
Pilu'lae kreosoti „.„ ... 

Pulvis codeini cum ·stibio „.. • .. „ • 

Pulvis ipecacuanhae cum acetylosalicylico 
Solutio ol. terebinthinae in oieo seu . 
Oleum terebinthinae pro inj. 20% in· amp. 
Species contratussin „„. 
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A vény
számm 

71 
108: 
125-
172: 
175-
17& 
20() 
205' 

... „ .... 

199' 
215· 

169' 
171 
213· 

25· 
26 
62'. 
63 
64· 
65-
74 
75„ 
7& 
86'. 

108'. 
1Z6 
133' 

177 
191» 

Érgörcs e'lleni szerek!. 
Lásd: Spasmolyticumok. 

Haemostyptica. 
Extr. secaJli,s cornuti fluidum 

Hánytató. 

Solutio emetica 

Hypnotikák. 
(Lásd N arcotica oo Sedativa.) 

Compr. aliJylbarbamidi 
„ ba~~amidi „„„.. „.„.„ „ .... „ „ .. „„ .„.„„ 

Ac:d: phenylaethylbarbiturici 0.10 g. „„. 
„ Amd1 phenylasthylbarbiturici 0.20 g. „„„ 

drnethy 1 bar b1 hunci 
Solutio paraldehydi cum hromo ::„„„. „„„„ „„„„ „„ 

Laxantiák. 

Compr. laxantia 
" phenolphtaleini 
„ phenolphtaleini fortia 

Infusum sennae e. natrio su'lfurico 
Natrium sulfuricum 
Oleum ricini . 

„ „ pro infante 
Parrafinum liquidum „„ 

Pu'lvis aperitivu,s alcalÍ~~s „„. 
„ carbopurgans „ 

Caro'li 
„ laxans 
„ liquiri tiae comp. „„„.. „.„.„ „„„„ 

„ lipuiritiae cum phenolphtaleino 
Sal 1laxans n1inerale 
Sennae folium 

Narcoticumok (narcotica). 
(Lásd: Analgetica.) 

Compr. codeini 0.02 g .. 
Solutio codeini 2% 

A vény 
száma 

„.„„. „.„.~ .„„ ..• 67 

149 

22 
31 
20 
21 
~~ 

156 

43 
ó2 
53 
77 
91 
97 
98 
99 

119 
122 
123 
134 
135 
136 
142 
143 

38 
148 
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:Solutio opii conc. 2% 
„ „ „ 2% pro inj. in amp. 
„ „ „ 2o/o e. homatropino 0.15% 

So'lutio ·sallis tbehaici 1 % „ „ pro ··i~~j. 'i'% in amp. 
„ „ pro inj. 1% in vitro 

„ 

„ ,, „ pro inj. 2% in arnp. 
„ „ " pro inj. 2% in vitro 
" " ,, 2% e. atropino 0.05% 

·solutio scopomorphini pro inj. in amp. 
Suppositoria opii e. belladonna „ .. 

Pulvis Doveri 

Obstipansok. 
(Obstipantia.) 

„ „ cum bismutho 
„ Obstipans 

'Solutio opii conc. 2% 
„ „ „ 2% pro inj. in amp. 

Tanninum albuminatum keratin.at. pu'lvis 
Tinctura opii 

Opbtbalmica. 
Lásd: Szemészeti készíl1mények. 

A vény 
s-.t.á.Ina-

155 
178 

pro inj. in. amp. 179 
159 
185 
186 
187 
188 

pro inj. in amp. 189 
190 
210 

129 
130 
140 
155 
178 
214 
211l 

Phospbor készítmi>nyek. 
Lásd: Roboransok. 

Roboransok. 
(Roborantia.) 

Extractum chinae f1luidum „. 
Oleum je-coris morrhuae .... „ 

„ phosphoratun1 
Pilulae ferroarsenici 

„ 
„ 

ferri carbonici 
ferroch'lorati 

„ roborantes 
Pulvis calcii lactophosphorici 

calciferrin .„. . .„. 
arsost.rychnini p1·0 inj. in amp. 

„ 
„ 

Solu,tio a1·senicalis ferrata . 
„ „Pearson" pro inj. 1 % 

„Pearson" pro inj. 2% 
„ 
„ 
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in vitro ... 
in vitro. 

66 
94 
95 

105 
106 
107 
109 
121 
131 
165 
146 
163 
164 

Solutio arsostrychnini pro inj. in amp. 
Syrupus ferrojodati 

„ hypophosphorosus comp. 
Tinctura amara ferrata 

Röntgencontra.s1t anyagok·. 

Baryum sulfuricum pro Röntgen 

Sedati vumok. 

(Sedativa.) 

Compr. acidi phenylaethylbaTbiturici 
„ íbromata comp. fortia 
„ codeini 0.02 g .. 

opii concenúrati 0.02 g. 
Kalium bromatum 
Mixtura bromata . 
Mixtura chloralo bromata 

„ sedativa 
So'lutio codeini 2% 

„ paraldchydi e. bromo 
Tinctura valcniannae e. mentho'l 

0.015 

Spasmolyticu1nok. 
(Vasodilatantia, Anliü1sthmatica.) 

Capsulae nitroglycerini sol. 1%o . 
Compr. Theophyllini co111b. 

„ antiasthimatica e. atropino „ 

ephetlrini . 
„ nitroglycerini . 

opii concentr. e. homatropino 
papaverini 
papaverini comb. 
theobromini jodati 

„ theobromini jodati e. papaveri~o 

A vény 
száma 

165 
211 

212 
216 

19 
33 
38 
46 

78 
82 
84 
87 

148 
136 
219 

8 
57 
27 

40 
45 
47 
48 
49 
55 
56 



A vény 
szált.1ttr 

Solutio atropini 0.05% e. papaverino 4% pro inj. in amp. 166 

nat1·ii nitrosi pro inj. 4% in amp. 174 
" 
" 

Opii concentr. 2% e. homatropino 0.15% pro inj. in amp. 179 

papaverini 4% pro i.nj. in amp. }80 
papaveri.nt 4o/o e. homatropino 0.15% pro inj. i.n amp. 181' 

theobrontlni. nitrosojodati. 161 " 
" 196 Species antiastfumaticae a,d fu1ni.g·ationem 

Stomachicumok. 
(Stomachica.) 

Extractum chinao fluidum .... 
Mixtura ·stomachica 
Pulvis aperitivus alcalinus ..... 
Solutio pepsini 
Species aperitivae 
Tinctura amara ferr-ata 

Szem'Ószeti készítmények. 
(Oph\Jhalmica.) 

Calomel ophlalmicum ....... . 
Collyrium adstringens iluteum dilutun1 

" cum adrenali.no 
:Soluti.o argentí acetici. ophthalmíca .. 

„ iatropini ophthalmica lo/o 
„ pilocarpi·nÍ ophthalmi.ca 2% 

lJngu-eniJum ophthalmicum flavum 

Tapaszok. 

Col:lernplastrurn hydrargyri 
,, sU:licylatum 

zinci 

Vari.a. 

:Farina lini 
Pulv. ad aqu. alk. sal. forti.or 

„ ad. aqu. alk. sal. mitior 
„ Locke 
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66 
88 

119 
157 
197 
216 

7 
15 
16 

144 
147 
158 
235 

12 
13 
14 

68 
113 
114 
137 

.So'l. Natr. chlor. hypertonica 10"' 1·nJ· · .1 .„ 1 R" . lo • in v1 ro 
vo . ing·er1 pro inj. 
Ung. Nasale 
-Ung. contya ~-~Yu~:Í~ 

Vas-készítmények. 
Lásd: Roboransok. 

Vasodilatantia 
Lásd: Spasmo[yticun1ok. ' 

Vitaminkészítmények. 

'Üompr. anti.rachitica 
" vi.tamini e. 
" jecoris phos.ph~;~t~~ 

;Solutio vitamini e pro inj. 10% "i;;· a„„.„. „ ... 
Unguentum jecoris m.p. ·· 

A vény 
száma 

173 
182 
234 
226 

Z8 
58 
95 

192 
232 



VII. 

A gyógyszerek és a sebészeti kötöző
szerek kereskedelmi forgalmára 
vonatkozó hatályos jogszabályok 

21.000/1936. K. K. M. számú rendelet 
a gyógyszerek és gyógyszerfélék kereskedelmi forgalmáról. 

(R. T. 570. old.) 

Az 1884:XVII. törvénycikkbe iktatott ipartörvény módosításá·· 
ról szóló 1922:XII. törvénycikk (alábbiakban: Törvény) 15„ 20„ 35.,. 
48„ 57„ 58„ 84. és 89. §-aiba.n k•apott felhatalmazás alapján, a lbelügy
roiniszterrel egyetértőleg a következőket rendelem: 

Iparjogi minősítés. 

1. §. (1) A törvény 14. §·a első bekezdésének 3. pontja akként. 
módosul. hogy iparengedély alapján gyakorolható képesítéshez, 

kötött iparok: 
3. a drogéria-üz1let és a gyógyárunagyke1·eskedé-s. 
(2) A törvényben, úgy.szintén a 78.000/1923. K. M. szám alatt 

kiadott végrehajü'csi rendeletben (Rt. 1923. 611. o.) és más jogsza·· 
bályban a törvény 14. §-a első bekezdésének 3. pontja alatt említett 
iparra nézve megállapított rendelkezéseket a gyógyárunagykcres-
kedésre :i-s alkalmazni kell. Kizárólag gyógynövénybevállással,.. 
gyógynövé.nynagyke1·csk,e·dés1s.e:l vagy gyógynövénykiviteli keres
kedéss,el foglal!kozó iparok nem tartoznak a jelen rendelet ha~· 
tálya alá. (3) A drogéria-üz:let és a gyógyárunagykereskedés a törvény· 
1. §-a értelm-éiben vett rokoniparok. 

Az iparengedély kiadásánalc feltételei. 

2. §. (1) A drogéri·a-üz'letre, valamint a gyógyárunagykereske~ 
désre iparengedélyt csak akkor lehet kiadni, ha az iparenged&ly· 
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~iad~sa előtt az illető község (várns _ „ , 
illeto lk:erületben) ilyen üzlet . . ) teruleten (Buclapes,t.en az 
ezernél több lakos esik. ninciSi vagy egy-egy ilyen üz'lzetre öt-

(2)) !Az d(l) b:kez~és rendelkezése sz,empontjából. 
a 1a roger1a-uzl·etre kérnel · . ; · 

drogéria-üzleteket kell száini't' lb { ipar~ngedelyt, a mái· fennál'ló 
b) h , , as a venn1·; 

a gyogyarunagyk·ereskedéQ·1'8 kérnek . 
fennálló gyógyáTunagykereslloodés·;keJ. k l'l ipai;:~;igedé]yt, a már 

e) az -a) és b) pont alatt eml't tL L .e .cl_ -szarni asba venni; 
tásba kell venni amelyet k„l„ i e. L min cn olyan üzletet szám:l
fenn. ' u on 1pa1·engedély alapján tartanak 

(3) Hatálytalan (1200/1948. K. Sz. M. sz. r, 1. §-a. - R. T. 256. old.) 

Szakképzettség igazalása. 

3. §. (1) Drogéria-ü?Jlet, valamint , , . 
folytatásához a kö-vet.kező ke' 't' .. ~yogyarunagykeres.kedés 

a) t
.. , ~ pes1 es szukseO'le,s· 

, a orveny 18 § 'b " · 
b 

· -a an meghatározott ké 't' 
) gyógyszerészi, gyógyise;eréiszme .t ,· p~si e.s; vagy 

levél és az oklevél megs.zeTzé-Se t, h s L 

8~1; gyogyszorésztndori ok
vágó gyakorlat; vagy u an ai, onapon át végzett„s?:ialk.bU-

. e) valamely magyar tudomán t • elisme1·t· fo"ta' 1, k · t yegye 8111811 sz,e-rzett v·1 "'Y a' lta'l'l ., gy en veO'yt.a t t t I ' ·· , e,'°' v 

és az oklevél meg's·zerzés~ u~án ar .: m,a~o b?lessszdoktori oklevél 
gyakorlat; vagy eey ff\ en at vegz,ett szakba vágó 

d) valamely magyar tudomán 
kolai tanárvizsgálóbizol-.tság által ~~~[i~{c~e~1. s.~~i:v·er,~ett, középis-
tant tartalmazó középis:kolai t „ .· o, '.es fota.rgykent veg-y
zése után egy éven át .vég;ett as~~t~ okl~ev~l cs :kz oklevél megszeT-

. e) valameJly n1agyar tudomá"n e avago gya orlat; vagy 
~11,smert orvosdoktori oklevél ', Y g~~t.en;en szerzett Vllgy általa 
even át végzett szakba vágó g esl azl ot i;: e\~el megszerzése után egy 

f) M "' ya {ül'' a ; vagy 
a agyar József N áclor JYiüs 1 · · E~yc~e1:1en sz~rzett vagy általa elis:~:\ e~ ,?~zda·s~~~~1~omán1:"i 

mernoki okl.evel és az oiklevé'l n1e ~ , ',egyc,sz~·e·1noki, koho
ezakbavágó gyakorlat; vagy gsz..e-rzcs.e utan egy even át végzett 

g) a Magyar József Nádol' :Thfűszaki , ' . 
Egyeten1en vagy annak megfel l" , - es Gazdasa.gtudomány1 
á~lator':"osi vagy á'llatorvosdokt~i~ :;1~ ~af;yar főiskol,án szerzett 
zeise utan egy éven át végzett szakb /„~, 1 es az oklevel n1egszer-

h) a ihudapesti állami· fe'l „. ~vkaf,o gyakorlat; vagy 

k 
. b" , soipar1s ola vegye' 8 t• 'k , . na vcg izonyitványa és b' 't , .,ze 1 sz·a. osztalya-

át vé~zett szakbavágó gyator;:~~yi vany ·elnyer_ése után két éven 

(Z) Az (1) bekezdés b)-h) pontja°; alatt eml1'tett ·sza.kbavágó 
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gyakorlatot csak akkor :lehet figyelem~><~ venn~, h!l' :innak dro?.'éria
üZletben vagy gyógyárunagykeresk:ed0sbe-n vegzes,et munkakonyv
V'el igazo'lják. 

(3) Drogéria-üzlet, va!lami•nt gyógyáru~agykere'Skedés· kö~ébe~ 
tanoncként vagy ,geg·édként csak olyan egyent lehe! alkail1;fiaZ'Il1, ak1 
valamely. középiskola vagy po'lgáriiskola h?'t osztaly~t :s~~rrel el.~ 
-végezte. Ez a rende'lkezés nem v?natkoz1k a droger1a-uzletben, 
va.!lamint a gyógyárunagykereskedesben foglalkoztatott azokra a 
tanoncokra. és ·s-egédekr.e, akilk tanide:iüket:, illetőleg segédi szakba:
vágó gyakorlatukat a jelen rendelet hatálybalépése előtt kezdették 
meg. 

(4) A drogé'l.'iaiparlb\an és- a gyógyáruTIJagykeTeskedésben a tan~ 
idő taTtama azoknál, akik ér·eftis.égi bizonyítvánnyal rendelkeznek~ 
két év, másoknál két és fél év. 

(5) Gyógyárunagykereskedésben a -~ele;i r~i;td~let hatály~alé: 
:pése előtt eltoltött segédi alkal;'11azt.atasro! lnall~to~t szolgalati 
(mü.ködési) bizonyítvány, a ~örveny e~telm~be1: k1all1t~tt munJk_a
könyvvel egy tekintet ala es1k, ha .. a b1~ony1tvan~, az ,alkalma~ta
tás he'lye 1szerint ill,etékes ipartestület, ilyennek h1anyaban az ille
tékes iparhatóság láttamozta. 

A jelen (5) bekezdést az 5305/1941. I<:. l{. J\{. számú .rendelet 1. §_a a 
lr.övetkez6képen módosította: 

5305/1941. K. K .. ~[. szánwí, r. 1, §-a.: 

A 2i.oo0/1936. J(. K. JII. szá.nn'i rende"tct 3. §-i:, (5) 11efcezdés~be:~i „a. Jelen 
'rend,elef; hatá.l1Jbalévésétől szá.1nf.tott eg11 hJen bel·nl, szavaka,t torl.01n. Ehhez 
-lcépest a gyóg:11ár11.na.g1}l1ereskedésben az idézett rend:~et 7~~-t~ilya!épé~e eiő.tt 
-eltöltött segédi aU:a.Mna.zf.at:á.srál kiálUtott szol-(f(tla.t1, (niukod;éS-t) b-1,zonv~t~ 
vá,fll!I a törvénv értelm,ében l;;iá,lHtott rmi11,Tcakön1)1;1Jeil .egy . telcint~t alá ~.sik, 
.ha a bizonmítványt a.z aJl-c'almHi.ztatá,s helye sze·nm,t iUetekes iparlestulet, 
-il1J&Miek hiáWJJában a,z i-Uetókes ipwrhiat,isd.g látt&1nozta., amely látt°'mozág 
min-Os határidőhöz Ti,ötve. 

(6) Drogéiria:-üzlet, valamint gyógyár11:;i-agykeres~edé~ Jrö~ében 
szak- és mest:e.rviz,sgálatot csa1k1 az iparos- es mooterVIz.sga1lo b1zott
~ág előtt ,l&het letenni. 

Az iparengedély kiadása iránt előterjeszte-tt kérelmek elintézésénéZ 
követendő eljárá1

S.. 

. 4. §. (1) Az első,fokú ipar~atós~g az ip~rengedé~! kia:dfys1a iránt 
beadott fo1yamodvanyt mellekleteivel .egyutt a belugym1mszterhez 
terjeszti fel, aki az iratokat - á:llá,spontjáruak közlése mellett -

~90 

batározathozata'l végett a k·ercsl;;:edelem- és szövetke a'' ··g·y· mi-
miszteThez átteszi. ZvLU 

1 

, (2) Az el~őfoJ:ú ~~a1:hat6ság felterjesztés:éhen j.e'lent.ést tesz ar
~ol:. h~~Y a~ illeto koz.~cgneik1 (városnak) hány lakosa van ési hegy 

k
te,ruleten hany olyan uzlet van, D.n1elyro fulya1nodó iparengedélyt 

er. 

Üzletkör meghatározott részén:ek elkülönített gyakorlása. 

5. §. (1) Iparengedélyt a dro.géria-üzlet, vala111int a gyógyái1·u
·nagykereskedés üzletkörén1ek meghatározott részére is ki lehet 
,álllít.ani. 

(2) Ha valaki az (1) bekezdésben említett •szű:k.eibb üzlctkönel 
:a~ar fogla!lkozni, .az iparengedélyt meghatál'ozott anyagoknak, ille
toleg azok m·eghatározott csoportjának (nemének) árusítására, mint 
'U drogériaüzlet, 'illletőlcg a gyógyárunagykeroskedés üzletkörébe 
'eső, tev&kenységTe (például m-éreg•ke1·0skedés1"e vagy megnevezett 
g·yogysz·erekkeL gyógyszerfélékkel, inérgekkol, illetőleg e.z.ek me•>'
határozot.t csoportjával, nemével, kereskedéts:re, min{ a drogéri~, 
iill.etőleg a gyógyárunagykereske<léR \i.zletkörértelk részére) kell ki
cá'lWani. 

(3) A jelen rendeletnek a drogéria·-üzletre, valamint a gyógy
:árunagykereskedésre nézve megállapított rendelkezéseit azokra az 
üz.e1nekre is ·alkalmazni kel!l, amelyekben az üzlct.körnelk cs.;1k meg
határozott részét gyakorolják. 

Közvetítés. 

(6. §. (1) Gyógyg•zer és gyógy.szerféle anyag adáJsrvétolének köz
-vetítésével cs·ak kereskedő foglalkozhati:k és pedig csak abban az 
<esetben, ha az·ililető anyag áru&itásáTa is jogosntt:. 

(2) Az, a'ki a jelen rendelet hatálybaliipése előtt gyógy;s,zernek, 
gyógy.szerféle anyagnak nem áru.s.ítására, hane·m csak közvetíté
sére nyert jogosítványt, közv•etítöi tevékenységét a jel0n rendelet 
-hatálybalépés-e után is fo'lytathaja. Az i'lyen ~gyén a közvetítéshez 
~szüksiúges mintWkat kés:z1letben tart.hatja ug;ran, de árut rakta1·on 
·nem tarthat és vevőnek el nem adhat. 

Gyógyárúnagykereskedés folytatására korábban szerzett jog. 

7. §. (1) Gyógyárunagykereskeclés üzletkörébe tartozó 1-evékeny _ 
13égnek a jelen rendelet hatálybalépése előtt .s-zabályGzerÍÍHn nyert 
;jogosítvány a!lapján toválYbifo'lytatás:ára nézve a törvény 30. és 31. 
'.§-ai· i1·ányadók. E re.n.delkezések •s,z.empO'nt.jából: 
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a) az ill,etékes miniszter által gyógyáTanagykeres.·kedés lk,öréb-e
tartozó tev;ék0nységre adott bármilyen eng_eclély a törvény értel'
mében kiadott iparigazo:lvánnyal azonos tekint-et alá esik; 

b) drogéria-üz'let fo'lytatására jogosító iparengeclélyt csak ak
kor lehet figyelembe venni. ha annak alapján legµlápb tíz éven át. 
rendszerese1n gyógyárunagyke1·0-s-kedó31 1körébe tartozó tevékenysé
get folytattak. 

(2) Gyógyárunagyk,er~s:k~~és !olyt~tás-~~a sizerze~t jog az ~le~:
körnek csak arra a reszere ervenycs1theLO, an1·elyben az, illetGi 
egyén a tevékenységét eddig kifejtette (5. §.). _ 

(3) Az, ,aki az előző b~ke~déi~ek, a'lap~án .gy?g!á~·una.?'yfkeres.~e.._ 
dés fo•lytatáis:ára szerzett JOgat ervenyes1ten1 k1vanJa, kob~les a Je
len rendelet hatálybalépésétől .számított 60 napon belül az illetékes_. 
elsőfokú iparhatóságnál: 

a) nevét i(cégét), üzlethelyiségét bejelenteni; 
b) korábban nyert jogos,ítványának adatait bejelenteni és a_, 

jogo.s-ítványt ben1utatni; , . , „ , ~ ~ 
e) az (1) és (2) bokc.zdé-sek rende'lkczese1 ala cso tevcke-nyis:eg~. 

n.eJk eddigi körét bejelenteni és igazolni. , , 
(4) Az iparható&ág véghatároz~tában, a~elyet _a gyo_gya_:·un~gy

keresk-edés folytatására voiJ1atkozo s·z-crzet.t Jog el1'sn1eres~ ugyeben: 
hoz, a (2) bekezdés esetében azt az üzletkört i.Js1 iucgj elöli, amelyre. 
a szerzett j0-g ·kiterjed. , 

(5) Olyan gyógyárunagykereskedő, aki ü;;l~tét a töT:cny 3!t 
§-a szerint sz,crzett jogon folytatja, de a. mo~_k1vant 1sz~kke1~~et~5e_ 
get saját Bzemé1yében igazo'lni nem tudJa, uzletvczetőt (~orveny· 
10. §.) köteles allkalrna7.nj;· Ez 8; r~·ndelkezés ~em vonatkoz1~ ar;at
aki a jelen rendelet hatalybalepesekor korablbian nyert JOgos1t„. 
vány alapján legalább tíz év óta o1yan tevékeny1siéget fo~ly~~tr, 
amely a jelen 11endelet értcl1nében a gyógyárnnagykereskedcs uz"' 
letkörébe tartozik. 

(6) Az előző bekezdés értel~1ébe,n ~zl.et:,ezető a:lka'lm~zásár~ kö
telezett gy6gyárunagykere·~lkedo droger1a-uzletre n_en1 terhet at.~ 

(7) Szakvjzsgálat .sikeres letétele az (5) bek,e7.dcis ,rend~lkezp,se. 
e,z.empontjábó:l -saját 15z.emélyben igazolt szakkepzettiseget Jelen~. 

Készítő, forgaloniba:hozó, továbbárúsító1
• 

8. §. (1) A je[en rernde1et ren·dclkezé:sei sze-n1pont;jából: 
a) készítő: a készgyártmány (fogyafaztásra alkalrnws áru) elő-

illítója; , , . . 
b) forgalombahozó: 1blelfölclön üz1ettel (lel·epl]el) b11~0 ,_1P?-~! ke

res-kedelini vállalat, a111En1nyiben vala1:11e.ly anyagot. a_ .k0s~1to he-
lyett üz'leti forgalomba bocsát (belföldi kere~s:ke-deln11 forgalo-mban1 
legelőször - elsőkéz - elad); 
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e) továbbárnsító: kereskedelmi vállalat az üzletkörébe tartozó 
,-cliru tekintetében. 

(2) Ipari vállalat, kórház, gyógyinté7.et, felsőoktatási intézet„ 
·tud?m~nyo? '.(kf?ér~oti vngyvjzsgúJó stb.) intézet rész.ére eladást is 
tovabb~-rus1to resrzere eladá:s,nak kell tetkinteni, ha olyan aFJlyagról 
·van szo, amelyet a vevő saját üzeméibie-n, illetőleg rendeltet6s:s·zerű 
,céljára használ f.el. · 

(3) Kézműipari vállalritot oJyan anyag tekintetében, amelyet 
,·gyógyárunagykeresk1edőn kívül n1ás kereskedő is árusíthat, a 
gyógyárunagykoreskedö üzlc-tköre szen1pontjából fogyas,ztónak 
:kell t0kin teni. 

(4) IIa az áru a (2) bekoz,dé.s1ben említett üze1nhez tartozó egyén·
;~ek az ~zemi mun~ától függ-etlen, szem,é1yos hrus-ználat.ra szolgá:l, az 
:arueladas ne1n tovabbárusító, hanem f'ogya-sztó részére eladáis. 

Gyógyszer és gyógys.zerféle anyag árús'itása. 

9. §. (1) Gyógyításra szolgá1ó anyagot - a jelen rendo~ethez 
tartozó I. és II. számú jegyzékbe •sorozottak kivételével - cis:ak 
,~gyógyárunagyfrereskedő árusíthat. 

(2) A j01en rendelethez tartozó I. szá1nú jegyzékbe sorozott 
. .anyagot csak drogista és gyógyárunagykere.sikedő áTusíthat.. 

(3) A jelen rendelethez tartozó II. szántú jegyzékbe sorozott 
;anyag ftrusítás·a iparigazolvány alapján gyakorolható szabad ipar, 
Ilyen anyagot drogistán és gyógyárunagykere-skedőn kívül más 
~reskedő (ve-gyszeir-, illatszer-, háztartás.cikk-, vogyeskcresekdő 
·stb.) is, árruS>íthat, ba üzletkörébe (törvény 46. §.) tartozik. 

(4) rrényképészeti cikkekkel kereskedő fénykópfelvét.el kido1go~ 
:zásához szükség0s vegysizert k.észítő vagy a forgalombahozó által a 
fogyaisztók kiszolgálása céljáJból s.zere1t csomagolásban akkor is 
.:árusíthat, ha a ·s;;_;er a (2) bekezdésben e-mlített anyagot tartalmuz. 

·(5) A jelen rendc'letnek a gyógyszerekre vo-natkozó rendelkezé
.seit az (1) bekezdésben e1nlített anyagokra, a gyógysze1·féJléikre vo
natkozó rendolikozéseit a (2) és (3) bekezdésekben említett anya
:gokra kell alkalmazni. 

Drogéria és gyógyárúnagykereskedés ilzletlcöre. 

10. § (1) A .drogéria üzletköre: 
a) a jelen rendelethez tartozó I . .számú jegyzékbe .-sorozott 

gyóg-yszerféle anyagnak fogya·sztók részér-e áru!S'Ítása; 
b) köt·szernek, n1éregnek a fogyasztók részére áTu&ítása; 
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e) az a) és b) pontok a!latt említett anyagna'.k továbbiintsítóllt 
részére .áruHítása; -

d) a jelen rendelethez tartozó II. s,zá;n~ je,?yzékbe „so1:ozo~1t 
gyógyszerféle anyagnak, a ~· §, ren~e~keze:se~ ala ne;·m ·BSO b~nn;'
ly,en vegy.szernek, háztartási, fenykepe,szet1 cikknek fogyasztok eS; 
továbíbiáru.sít·ók részére árus1ítása, végül az üzleti szokásol1\J sze1·int 
a drogéria-üzletben árusítani 1szokott egyéb Cikkekkel (törvén~· 
(46. §) való kereskedés; 

e) saját üzletben közvet'lenü'l fogyasztók rész.ére árusítható koz~ 
metilk.i:ti .S'Zern·ek kés·zítése. 

(2) Az (1) bekezdés a) éls b) pontjai alatt emilít~tt' tevékcn'.aég
a drogéria tulajdonképpeni üzlefüörét, c)-e) ~ontJal ailatt emhtett 
tevékenység a drogéria járulékos, üzlctk;_örét :ielen~1 .. Az „(1~ ~ekez:-
dés a) pontja a~latt említett tevekeny1seg a ~,rog·er1a !r-1zarolago~ 
üztetkörét jelenti, amit más 'iparos1

, kereslk.edo nern vegezhet. Az 
(1) bekezdés b)-e) pontjai ailatt említett tevékenységet az e rész
ben irányadó szabályok szerint (külön hatúsá~i engedé1ly ~lapján 
vagy anéékiil) más iparű's, il'lctőleg lrnreskedő is folytathatJa. 

(3) A gyógyárunagykereskedő üzletköre: 
a) gyógyszernek továbbárusítók részérH árusí~ása (lásd 13~0(' 

1932. N. M. M. ,számú rendelet (Rt. 1932. 530. o.) gyogyszerrenclelesI< 
utasítását); 

b) a jelen rendelethez tartozó I. ,számú ~egyzéklbre ~oro,zott. 
gyógyszerféle anyagnak, továbbá köt,gzernek, rrieregnek, tovabbaru:
sítók réisrzére árusítása; 

e) a jelen rendelethez tartozó II. számú jegyzékbe sorozott 
~;yógyszerféile anyagnak, va'lamint a 9. § rendelk'ezBs·ei alá nemi 
eső bármilyen vegyszernek továbbárusítók. részére árusiítása. 

(4) Gyógyárunagyikereskedő a fogyrusiztóknak nem adha·c el. 
(5) A (3) bekezdés a) és b) pontja alatt említett tevékenység a1 

gyógyárunagykeroskedés tulajdonképpeni iizletkörét, a e) pont 
alatt említett tevékeny1s1ég a gyógyárunagyke;Tes:kedés járulléiko:i.~ 
üzletkörét jelenti. (A (3) bekezdés a) pontja alatt említet tevékeny
ség a gyógyárunag-y1k1ereskedés k.izárólago,si üzlekörét je'lentL a~t 
más kereskedő nem végezhet. (A (3) bekezdés b) és e) pontjai alatt 
említett tevékenységet az e rész'hen irányadó szabályok s1Zerint· 
(külön hatósági engedély alapján vagy anélkül) más kereskedő i•· 
folytathatja. 

11. §. (1) Drogista és más kereskedő orvosi rendelv·ényre semmi:. 
féle szert el nem készíthet és ki nem szolgáltathat. Kötiszer, sebé 
szeti gummiáru, betegápolási cikk, fertőtlenítő szer kiszollgálása 
·nem tekinthet:ő orvosi rencletv;ényre kiszolgáláS"nak, ha az orvo& 
az árut csupán magyar megnevezés1Sel jelöli meg. 
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(2) Drogista és más keresk·edő az üzlethelyiségében gyógy1tas 
céljára semmiféle árut senkinek sem ajánlhat és gyógyítási cc1 
említésével ki nem adhat. 

J( észítő által árús-ítás·, 

12. §. (1) Ipari üzem a készítésre szóló jogosítvány alapján: 
a) csak saját készítményét és csupán továbbárusítóknak ad

hatja el; 
b) fogyasztó® részére csak olyan anyagot adhat e:l, amelvet 

1naga készít és a1nelyet a drogístán éis. gyógyárunagykeresk~clőn 
felül más ker·eskedö is külön jogosítvány nélkü:l áru.i~nthat. 

(2) .... /'J_,_ jelen rendeletnek azok a további rendelkezé.seL amelyek 
a gyógyszer és gyógyszerf,&le anyag tartásának, rorgalmának 
(árusítáiSúnafki) módozatait 1szabá•lyozzáki a készít0re is alkalmazáEit 
11yernek.-

Gyógynövény. 

13. §. (1) Gyógynövénynek közvetlenül a fogyasztók részére 
árusítására, mint kerc.skedel1ni tevékenységre nézve a 9. § rendel
kezései irányadók. 

(2) Gyógynövény árusftására ;jogosult kereskedő: 
a) gyógynövény feldolgozását (vágását, porítá1s1át) elvégezheti; 
b) gyógynövényhez inás gyógynövényt vagy egyéb anyagot 

nem keverhet. 

Menitőkészlet. 

14. §. (1) Mentőkész1et (rncntőszekrény-, doboz-, csomag) össze
állítása annak az iparosnak (kereskedőnek) az üzletkörébe tartozik, 
aki a mentökész!letben elhe"lyez·ett anyagok készítésere, i'lletölc.IY' 
áru•s•Í tá:sára jogosult. co 

(2) Mentlőkészletet d1~ogista, orvosi mi.í.szerés-zipaTos-, továbbá 
kizáróan .egés.zrS'égügyi cikk vagy kizáróan túrista-, i1ll.etőle1g cser
készfels1z,erelés árus·ításával fog!lalkozó .h:ereskedő árus&t•hat. A 
mentőkés:zleten az összeál1lító nevét (cégétL ii.zlcitének (telepének) 
helyét szemheötlő módon feltüntetni 'köt<Jles. 

(3) A (2) beke~désben említett iparos (kernskedő)': 
a) a fogyasztó.közönség me·ntökészletének hiányzó tartalmát az 

(1) .hekezdé& ,sze0rint jogosult iparos (kernskedő) úJ.tal szerelt, sér
tetlen c.somagolású anyaggal kiegészítheti·; 

b) ha az a) pontban említett anyag árusítása egyébként nem 
iartoZik üzletkörébe, az ilyen anyagot magának kell a mentökész
let tartályába helyeznie .és másképpen k"iszolg:J..ltatnia tilo1JJ. 
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Minőség. 

15. §. (1) Ha a Magyar Gyógyszerkönyv valamely anyag minő. 
ségét iuegállapítja, az illető anyagot gyógys1'.l.ie1"tár, kórház vagy 
más gyógyintézert_részére csak a rnogállapított minős·égben vari· a. 
n1egállapítottnál jobb minőEiégben s.zabad eladni. 

(2) fl,a vala.moly gyógy·s·zor ·vagy gyógysze1·félü anyag á1·u'."_rf
táRa közegészségügyi szempontfból aggályosna.k inutatkozik, a 
:uópjó'léti ininiszter a -szeTnek be'lföldön árusítását: 

a) eltilthatja, vagy 
b) szükséghez képest korlátozhatja. 
(3) A (2) bekezdés (b) pontja az árusítás olyan modozatárn vo

natkozik, amelyre néz-ve a jelen rendelet non1 renc1c1kn7'ik. 
(4) A (2) b<Jkezdés a) pontja alapján megá!Iapí\u'' tilalom alá 

üsŐ szert, valamint olyan gyógy·s·zert (gyógyszeralakot.), a1ne]yn«:~k 
l>'.:észletben tartását a Magyar Gyógysz-erkönyv ne:m engedi mer~:. 
belföldön árusítani tilos. -

MegjeliJl,és\ 

16. §. (1) Gyógyszert, gyógyszerféle anyagot csak olyan csoma
go1ás•ban szabad árusítani. amelyen jól olva-sha.tó é.s ös1szelévc.sz
tBst kizáró módon meg van jelölve: 

a) az anyag megnevezése tiszVasági fo1{ának szokásos kereske
delmi feltüntetése mellett; 

b) az árusitó iparos (kc1·cskedő) neve (cége>) és telephelye (i_i_z
ilethelyisége); 

e) olyan árunál, amelyTe nézve GrJülön .~'zabály rendeli, a kós7,í+0, 
Ulletőleg a forgalombahozó neve (cége) és telephelye (üz'Lcthel-yi• 
ség·e). 

(2) Arra nézve, hogy egyes gyógysz1ereket, gyógyszerféle anya
gokat, azok meghatározott csoportjait (nemeit) az (1) bekezdésben 
említetten fe 1lül milyen tová!btbi megjelöléssel kelil ellátni, az ér
vényben levő külön szabáyok irányadók. 

(3) Az (1) bekezdés b) pontja alatt említett árusító megjelölése 
a közbeeső árus:ító megjelölésé.nek eltávolítáisa (lefedése) mellett is 
történhetik. 

(4) Ha .az árut nem osomagoltan s·zolgáltatják 1ki, hanen1 a ve-vő 
tartályába mérik át, az (1) bekezdés a) és b) pontjai alatt említett 
-megjelölés-se1 a vevő t:artályát kell ellátni. 

(5) Az (1) bekezdés a) és e) pontjában. valamint a (2) bekez" 
désben e-mlí.tett megjelölésekre a ké-szítő, illetőle.g a forgalomba
hozó köteles. Ha a külföldön készíteLt áru c~on1agolása nin0sien az. 
előírt me-gjelölés·se:i ellátva, megjelölésre a forgalo~bahozó köteles. 

. .. (?) ,Arut a készítő, a forga'lom'hahozó és a továbbárusító meg~ 
~Jelol,~&evol c~aJk ;:n-ag,a ,':z áru ké·szítője, illetőleg forgailombahozója, 
~l,1etol~g tov3:b.~~rus~,toJa ~áthatja el. A cég. i·övidítf't.t cégszó alak
Jab~n. 1s ~;egJel?lhe~o. A ceg egyes szavainak kezdőbcl{li akkor sen1 
te_Jtlnth~tok a c~g kielégítő megjclölósének, ha C7, a?. alak vé.d:icg·y
ken~ ~aJ 1stromozL.atott. Telep (üzlet) helyét a köz·ség (város) megnc
vezcs.evel ke'll 1negjelötni.. 

(7~ Árun vagy a cson1agoláson tilos olyan n1eg--jelölóst allkal
:n::azm, amely hatóBágnak bejelentett, illetőleg hatóság által ny_iJ_ 
-vantartot.t adat ta:rtahnával ellenkezik. 

(8~ Csomagoláis belsejében cs·ak olyan megjelölést szabad alkal
mazni, 

k 
.a
1
) am,eiy a cson1agoláson alkalmazott ineg-jelöléssel ne1n cl10n

ez1 e; 

b) aJnEiJy 1nav,án az árun vagy a cso1nag-ol:isán iR haszn{ilh.n+fi. 
(9) A je'len § rendelkezései: nem vonatkoznak olyan anyagTa, 

.nmely gyógyításon kívül közön·ségesr étkezési célra ifi ·szolgál. 

Gyógyító_ hatásra 'Utalás, gyógyjavallat, használati utasítás. 

„ _17; § (1). Gyógyító hat~sr:; ;italó megjelO!és,sel csak gyógyszer
küloniegessegot vagy gyogyit.asra használt egységeis öss.zet,éltellí 
sz.e1r gyanánt törzskönyvezett .anyagot szabad e'llátni. 

(2) Gyógyjavallatot csak törzskönyvezett gyógys7.ei>külön·J,eg-es
séghez, használati ul:.rnsítá·st pedjg esak az (1) bekezdésben emiített 
anyaghoz Rz1abad mellékelni. 

(3) Eg-észség-nek, teRt'i ál'lapotnak 1közönRég·es áTJoláRával kanC'"1(1_ 
1latban elérhető hatásTa utalás és az ily h.a{ás' elérését célzó hasz
nálati uta:s-ítás nem osik az (1) és (2) bekezdésénc-k rendelke-zé,.-:r 
~L . 

Cso1nagolás. 

18. § ,(1) A1ne;inyiben külön jogszahály vah-11ne:ly gyó_eyszer 
vagy gyogysz·erfele anyag csomago'lá·sának 1nódjáf n1eghatározza, 
az illető anyagot cs.ak a meghatáro?.ott 0somgolásban <Rzabnd irru"" 
·sí tani·. 

(2') Ha valamely gyógyszer vagy gyógysze-rféle anyri.g .ev0dPt-i 
"{'ISOm_agoláshan árusításra utaló :1·elzés1s.el vsn Pllá*va, vn..i;y h:-t a'l.j 
'űredeti csomago'lásban árusítást killön jogszabály rendeli~ 

a) az ilyen anyag csak a k&szífő eredeti c&omagolás-ában 01d
bató 01; 

b) a forgwlombahozó vagy a továbbárusító a csnmagolást nen1 
nyithatja fel ·Ós« - az árun<l11r· a 16. §-bau n1eghatáro?.ott 1negjolö1ó
Bétöl ·e!ltekintve - faemmiképpen n-em változtat.hatja meg, 
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(3) Aki a (2) !bekezdés rendelkezése alá nem eső anyagot a ko
rábbi csomago:Iás eltávolítás·áVa'l új osomagolássa:l lát el, köteles 
az új csomagolá1s.t a 16. §-ban fo;glalt rendelkezéseknek megfelelően 
megjelölni. 

(4) Olyan árut, amelynek minősége (összetétele, alakja stb.) 
vagy mennyisége az árun, illetőleg csoma.golá,sán, oso-magolása. 
belsejében al:k.almazott megjelöléseknek nem felel meg, forga-
1.on1bahozni, illetőleg áru.siítani tilos. 

(5) A jelen rendeletnek az áru csomago'lására vonatkozó i·endel
kezéseit a raktározás, kezelés vagy a fngyaiSztók részére kiszolgál
tatás céljából szerelt bárminő csomagolásra (burkolásra), a Cf,o

magolás me-gje1ölésére vonatkozó rendelkezós-eket pedig a csoma
golás kü!l:ső részére kel1l a~kalmazni. 

Hírdetés. 

19. § (1) Gyógyszer\, gyóg-yszerféle anyagot c>ak az hirdethet, 
aki annak ké-szíté,s&re vagy árusítására jogosult. 

(2) Olyan anyagot, amely a 15. § értelmében nem árusítható, 
hirdetni 1s·em 1szabad. 

(3) Olyan megjelölést vagy adatot, amely a 16. és 17. §-ok ér
telmében az ái·un nem használható, az árura vonatkozó hlrdetéa ... 
ben ·sem -szalblad használni. 

(4) Hirdetésben az árura vonatkozó h-atósági engedélyre vagy 
bármilyen más hatósági engedélyre vagy rendeletre hivatkozni 
tilos. 

üzlet, raktár elhelyezése. 

20. §. (1) Drogérla, gyógyárunagykereskedés üzlethelyi1sége„ 
raktára földfeletti, világos ~loellően világítható) és az áruk készlet
ben tartásához szükséges mértékben száraz, sze'llőztethető legyen, 
;v;égül k:özegéiS'zség, tíí.zbiztonság szempontjából egyébként se 
essék kifogás alá. Amennyiben drogériának, gyógyárunagykeres
kedésnek a jelen rendelet hatályba'lépés-ekor inár használatban levő 
üzlethelyisége, raktára a jelen be:kezdés ·rendelkezésének nem fele'l 
meg, a hely>s·ég lénye.g<>s•ebb átalakítását vagy áthelyezését csak 
akkor ke111 elrendelni, ha annak toválblbi használata a közegészség· 
vagy tűzbiztonság ·szempontjábó'l közvetlen és súlyos veszélyt jeM· 

lentene. 
(2) A jelen rendelet hatálybalépése után drogéria üzlethelvisé~ 

gét, Y.aktárát n:em szabad- olyan épületben !létesíteni, amelyben 
gyógyárunagykeres·ked&s üzlethelyisége, raktára van és gyÓf!Y
árunagyikeresekedés üz'lethelyi,ségét, raktárát. nem szabad olyan 
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épületben létesíteni, amelyben drogéria üzlethelyisége, ra.k·tára 
van. 

(.3) Ha drog,ériának, a jele.n rendelet hatálybalépése előtb létesí
~ett uzlethely1sege, rakara, .n1ásfe'lől gyógyárunagykereskedésn'8k a 
J~!e;?- ren.~elet hatálybalépése .előtt létesített üzlethelyi1s1ége, raktá1·a 
·kozott ko~vetlen ablak-, ajtónyílás vagy közös folyosó, előszoba: 
van, azt hezag1nentH5, szilárdan rögzített kő-, des·zka vagy más fal
lal el <kell zárni. 

(4) A (3) ?ek.ezdés re;i~elkezését drogéria, illetőleg gyóg-yiun
nagykereskedes uzlethely1•segének, raktárának n1á,g szakmai'b1eli v:1 1~ 
]alat üz'le.thelyiségétől, raktárától e'lkülönítésére is alkalmazni k;l'l 
!'- (2) és (3) bekezdéselo rendelkezéseit. drogéria, illetőleg g-yÓl"v: 
a~unn;gykereskedé5 üzlethelyiségének, raktárának gyógyszerti:lr 
barm1.Jyen helyiségétől elkülönítésére i1s1 a'lkal1nazni ke11. 

(5) A jelen rendelet hatálybalépése után új drogéria·-üz-let csak 
utcára nyíló helyiségben létesíthető. . 'e 

,_ (G) }-Jj :~rogéria-üzl-et n1ár fennálló drogéria-üzlethez százötven 
meterne~ ~ozelebb csak a~1kor nyitható, ha a fennálló üzlet tu1aj
do~osa irasban beleegyezik. A távolságot a közforgal1nú út leQ'"~ 
rövidebb vonalán kell számítani. ' ,,_, 

Üzlethelyi.ség, raktár, üzleti eszközök megjelölése. 

21. §. (1) A drogéria üzlethelyiségét e,nnak külső ré·~rzéu Dro
g~ria<! in-egjelölé~s~,l ketl ellátni. „Drogéria" m,egjelölést, úg;s7'in
ten drogok '(droger1·a-cikkek) eladására utaló megjelölé>st csii.1k1 dro
gista használhat 
.. (2) D;.·ogis;;a: gyógyárunagykereskedő vagy más ker0s1kedő az. 
u~lete ,folytatasaval kapcsolatban (üzlete cégén, nyomtatvánvni1~, 
h1rdeteseiben stb.)" „Gyógyszerész'' megjelölést .akkor sem bns„nÁ.l
h,at~ ha ez a cím őt egyébként m·egi1Ileti. Kereskedelmi üzlet folvta
tais·2va'] ·k.apcsolaVbian gyógyszer árusítására utaló megjelölést csak 
gyógyárunagykereskedö használhat. ~ 

(3) ,G!ógyárunagykereiskedésnek az üzletfelek fogadására, ki_ 
szolgálasara. szolgáló helyiségei bejáratánál sze1nbetünő módon fel 
kell tiintetni, hogy ott csak továbbárusítók részére adnak el. 

Készlet tartása. 

. 2~. §. Drogista és más kereskedő olyan gyógyszert és gvóvy
szerfele anyagot, amelyet nem árusíthat, 1készletben sem tarthat'' 

(2) Drogista által nem árusíthatók, de kozmetikai -szerek kÁ~;ÍM 
tése céiljából elkülönített, zárt ·szekrényben tarthatók: bismutum 
salicilicun1, bismutum 'S',ubnitricum, bismutum subgallicum, chini
num su!lfuricum, chlninum bisulfuricum ichtyoL A drogi1s1:ia ez.e·k·-
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:röl az anyagokl'ól külön nyilvántartást lröteles. vezetni, a~elyhe 
Íoiyósr,árn és kelet szerint a ,b1eszerzett .é.g felhasznált mennyiség·et 
be ·kell vezetni. 

(3) Gyógyis1zert· és gyógy!szerféle anya?:'ot külön-kü~ön tar~á}Y~ 
ban olyképpen kelll elhelyezni, hogy azok ossz·e~~v,~r~de~nek J;1+eve 
ne legyenek. A tartályokat tartalmu1rnak feltuno 'eis osszetevesz~ 
tést 1k,izáró megj.elölés.ével kell ellátni. · 

(4) Gyógysz~rt, gyógyszerféle anyago!. n_.e1n szabad: . 
a) olyan helyi.is.égben vagy olyan tartalyban elhelyezni: am~ly

ben az illető anyagot szennyeződési vagy ID~S' káros ~atá;s· ;eThet1·: .. 
b) o'lyan helyiségben tartani, amely egyuttal 'lako (halo) helyul 

.szolgál. . , , , b l' ,. l ··1·· · 
(5) Gyógyszer tartá•s-a tek1ntete~en az er;:eny en;„ e;o __ n: op. }o_g--

szabályok, valamint a Magyar Gyogy5zcrk~~yv elo1ras~1 is .7r_3::1"Y': 
adók. Nem hivatalos .szer tekintetében az UJB;?b ~eletu„, 1~11'1 rr.lrli 
gyógyszerkönyvek clőí1ásait vagy a m-egfele:lo mas e101ra•"'1t kell 

~követni. 

Kiszolgáltatás módja. 

23. §. -(1) Ker0skedelmi forgalomban gyógyszert, gyógyszerféle 

anyagot: . 1 k k d" t 
a) csak készítő üzem, :Blető'leg árusításra Jogosu .t 0T~S e ~ e,_ 

!ephelyérőI (üzlethely1ségéből, raktárából) szabad bs,zolgaltatrn: 
b) házalókereskedés keretében. továbbbá vásáron, piacon áru-

sítani. n-em szabad. , 
(2) A jelen rendelethez tartozó I .. számú ~egy~ekbe_ ~orozott 

:anyagok közül azt, am-e]yneik n1e;ve mell~tt .~ulymen?-yu~ep va?
fcltüntetve, ezen a'1u~ eső mennyiségben, illetole~. enneil kise-b_h re
szekre osztva akár magában, akár máis anyaggal ?sszetetten Jnsl'Jol
gáltatni tilos. Amatőr fényképezés céljára, valaJIDnt ?1-eghatar.ozo~t 
ipari célra (ipari ·előírás alapján) összeá~-lított ke~e,rek a::cko~ :r~ ln
szolgáltatandó, ha az vala1ne:ly anyagbol az em11tett Je-gyzekben 
megszabott ,sútymennyiségnél keves-ebbet tartalmaz. 

Erős hatású anyag tartása és kiadása. 

24. §. (1) A jelen § rendelkezései szempontjából erős h11.'•c,{1 

anyag: , , , . 'k t" l' a) a jelen rend-&lethez tartozo II. szamu Jegy.te B. pon Ja a a 
sorozott anyag; 

b) Conium Maculatum (bürök), Veratrun1 Albu~1. (f'0<~f-~ 
zászl)a), Atropa Bel1lado11na '(mas7.lagos _nadragulya), J)a~u1a R1.ra
mon-iuin (redőszirom), liyoscya111us Niger (beléndek), f:Jol~hi_nm 
Autuinnale (kikirics), Secale Cornutu1n (anyarozs), Aconitum 
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~3:pellus (sisakvirá.g), Digitalis Purpurea (gyűszűvi·rág) minden 
faJa, Helleborus Niger (hunyor) minden faja; 

c) cantharides (kőris·bogár). 
. (2~ Erős hatású anyagot olyan helyiségben, ahol éllelm:i, f.lve

zei·1 c1kkeik1et tartanak vagy szolgáltatnak ki, sem készleUhen tar~ 
tani. sem kis;zolgáltatni nem iszabad. 

(3) Erő~ ~atá:siú an~rag·ot _olyan tartályban (dobozban, edényhcn) 
kell tartam, es k1s~olga:ltatn1, hogy az anyag kiömlés, elporlás, máR 
anyag-gal keveredes vagy e:lpáro1gás (elillanás) ellen védve lf'"'"'T"'l. 
A jelen rendelethez tartozó II. ~.zúmú je-gyzék B. pontja a~lá soro
~~t~, ai;yagot tilos ivó~d&nybe1n (:-iéldául pohárban, sörösiiveigben), 
fozoe-dem_yhe,n vagy mrusi olyan ta1·túlyban (dobozban, edén,ybB · 
szolgáltatni, amely ételilel, italila1 ö.sszetéve-sztését lehetővé +„,.. 

(4) Olyan e-szközt, amel:lyel erős hatású anyagot kezelnek, mér-
nék!, má<s anyag k-ezelésérc, méré.sér0 ha.sz-ná!lni tilo1s•. . 

(5) Az (1) behzdés b) pontja al.at.t ·említett gyógynövények' 
ről a c) pont. alatt e1nlített kőris bogárról, valamint a 1uérgekről 
raktárkönyvei:i kell vezetni, arr1elybe folyószám és ke:let szerint a_ 
beszerzett és kiadott 111-ennyiséget (utóbbit a vevő n-evéneik1 fii,._. laká
sának feltüntetésével) be kell vezetni. 

(6) Erős hatású anyag tartására jogosult koreskeclö köteles. 
gondosko-dni arról, hogy a :slzó banlevő anyag raktáron tartásának 
és kiszolgáltatáisának módja se,nkinek az egé!flzség;ét, életét ne ve<
szélywL;tesse. Köteles ezenfelül üze1nébeu mii1dazokat az óvóirttéz
kedésékiet foganatosítani, amelyek, tekintettel az üze1n n11nose
gére, az a'lkalrnazottak egéisrtsé:gének, életének lehető bizt_osítása 
érdekében sziil1:1:::H:'·g;0sek. 

(7) Az (1) bekezdésben felsorolt szerek tartályát mindenkor 
„méreg" felírás'5al vagy ha'lálfej jelzéssel kell ellátni. 

Alkalmazottak. 

25. §. (1) Drogéria-üzletben és gyógyárunagykeres1k1edés-be-u az-. 
a:l-kalmazottak használatára csapról folyó vízzel ellátott mosdóké
szüléket kel:l tartani. Szappanról, körömkeféről és tiszta törülkö
zőről az üzem tulajdono-sa 'k•öteles gondoskodni. 

(2) Az alkalmazottak a 111un.1kájukat csak kiilön tiszta munka
ruhá:ba.n végezhetik. A közönség ki1szolgálását v,égző alkal1nazot
tak munkaruhája - esetleg színes megkülönböztető jelzéstől elte
kintve - fehér legyen. 

(3) Nyi:lt gümőkóros megbetegedésben 1:;1zenvedő, nemi vagy 
bőrbajos, valami,nt gennyedő sebekben vagy undorító betegségben 
szenvedő egyénnel gyógyszer, gyógy·szerféle anyag kez-elés.§t vé-
_geztc tni til o.r,. 
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Gyógyszertárak. 

26. §. (1) Gyógyszertár tu!lajdonosa, felelős vezeWje, alil<Jalma
zottja egyidejií'leg droggéria·-üzletet, gyógyárunagyker08tkedést 
vagy gyógys.zer és gyógys-zerféle anyag adásvéte'lének közv-etíté
·sére irányuló tevékeny.,:,0get nem folytathat és ilyen üzletnek .al
kalmazottja sem [ehet. Ez a tilalom nem terjed ki gyó1:,ryszertár 
-o'lyan tulajdonosára, aki gyógyisizertárát 1936. évi január hó l-én 
·és azóta megszakítás nél1kül iiz·omben tartotta és ugyanez alatt az 
idő alatt érvényben levő külön jogosítvány alapján drogéria üzle
tet, gyógyárunagyker·eS·k0dést·, illetőleg gyógyszer ési gyógyszerféle 
anyag adásvételének közvetítésére irányuló tevékenységet is ön_.-
állóan folytatott. 

Lásd még az 1948:XXX. tc. 21. §-ának (4) beJrnzdését és 22. §-ának (6) 

ljlekezdését. 

(2) A je:len rendelethez tartozó I. vagy II. számú jegyzékbe so
rozott o'lya·n anyagot, amelyet valamely közt:iégnek (városnruk) a 
teriiletén arra jogosult keroskeclő árusít, az illető 1köz1;,.1égnek (vá
rosnak) a területén lévő gyógyszertár továhbárusítók részére rend
szeresen nem adhat el és az eladást nem közvetíth·eU. G·yógyi.sizeTtár 
kórháznak vH.gy más gyógyintézetnek bármilyen gyógysz.ert, gyógy
szerféle anyagot és kötszert .eladhat. 

.lparjogosítványnak és e rendeletnek az üzlethelyiségben tartása. 

27. §. (1) Drogi·sta és gyógyárunagy,kereskeclő köteles iparjogo
Bitványát é15'I a 7. §-ban említett esetben a szerzett jog igazolásár·a 
·szolgáló véghatározat hiteles kiadmányát üzlethelyiségében tartani 
és az e'llcnörző vizsgálatot végző hatósági köz.egnek kí.vánatára fel-
mutatni. 

(2) Drogista és gyógyáruniagykereskedő köteles a jelen r.ende-
Jlet teljes szövegének, valamint az ahhoz tartozó mellékletnek e·gy 
példányát mindenki r&szére hozzáférhető helyen az üzlethe-lyj1ség-
b·en tartani. 

EUien1őrzés. 

28. §. (1) A 9. § rendelkezése alá eső anyagot árusító kere~l<Jedő 
~az iparhatóság ellenő1·zésén felül ·a közegészségügyi hatóság -ellen
őrzésH alatt is áll. A közegé.szisiégügyi hatóság szükséghez kép0st, 
de tlegalább évenkint egysz·er eltenőrző vizsgálatot yégez. A köz
egészs-6g-ügyi hatóság az ellenőrző _vizs·gálatot a tisztiorv0s, es·et
leg közs0gi (kör-) orvos útján Ls végezheti. 

.no2 

(2) A közegészségügyi hatóság k"' . 
a) az 11 " „ . ozege. -e ·Bnorzo VI-zsgálatok 80 , , , .jegyzőkönyVet vesz fel· Ian es.z[elt szabálytaJlanság01król 

b) a végzett ellenőr~ő vi s 'l t k .1 , vántartást vezet. z ~·ga a 0 ro e.s azok eredményéről nyil-

(3) A közegése;ségügyi hatósá nak ( ) 
·v.el kaposo1atos teendőit a n' . '1~t' ~. 2 bekezdés rende1kezésé-

(4) Ha a hat' , .. epJo el m1ntszter állapít:ia meg 

( 
osag az uzlethelyisé va . >, • 

, 20: §), t?kintetében szabálytalansá g t .frY !" raktar '"1h0lyezése 
.szuntetesere az üzjlet tul,a "don , . go, ~ · ,?-P1 ~· meg, annak meg
.határozattal köt<!lezi. A v! h ~~at hatando lntüzése metlett vég
táskörébe tartozik. eg a arozat hozata:la az iparhatóság ha-

Büntető rendelkezések. 

~9· §; (1) Amennyiben a cselekm · , „ „ ke~es a:la nem esik, kihágást k"" t e~l'." sulyosabb bunteto rendel-
:meben kettőszáz forintig terj0~:t"e ~s ~~. 1928;X. tc. 5. §-a érte!

~) gyógyárunagykereskedést sz~r~ef~ .1unte.!es~el büntetendő: 
·egyen, aki a 7. § (3) bekezdéséb e, t JO~ cimen fo:lytató az az 
'lleg igazolási kötelességének ne entn1egall'lap1tott bejelentési, i'lletŐ·· 

b) ak" 7 § m es1z e eget· 
folytatja~ a . (5) bek,ezdéS ellenére az ip~1'.t1 üzletvezető n6~k,ü'l 

e) aki a 13. § (2) bekezdésének b) t · 
hez inás gyógynövényt vagy 'b pon Ja ellonóro gyógynövény_ 

d) aki a 15. § (1) b k d, egye a;iyagot kever; 
~ , , . , e ·ez ese ellenere gyógy,s .1: . k, , 
1nas gyogy1ntezet részére '11 , zer dI, o1·haz va.oy 
nőségű any·agot ad cl;" . a mega ap1tottnak meg nem fele'lő n';'i-· 

e) aki tiltott vagy k ·1 • t t 
1rezdés a) pontja vagy ug:; a ozo ·t for~~lmú s,zeTt ·a 15. § (2) be-

f) aki a 14. § (2) bek ande,ze3b1 § (4) ·hekezdesc ellenére árusít; 
m .. 

1
„
1

, , , ez ese en, valaimint lG § b , 
egJe o esere nezve meu-ál"lapított , d ll , a · - an az aru 

g·) aki a 17. §-nak a"" gyógy't, i;1~,e cezeseket megsz,e·gi; 
használati utasít~g alka;Im:azás~ tok' at ~s'rba utalás, gyógyja,r;aUat, 
.kez0seit megszegi; '" 8 lll e.e en megállapított rendel-

h) aki a 18. § (1)-(3) beke d, , . . 
n,aiJ~ozó ~·en,de'lkezé.seit ne1n ta;tj~~~;Hk az aru csorn.agolására vo-

i) aki a 18. § (4) bekezdése „ , . 
hoz forgalomba, i'lletőleg árusit·szempontJabol k1fo·gás alá eső árut 

j) aki árut a 19 §-ban fo ' 1 lt 1iirdet; · g a rendelkezések megsórtés6vel 

k) aki az üzlet, raktár elhelyezése t ki , 
.kezé•e eHenére fennálló hel t t 2 ~e nteteben a 20. §. rendd-
véghalározatban kitűzött h::~~ ·?d,;" .

1
8: 1~. (4) bekezdésében em'lílett 

" ari on ' «:~ ul meg nen1 szünteti· , 



, k .. 1 t• m<>gJ' elöiés·ek ha.sználatára vonatkozó 1) aki a 21. ~f-na az_uz e 1 . 

renclel1kezé-seit megs(ze)gbi;k 1. e ellenére o:lyan anyagot tart, ame-
1n) aki a 2'2. § 1 e ezc es 

lyet nem ~1·us~th~t; -~ . kezdéseinek, továbbá ·a 23. ~s, 24. 
n) akr a 22. s. (2)~(o) t 

1 ~1, ·'ra kezelésére, kiszolgállatasRra, 
§-oknak az á1·u keszlet~en1··1 'ar,_ .asa v~nall~ozó rendelkezéseit me_g-
nyilvántartáis1ára, megJe o ese<re · \. 

s-zegi; . részbre a 25. § (1) bekezdésében em~í-
o) aki az al1kalmazotta~ f • ~ agy gyógvszcr, gyógyszerf_ele 

tett berendc~é~t ncin t§art(~) b:~~~~c~.se sz-einp~ntjából kifogás: alá 
anyag 1.ezeleset a. 25 .. 

eső egyénnel végeztel~; , , 'l 25 § (9) b-ekezdésén'flk ren·de:lke-
) aki munkája vegzesene a . .... 

zéslt nem tartja§be(l;) b k dé-·iében tiltott tevékenysé:get egyjdejű'-r) aki. a 26. e -ez i~ , 

leg fo'lytat; . .- o osítványnaolrl, a 7. §-ban említ-ett. 
.s) aki .a 27. §~bla~ az. ipa1lJ; ~, , szolgáló vé-O'határoz,at h1tele1s 

. , ett iog igazo as~11a , o • , b t t• esetben a szerz „. , . d 1 t ek az üzlethely1$eg en ar a-
kiad1nányának és a Jelen, re·n ~ e n megállapított rendelkezéseket 
sára, illetőleg fclrr1utat&8ara nezve . 

ine-gszegi. d' ) ~~ m) pontjai alá eHŐ kihágás büntetése 
(2) Az ~1) bc~ez, es„e 

07r:~, h-a a~t o'lyan egyén. követte_-el, ~ki 
tizenöt napig teTJC·~lneto „clz,~:f ;t 1 rnár me(r vo1-t büntcve es bun-
ily kihágás n1iatt J,oger~~ J,L~ CL ,e t it'"'·el. 

k . '11' ota ·kle1_, ev meg nern e „ t' 1 . 
tetésén·ek ia a,sa § .1 eghal"r·ozott kihágást kovc 1 e e.s 

§ Aj .. ' 126 -a an m " ' h t 
30. · .orvcny . t. l""'S X te 2 <'"s. 5. §-ai értelmében a·-, 'h k' es az ... ~ '.1- • • ""· 

rendelkezese1 ez_. ep, „ 6 zbÜnt.etfs
1
,;

18
1 büntetendő: , 

száz forintig terJeclh)etbo IP ,ni' elle11ére ii;detköréhc nem taTtozo 
) k . 9 ~ (3 e cezc ese , ' ' , , , • · ha-

a a 1 a . ':'.i , 't } . "1 cn ·1nyag a1'1Hntasara az ipar 
anyagot anélkül arns1 ; ;0~ Y 

1 
Y 't·· '. ', 46. §-ának (2) bekezdése. 

1.' „ 'lta:l kitiízött hatar1doben a. o1veny . 
LOSag a .. „ _ tl '1yt q:terz·ett volna; (' 

1
. 

értehné·hen ikulon cngc : , ,___,. l kapcso'latban a törvény 60. ::;-a ( ) 
b) ki az üzlet ellen Ol'ze.seve ' ,,___ . 

a ' ' , 1 't tt . ndclke:zéist megszegi. 
bekezdé.sében .~e7·al e~~ o§ I:an Ine~haláTozo~t kihágfust követi e!I 

31. §. A ~o;veny, · - 1928.X. tc. 2. és 5. §-ai érteJlméhen hat
és rendelkezes.ehez kepest ~z b.. .t t. el ha pedig .a, cselekm·e1.;i.yt . . t .· clhető pcnz un e ess ' . „ 
száz for1nt1·g er;Je. k' ·1 k"J1'·ga·s 111~ai.t már JOgeTOB·en meg , k"' tt el a r r yen 1 ~ • , . • t l" ' olyan egyen ove e ' , , k ·1_.: , l'l''"a 0• ta két év, még nem ·e " e.L„ . '. b „ tetesene !Ji.'.la . u= 
volt b-Untetve cs. . un „ „ .' 

1
.:;:, 1 büntetendő: 

tizenöt n~pig i.e;·Jcdh§elok elfí~:g;: dTogél'ia·-üzletet, g~ó~yá:·un~gyk 
a) ak; ·az 1. es 6. •, -o ><·z~r és gyógyszerféle anyag aidasvete•lene· 

kereskedoot vagy gyogy" , · t folytat· -
ko··zvetítésér'e irány11ló teveken.kysedg_e . 

10 
§' (1) (3) é1s1 (4) bekez-

§ (1) (2) (4) be ez eser, a · ' · 
b) aiki a 9. ' ' ll , . üz'letköréíbe ne1n tartozo 

d , . 11 § vagy a 14. § e enme az ese1, a . · 
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árut árusít vagy üzletkörébe tartozó árut má.soknak, i1ll0tőleg más 
n1ódon ad el, mint jogosult; 

e) alti készítésre jogosító iparjogosítványa alapján a 12. §. el
lenére árusít; 

d) gyógy.szertár tulajdonosa, felelős ve71etője, aki a 26. § (2) 
bekezdés'(~ ellenére továbbárusítóknak ren-tlszeresen árusít vagy el
adást közvetít. 

32. §. (1) Ha a W-31. §-okban m0ghatározott kihágást alka:irna
zott vagy iuegbízott 'követte el és az üzlet tulajdonosát (üzletveze
tőjét), illetőleg a Jnegbiízót felügyeleti vagy Hlle1nőrzé-si kötelesis>égé
nEik te

1

ljesítésé.ben akár 1szándékos, akár gondatlan mulasztás ter
heli, az ily üzlettulajdonos (üzletvezető), illetőleg megbízó a kihá
gásra megszabott ,lJrüntetés·sel büntetendő. A jelen rendelkezés alap
ján nern büntethető az, aki a cs.eJlekn1ény ·e'lkövetését rentle-s goll
dossággal sem előzhette meg. 

(2) Az áru minősége (összetétele, alakja, is.tb.) teldntciében meg_ 
;-illapított - különösen egészs-ég.:_iigyi - 1k1övetelmények szempont·· 
jából felelős: 

a) a készítő, iliotő'leg a forgalombahozó; 

b) a továbbárnsító, am·ennyiben az áru raktáron tartására, ke
zelésére, kiszolgáltatására vonatkozó rendelkezé1s.eket fjgyelefilb8 
nem vette. 

(3) Ha az áru minősége tekintetében megál'lapított - különösen 
egészségügyi - követelményeknek, avagy a jele·n rendelet 15-18. 
§-aiban meg·állapított reUJdel1k•ezések be·tarlá,sára kötelezett egyén 
az áru kellő megjelölése hiányában, vagy az árusító által rendel
kezésre bocsátott adatok alapján felelőms.égre nem vonható, a fe-le_· 
lfrsség azt a továbbá1·usítót terheli, akinek telepén (üzlethelyiségé
ben) az áru van, ilietőleg aki az árut a fogyasztónak eladta. 

(4) A 2'S.-31. §-okban meghatározott kihágások miatt az e]já
rá,s a közigazgatási hatóságnak, mint rendőri büntetőbíró.ságnak a 
hatás1körébe taTtozik. Az 1929:XXX. tc. 59. § (1) bekezdéM 3. pont
jának alkalmazása sze1npontjából szakn1iniszernek a kere,skede. 
len1- és .g.zövetke-zetügyl_ minisztert ketl tekinteni. 

33. § (1) Aki a jelen rendelet hatálybalépésétől •számított eg-y 
év alatt olyan árut tart készletb.en vagy áru.sít, amely a jelen l'en'
delet hatály:bia:lépése előtt az üzletkörébe tartozott, de a. jele-n ren
delet szerint már nem tartozik üzletkörébe: emiatt a 29. § (1) be
kezdésének m) pontja, il:letőleg a 31. §-ának b) pontja alapján nem 
büntethető, ha hiteltérdemlően jgazolja, hogy az árut n1é:g· a j.elen 
rendelet kihirdetése eiőtt sze1·ezte be. 

(2) A 31. § b) pontja a:lá eső kihágás esetén a törvény 46. 
§-ának második bekezdése alkalmazást nem nyer. 

Gyógyszerészeti jogszahfi.lyok. 20. 



Hatálybalépés. 
34. §. (1) A jelen rendelet 1936. évi június hó 15-én lép hatalyba 
(2) Egyidejűleg hatályukat vesztik: 
a) a gyógyszerek, gyógyszerfélék, mérge•k ós nléregtartalµiU 

.anyagokkal kereskedésről ,gz,óló 111.003/1894. 13. M. számú rendelet 
(Rt. 1595. 21. o.) - a inérgekTe vonatkozó re11de1kezései kivételével· 

b) a gyógyszeráru és n1érges anyagokkal való kcres:k•eclés sZa: 
bályozásáról '8zóló 111.973/1900. B. M. számú rendelet (Rt. 1900:II. 
·592. és 6Gl. o.) - a n1érgekro vonatkozó rendelkezései kivételével; 

e) .a gyógyszerkülönleg.ességekről és titkns összet.ételií gyógy
szerekről szóló 90.000/1903. B. M. számú rendelet (Rt. 1903. 1091. o.) 

3. §-a; 
d) a 78.000/1923. K. M. számú Tendelet (Rt. 1923. Gll. o.) 151. §-a 

második bekez·d&sének, valan1int 15G. §-a harn1adik bekezdés2nek 
a dTogér~a iparra vonatkozó rendelke7,ései. 

(3) Az en1berorvoslásban éis az áltatorvos1lás:han használatos 
g·yógyszerek és gyógyszerfélék (gyógysz.el'l(ülön:leg,es:ségek sth.) 
forgalombahozatala tekintetében má's jogs,za.bá1yokban ni_egálla
pított rcndelkezésekeb a jelen rendBlet nem él'inti. 

(4) A jelen rendelet rendelkezései - a 26. §-ban, a 20. § (1) be
kiez.d&sének r) pontjában, vala1uint a 31. § d) pontjában foglalt 
xende'lkez&s.ek kivételével - a gyógysze1·tárakra ne1n vonalkoz-

nak. 
1lfcll6-klet a 21.000/1936. IC, IL ~lI. szd11Hí ·rendelcthc.:Z. 

.T, ._T egy zélc. 

Gyógyítlisi, h{tztartási, g'azdasúgi, ipar·i, laboratóriunli stb. célra szo1gáló 
.-azok uz anyagok, arme1yeJket fogyasztók részére gy6gyszertún11kon fp-Jül 

csal< d1ro.e:éria üz1etek adhatnak el: 

.Acariod. 
Aceton. 
Acetum nrD1naticn.111. 
Acetnn1 pyrolignosu111, 
Acidu111 aceticu1u concetraturo 80o/o* 
Aci:dtnn ,ftcetlcum pnrum et glaciale. 
Acidutn ben:toicun1, 
Acid111u boricuim, 

Achlum 
Acillu111 
Acir1u1n 
.i\_cidurn 
A_eidnm 

o:s::alicum fusu111. 
phosphoricum glaciale. 
phosphoricu-111 pur111n. 
py·rogallicum. 
succinicun1, 

Ac.idum ·sulfuricu1u concentratum 
puru.m. 

Li.cil\11111 tanni·cu1u, 
Acidu111 carbolicum puruiu 
Aciduin chloronitrosnm, Adeps lanae anhydricu1n 
Acidum chromicum purn1n, pnrisslim1n11. 
Acidun1 fonnicicun1, Aether aceticus. 
Acidu1n hydroclüoricu111 puru1n. Aethel' petro1ei. 
Acidu1n lacticu1u pLu·un1, Aether sulfuri.s .. 
Aciduu1 nite.icum conccntratum Agar-a,gar. 

purum. Agaricus albus. 
* !.Jásd a 29.000/1948. K, Sz. l\i. sz. Tendeletet (Rt. 1640. oldal). 

.~'dcuhol abso.iutus. 
~\l.eohol arriylicus purus. 
Aloe. 
.~lunünium acetico ta-rtaricu1u. 
Amhra gr.is-ea. 
A1n1nonium bromatum. (.'_íO gr.) 
An11noniu1n carbonictnn 

pyrooleosum. 
.Arnmonium chlo1,atum ferratun1 
.i\Jmmoniuut fluor.a:hnu, · 
Aimrnonium joc1atu1n, (50 gr,) 
Ainn1oniu1n ·Snccinicu1u pyrooleosum 

soluttnn. 
A.n1n1onium valerianicum. 
A_qua carbolisata. 
. Aqua chlora:ta. 
Aqua dentifr.icia ncl ponclus 

par,tiicul.atim (kimérve). 
.. A.rgentum brornaturn. 
Argen.t1n11 jodaturn. 
Argentum nitricum cry.s.tallisatum. 
A_uru.m chloratum crystaHisaturn 
.Auru1n natrico chlaratum. · 

'Bals:<111u111 canadense. 
·nal1san1n1n copaivae, 
1Ja1sa1nunl pe1·uvianum 
Balsi:unun1 tolutatum. ' 
Baryum chloratum 
Bar:yu1n niteicun1 . 
Baryun1 s11lfuratl~m. 
Be:nzolna11hto1. 
Bi·sn1utum oxye'lüora tum. 
BTattru or,ientali>s. 
Bromum. 
Calchun phosphoricu1n. 
·C.antharidss. 
Ctti·aghen 
·c:issia fi~tulae 
·Ca.techu, · 
Charta sinapisata. 
·Chloroforrnium iad usum ex-terrnun1• 

·chloromenium. 
Cholesterin. 
Collemplastrum adhaesivum. 
Collen1plastrum saponato-. 

salicylatnm. 
·cortcx nngostut~a-e. 
·Cortex berberidis. 
'Cortex cane1la-e: albae. 

Cortex casca1·.illae. 
Cortex chinal snccinibrn 
Cortex cot-o. ' 
Cortex cuhebae 
Corte.:s: fraxini · 
Cortex gossypÚ. 
Corte::~ granati arborls 
Corte::s: granati fr11ctu1~1u 
Cortex granati e radicls: 
Cortex hamamelitUs 
Cortex hypr>castanei' 
Cortex juglandis nu~ae. 
Cortex n1eze-rei. 
Cortex queb1·achn. 
Cortex r'luauni ca tharticae . 
Corte:s: ·saUci::i. 
Co.rtex sambucL 
Cortex ·sa:ssafras. 
Corte:s: .shnaruhae 
Oortex spinosae ·· 
Col·tex uhni. · 
Creolin medicinale 
Cuprum acetico a1:senicOSll!m 
Cupru1n cbloratum puruJn, · 
Cnprum sulfuricurn am1nonia1tuI14 

rnucerin. 
Eugenol. 

Farina foeni graeci. 
li'arina sinapis. 
Farinn (placenta) U"mygdatarnm. 
Farina (placen!-a) lini. 
Ferrum cih·icuni. 
Fer-rum pyrophosphoricun1 ClUU 

runmonio citrico. 
Ferru1n sesquich1oratum 
Ferrnrn sulfuratum · 
Ferrum sulfuricum 'oxydulail:u1n 

purun1. 
Flores acaciae. 
Flores acaciae, Robiniae 
Flore.s achiJleae 
FloreB altheae. · 
Flores arnicae. 
Flores boraginis. 
J1'1ores calcatrippae. 
Flores carthai11 i. 
Flores cassiae. 
Florea chan1om.illae Romanae. 
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FI ores cin a e. 
Flores croci, 
Flores farfa1·ae. 
Flores genistae. 
Flores humnli luDUli, 
Flores hyperici. 
FlO'res larrüi albi, 
11~1ores liliorum. 
Flores 111acis. 
Flores iualvae arboreae. 
Flores ma'lvae silvestris. 
Flores meliloti. 
Wlores ·mille<folii. 
Flores peoniae. 
Flores prim.ulae. 
Flores pruni spinosae. 
F'lores rosae. 
Flores rosrnarini. 
Flores salviae. 
Flores spiraeae llhntlt:iae. 
J.i"''lores <»toechaclos citr-ini. 
Flore.s tanaceti. 
Flores trifolii al'bi. 
Flores trifo1ii arve:nsis. 
Filores violaie ocloratae. 
F'lores violae tr·icoloriae. 
Folia seu hel'bae -abrotani. 
11~olia seu herbae absinthU. 
F'olia seu herbae acacLae. 
Folia sen herbae achilleae. 
11~olia seu her'hae ag"l'imoniae. 
Folia seu herb.a:e ulchcm.i>llae. 
:H'olia seu berbae altha-eae. 
Folia ·seu he-rbae anagalliclís. 
r,~oua seu herbae anchusae. 
Folia seu herba e angelicae. 
1r0Ha seu herba:e anser.fnae. 
Folia seu her'bae aquilegiae, 
Fol'ia seu herba e arborls vitae. 
Ji'olia seu herbae :arennriae. 
Fol.LU! seu berbae aristolochiae. 
F'olia seu herbae arn.icae. 
FoHa seu herba.o iartem·i·siae. 
Folia seu herbae aSJ)erulae. 
Foli.a sen herbae aurantii. 
Folia seu herbae b:al1otae. 
Folia seu herbae baUotate lanat.ae, 
Folia seu herba.e basilici. 
Fol'i'a seu herba-0 beccabungae. 
F'olia seu herbae berheridi:S. 
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Folia ,seu herbae betonicae. 
Folia seu herbae betu1ae; 
I1'olia seu berbae bistcrrtae. 
Jl'olia seu herbae bolcl'o. 
Folia seu herbae borag.inis. 
Folia seu herbae buceo. 
Fol'i:ru seu herbae buxL 
:H'oHa seu herbae calendulae. 
}!'olin ·seu berhae calcatriDpae~ 
Fol'ia seu berbae capHlorum veneri.st. 
Foli"a seu herbne cardui benedictL 
Folia seu herbae carlinae. 
}!'olia seu bcrbae caryophylli. 
Folia seu her'bae castaneae. 
}!'oH:a: seu herbae centaur.i. 
Folia seu herhae cerasorum. 
1,~olia seu herbae cerefolii, 
Folia seu bet"bae chamaedryos. 
Folia seu herbae chenopodii, 
li'olia sen hel'bae cichorei. 
Folia :seu herba,e cisti helian1.hL. 
Folia seru herbae clematiclis. 
Folia sen herbae cochlieariae. 
U'olia seu herbae conolidae. 
Folia seu herbae crataegi. 
Fol'ia seu herbae cynoglossi. 
Fol'i::l seu herbae clracnnculi. 
I1'01ia seu herba-e d•rose1-.a· 

rotunclifoUa. 
Folia seu herbne ephedrae verae. 
Ii'olia ·Sen herbae equíseti arvensiS;,., 
Folin seu hc1·hae equiseti majoris„ 
ll'olia scu herbn.e eryngii. 
li'oUa seu herbae eryoclicti 

califnrniensis. 
Folia sen hcrbao 
'Fo1ia seu herbae 

euca'lYDti. 
euphr.asiae. 
farfarae. 
foeniiculi. 
frag:ariae. 
fraxini. 
fumariae. 
ga1copsidis. 
g-alii apar,i.ni„, 
gali.i lutei. 

Fol.in 
11'olia 
Folia 
Folia 
li'olia 
Folia 
Folia 
Folia 
Folia seu 
li'olia seu 
Fol'ia sen 
I11 01ia seu 
Folia seu 

-sen 
seu 
sen 
seu 
seu 
seu 
sen 
seu 

herhae 
berba-0 
lierbae 
herbae 
herbae 
herba e 
berlMte 
herbae 
herbae gei uehani. 
herbae genistae, 
herbae p;entianae, 
herlJa.fl gratiolae. 
herbae hama1nelidis ... 

:Folia seu herbae hederae terreio:t.ris. 
_;B~oli:a, seu herbao heliant.hi. 
Folia seu herbae hennae. 
-li~olia seu herbae hepaticae. 
FoHa sen herhac herniariae 

vulgar.is. 
?J"'olia seu herbao hyperici. 
Fol~:a seu her'bae hyssopi. 
·Folla seu herbae ivae nioscliatae 
-.Fotia seu herbae jaborancli · 
cFolia seu hcrbae jaceae al'b:ue 
Folia seu herbae juglanrl'is · 

-.FoUa seu ib.erbne jai:-eae tI~icolods 
FoHa seu herbae jun.iDeri · 
Folia seu herbae lamii · 
Foli-a seu herbae Iedi Palurstris 
·Fol~a seu herba1e !1eonn ri icardi~cae. 
Foha seu herbae levi1stici 

:Folia seu herbae ligustri.' 
Folia seu herbae linariae. 
Folia seu herba€ licol}odii. 
:Folia seu herbae n1ari veri 
lPolia sen herbae 111urubii · 

vulgaris albi. 
Folia Heu herbae marubii. 

. vulgaris rrig1·i. 

.Folia seu herba·e matico 
Foli'a seu herbae 1natriCariael 

·Fali.a .seu herba-e meliloti " 

Folia seu herbatl meUssa~ 
·F'olia seu herbae .menthae' 

oaquaticae. 
Folia seu herbae menthae 

arvensis. 
;FoHa seu berbae menthae 

baJsamitae 
Folia seu herbae men.thae 

crispae, 
'Folia seu he1·bae 1nenthae 

piperitae. 

'.Fol'ia seu herbae inillefolii. 
Fol:iia: seu herbao m'Ttilli 

.Folia seu herbae 1n;rti · 
"Folia seu herbaP. na.stu~·tii. 
Folla ·seu herba.e n.culi christi 
.Folia seu herbae 01·igani. ' 
FoMa seu herbae oxalis 

.acetoseHae 
FoLia seu l).e~·bae peoniae. 

~o~a seu herbae passJ.florae. 
l! olla seu herbae patschuli 
Fol~a S-errl herbae pericariia:~ 
Folla sen herb.ae petroselini 
Folia 1seu her'bao pini · 
IPo~a -seu herbae piln~inellae 
Folia seu herba.e plantaD'inis · 
V:ol~1a' s-ein horbae po1ygalae ~lnarae. 
F olla ,seu herbae polygalae vulgaris 

DOlygoni avü•ularis. · 
Fol~1a .seu herbae polypodii. 
Fofaa seu herbae populi. 
l1~01~a seu herbae portulacoae. 
Foha seu herbae potentilH 
FoMa seu herba.e pl'unella~ 
Folia seu he!l„bae puhnona't:i"ae 

FoHa seu herbae resedae. · 
Folla seu herbaie ribi,s ni<>"ri 
Folia seu herbae rosmai"i~i · 
:F'olia seu herba-e rubi · 
Folia seu herbae 'l'lltnÍcis 

acetosellae, 

Fol!a seu herbae rutne hortensis 
Foha seu herba•e salicis · 
:b~ol~a seu herba-e salvla~. 
Folla seu herbao sambuci 
ll'ol~a seu herbae sanicula~. 
Folla seu herba.e saponariae 
Foli:i.a seu herhae seraceniJae.' 
FoHa seu herbae saturejae. 
Folia seu herbae snxiri·agia·e. 
Folia seu herbae scabiosae 
Falia seu her'bae .scolopend.riL 
Fol~ia :seu herba-e scoparine. 
Foli•ll! seu herbae .scord.ii 
Foli.a seu herbae soroph~11ar1iae, 
Fo~1a seu herbae sen1uer·vtvi t(:,'Ct. 
Foha seu herbae serpyllii. 
Folia seu herbae sideritidis. 
FoUa seu herbae solidagiinis. 
Foliai 'Seu her'bae spartii scoparti. 
Fol~a seu herba.e ste-Uariae. 
Foha se1~ herba.e splr.eae. 
l!~oua seu herbae spllantis 

oJ.era-ceae. 
Folria, -seu herbae succisae. 
Folia seu berbae tanaceti 
Folia seu herbae traxnci: 
Folia seu he1·bae thymi. 
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Folia seu berbae tormenfillae. 
FoHa seu berbae ulmuriae. 
Folia seu herbae u1mi. 
Fo1ia seu herbae urticae. 
}l_,ol>ia seu herbae verbenae. 
Fohla seu herbae veronicae. 
Folia seu herbae vincae 

pervincae. 
Folie seu 11er'bae v.iolae odoratae. 
Foliai seu herbae virgeae aureae. 
Formaldehyd. 
J!'ructus aurantii immaturi. 
Fructus berberidis. 
F111ctus cubebae, 
Fructus orataegus. 
F·ruetus cynosbati. 
Fructus fra.ngulae. 
F-ructus foeni graec1, 
Fructus lauri, 
Fructus myrtilli. 
Fructus phtaseoli sine semine. 
Fructus querci. 
Fl'u~tus rha·mi carthnrticI. 
}l"r11cti1~ sanibuc-i. 
FructföS sorbor11n1. 
l!~uc118 vesiculosus. 

Ge'm1nae betulae. 
Gemmae popuU. 
Gemmae quercini. 
Glandes quercus excorticatus. 
Glob11li ca1nphoratus, 
Globuli m:a'1·tiales. 
G-nmm.i am1noniae. 
Gnttapercha. 
Elexamethylenteh·an1in. 
Bydr_ogeni peroxydatl tabulae. 

.loclum resublimatnm. (50 gr.) 

Kali11m bicn1·bonicum. 
Kalhun brorr1atnm. (50 gr.) 
Kalium carbonicum purum et 

c1epuratun1. 
Kaliun1 chloricu1n. 
Ka1ium ferTicyanatum, 
I{alium ferrocyarratum. 
Kalium hyperu11a:nganicum. 
Kaliu1n hydricum purum fnswn, 

310 

K-ttliun1 stihio tartaricurn. 
Ka1ium jodatum (50 gr.) 
I(alium nitricun1 purnm. 
1-Calium sulfuricum crysta11.i.satum-~. 
I~reosotuui. 

I.iac sulfuris. 
Lichen caraghen. 
Lichen islandicus. 
J,ignun1 í'.edri rnsnat. 
Lig1nnn fernambuci. 
I~ignum quajaci, 
Lignun1 juniperi. 
Lignn1n santalini rubrum. 
Lignum s.assafras. 
Liquor formaldehycli snponatus(„ 
J_,iquor hydrogeni supernxidati, 
Lycopoüium. 

)..[agnesia ustn. 
lllagnesiun1 stearinicun1, 
3'.1agnesium sulfuricntn. 
I\iastix. 
Moschus. 
~Iyrrha. 

N.apbtol B. 
Nah·ium· aceticum crystallisat11II%_, 
Natrium benzoicun1. 
Natriun1 bitartat·icun1, 
Natrium hromahun (;)() gr.), 
N1a1trium fluoratum. 
Natriu:n1 hyperboricurn. 
Natrium hydrocarbonicun1 tafi~. 
:Natrium hyclricuru purun\ fusum„ 
Natrium jodatu1n (fiű gr.). 
Natriu111 phosphoricum. 
Nuces colae. 
Nuces n1oschatae. 

Oleum ahsynthii 
01eu1n amomi. 
Oleum anetlü. 
01eun1 antsi vu1ga1·is, 
Oleum anisi stellatL 
Oleum arnicae, 
Ole111u aurantiorum corticurn. 
Oleum auran.tiorum florui11, 
Oleum berg1amottae. 
Oleum betulae aethereum, 
OTeum calami -arr"On1aticae. 

Ole111n carvi. 
Ol.eu1n caryophill1. 
Oleu1u chamomillue. 
Oleum cinrua:rnomi cassiae. 
Oleum citri. 
Oleu1n citronellae. 
Oleum cor1andri 
Oleum eucalypti · 
Oleu1n foeniculi: 
01e11111 geranei 
()lenm jecorls aselli 
Oleurn juniperi, · 
Ole11m Iauri pressurn, 
Oleum lavanllulae 
Oleum ligni santali. 
Oleu1n lilnoni. 
Oleum n11acidis. 
Oleun1 n1a.iorannae. 
01eu111 ineliss-ue. 
OJeuu1 n1enthae crispae. 
Oleum n1enthale piperitae. 
Oleu1n neroli, 
Olenm nucis moschatae. 
01-enm 11l1Cllll1 ad POll{lUS 

particulatim (kilnérve). 
Oleun1 origallJae 
Oleu1n paraffini pn1·issin1nn1 

a-lbissimum 
Oleum petit grain.s. 
Oleu1n pini piceae. 
Olenm pi ni · pnn1illionts. 
Olen1n pin.i sylvestris. 
Ole11111 reseaae. 
OlP.1un rosae. 
űlenm ricini. 
Oleu1n rosmarlni. 
Oleum .salviae. 
Oleun1 sassafras. 
Olenm spicae. 
Oleu1n succini 
Oleum terebin.thynae 

rectificatissimum .. 
Oleu1n thymi. 
Oleum unonae 
Oleurn zingibc;·is. 
Oleum cadini. 

Pa.rafor1naldehycli tablettae 
Plumbu1n aceticum crysta1Úsatum 

1JU1'lill1. 

Plumbu1u nitricum 
Phenolphtalein · 
Pulpa t-a-marin.dorum 
Pnlvis l · . ac aquam alcaH sahnam. no 8nlfato~ 

Pnlvi·s cosrneticus a 1 pa~·ticulathu Órhn~r~o~dus 
Pn'1v1n tlentifricus ad 1~ • ~ 

r1art-icukttim (kimér~ )nns 
Pulvis lithargyri grossu~. · 

Hndis al-canae 
Radix althaefie. 
Hadix ang-elieae 
Radix apÚ grav.eoleit 
Radix armoraciae ' 
Iladix arnicae · 
Radix artemi~tae 
Ratli:s: U'Slll'i CU'Ul. herba'. 
Radix bardanae, 
Radix be.rbe.ric1is 
Hadix bistortae. · 
Radix bryoillae. 
Radix ca1a·mi. 
11ac1ix crrrl.inae 
Radi::s:: <.!Uryophyllatae 
Ha{lix cichorei · 
Radix cochleai:i.ae. 
ltadix colo1nbo 
Riadi:x conso1id~e. 
lladix curcumae 
Radi:x: cyno.glossi. 
Itac1i:x diotamni 
Raclix ebuli. · 
RacUx enulae. 
Rac1ix eryngii. 
Radi:x: farfarae. 
Raclix foeniculi . 
Rnüix fragariae. 
Radix gentianae. 
Radix granünis 
Radix imperato~·iae 
Radix i-reóS. · 
Radix iridis 
ltadix levistÍci, 
Rad'ix ononidis. 
R-ailix peon.iae. 
Radix petroselini 
Hiaclix pimpin-ella~. 
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Radix: polypodi i. 
Radix pyrethri Romana. 
Radix ratanhiae. 
Radix rubiae tinctoratae. 
Ra,~ix ruuücis. 
Radix IS'alep. 
Rad'ix S{ltnbuci, 
Raclix sarsaparillae, 
Radix saxifDa,gne. 
Radix scrophulariae. 

Rudix st1rpentariae. 
Radix taraxacL 
Radix tormentillae. 
Ra·dix trifoliL 
Radix. urticae. 
ltudix va1'erianae. 
Radtix: violne ocloratae. 
lthiso1na galangae. 

&accharum lactis. 
Salol. 
Sebum salicylatum. 
Semen angelicae. 
Semen cynae. 
Semen cydoniorum. 
Semen cucurbitae. 
Semem euracae, 
Semen foeniculi. 
Semen m.aristicae. 
Semen peoniae. 
Senien petroselini. 
Semen phellandrii. 
Semen psy lii. 
Solutlo jocli. 
Spiritus campho1~atus. 

Spiritus saponatus. 
Spiritus saponis kalini. 
Spiritus vini CChncentratns. 
S11iritus vini gallicus. 
Stannum oxyclatnm. 
Stigmata maidis. 
Stipides serasorun1, 
Stipides du1ca1uia.:rae. 
Stirontiu1n et eius salia. 
S.tyrax. 
Succinu1n. 
Sulfur sublimatum lotum. 
ThymoL 
Tinctura gallarnm. 
Tinctura myrrhae. 
Tinctura ratanhiae. 

'l'ubera salepis. 
Turiones pini, 
Tyúkszemirtó tapa-szok, 

u.nguentum emolliensi.s. 
Unguentum g1ycerini ad pondus 

particulatim (kimérve). 
Unguentum stearini ad pondns 

particula tim (kin1éJ·ve). 
Va:senol, 
Vaseltnum cu1n acido borico in tubu. 
Vaselinun1 cum zinco oxytlato 

in tUJbU. 
Viscu1n album. 
Viscum qucrcin. 

Zincum aceticum. 
Zincum cbloratum. 
Zincum sulfuricum, 
Zlncum sl"earinicum. 

I 1. J en11zék. 

Gyógyítási, háztartási, gazdasági, .ipar1i, laboratóriumi stb. c~lra szolgál~ 
azok a'Zi anyagok, anp.elyffiret fogyrusztók részére gyógyszertara1kon felül 

drogeria üzletelr és más kereskedők is el-adhatnak. 

Acldum carbolicum crudum. 
Acldum cLtricu1u crysta11~·$Qtum et 

,pulveriatum. 
Acidum salicyUcum. 
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A. 

Acidnm tannicum tecbnicum. 
Acidnm tartaricum crystallisatuµi 

et pulveratu.m. 
Alumen crudum. 

An1n1onia 11ura liquida. 
Ammoniuru carbonicum. 
Ammonium chloraturn 
Aqua coloniensis, · 
Aqua denti1lrici1~1: ordine ver~un 

factns (előre ki·szerelvP.). 
Aqua naphae. 
Aqua rosarum. 
Assa foetida. 
Baccae j·uniperi, 
Benzin nm. 
Benzoe resirna. 
Benzol. 
Calchuu chloratum fusum. 
Oa·lchnn hypochlorosum. 
Camphora. 
Carbon ossium. 
Corite.x aurantii. 
Cortex cassi ae. 
Cortex cl tri e fructu. 
Cortex querkus. 
·Cortex quillajae. 
Cresalin pro desinfeclione. 
·Cuprum 'SUlfuricum crystallisatum 

venale. 
E1npl:astrum anglica·num. 
Faba .pichuriln 
Faba tonca. 
Ferrum sulfuricum crystallisatutn 

venale. 
Flores an1'antlorum 
Flores calendulae. 
Flores caryophylli. 
Flores chamomillae vulgarif!. 
Flores cyarni. 
Flores cyani. 
Flores lavandulae. 
Flores papaveris. 
Flores sambuci. 
Flores ziliae. 
F1ores verbasci. 
Folia ilexis n)ate. 
Folia lauri. 
Jnructns a1nomi. 
F.ructus a.nisi vul:garis 
li'ructus anisi steHatI. · 
]'ructus carvi. 
Fructus ceratoniae. 
Glycerin1n:Ó. 
Herba anethi. 

--------------------~·""! 

fierba majorannae. 
Ka1iu111 carhonicum crudurn 
J(alium met'abi..sulfit. · 
Lignu1n campo hianum 
Lignu1n qun:ssiae · 
Lignu111 santali · 
J,iquor creso]ii ~uponatus 
Liquor formalclehydi sap~natus 

(előre kiszerelve). 
1\Jag-neRiun1 carbonicu1n venRle 
l\Iag-nei:::iu m snLfurictl1u vena·1e.' 
l\fenth<1l11Tn recrvstallisatum 
Natrium biboric

0

um. · 
Natrium ~nrbonicum crudtun. 
Natriurn hydrocarbonicum 11Uru111 e.t 
puri~'S'imu1n. 

Natrium ~sulfuricun1 venae. 
Oleum amygdalaru1n clu1ce. 
Oleurn caruphoraturn aethereu1n 
Oleum co1•nu cervi ernpyreu1natÍcum. 
Oleum lini. 
Oleum nucu1u ordine verur;n factum 

(előre k~sze1·elve). 
Olenn1 oliva.rum 
Oleum rraparum." 
Olibanum. 
Pulvis a1nyli tritici. 
Pulvis carbon tiliae. 
Pulvis coccinellae. 
Pulvls cornn cervi 
Pulvis cosm•eticus ~rdine verum 

factus ( el·Dre kis:>;erelve). 
Pulvis cremoris ta:rtarl. 
Pulvis cretae, 
Pulvis dentifricus· ordine verum 

factus (előre kiszerelve). 
Pu1vi-s glandum quercus tostns. 
Pulvis lapidis baptistae. 
Pulyis ossinm sa~piae. 

. Iladix galaugae. 
Radix ireos pulvis. 
R-adi:x: llquiriti:a-e. 
I-tadLx: saporrariae. 
Radlx zecloariae, 
ltaclix zingiberls, 
Resinu copal, 
Resina da1narl"ae. 
Resina plni. 
Reslnn quajaci. 
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Rotulae vel pastilli altheae .. 
Rotulae vel pastilli e:xtracti ma1ti. 
Uotuale vel pastilli menthafl 

piperitae. 
Sebtnn ovile. 
Seu1en cinnae concUtum. 
Serr1en sinapis albae in toto. 
Semina cocculi. 
Species pro absynthiaco, 
Species J.'Osa({'Um, 
Spiritus lavandulae. 

Acidun1 hydrochloricum 
concentr.atum crudurn. 

Aeidun1 nitricun1 concentratu1n 
crndum, 

Acidum nitricurn fumans 
concentrahnu c1·udum. 

Acidum sulfuricum concentratum 
crudum. 

Acidu1n sulfuricum concentrahnn 
fu1nans crudum, 

Alcohol sulfu1·is, 
Bulbus sciHae. 
Cinnabaris praeparata. 
Cuprn1n aceticum crystal1i·sat11m. 
Cuprn1n muriaticum, 

Spiritus i·osaru1n. 
Stibi1un su1furatnm nigrum pulvis 

co1nmnnis. 
Snlfur ven.ale. 
Tinctura van.iliae. 

B, 

Unguentun1 glycerini ordine vernn'<. 
f.actus (elő-re kiszerelve). 

Unguenh11n stearini ordine vcru1n 
i'actns ( ('-1(\re Itiszerelve). 

Vaselin11n1 Hl1n11n et flav11n1. 
Zincu111 o:xydatln11 venale. 

Cuprum niü·i('.nrn. 
Cup-rum oxydah1n1. 
Cuprum snb><1c-eti('.Ull1 (.aerugo). 
Gnmmi gntti. 
Eiydrargyrum viv11m. 
Kalium bichronlicun1 crystanisatunl.l 

et p-ulveratum. 
s:a1inrr1 chromicurn, 
J{aliun1 oxalicum (sal acetosellae). 
Natriurn causticum venale et 

solntnm (külön S'zahályok szerint) 
Plu1ubnm aceticum crudnrn. 
Pyridin11m. 
Stannntu chloratum. 

5305/1941 K. K. M. számú rendelet 
a g--yóg·yszerek ~ gyÓg;szerfélék kereske(lel~i, 1orgal.már?l, s~ó~ó 
21.000/1936. K. K. lll>sz. rendelet 3. §-a (5) bekezdesenek modomtasarol. 

(Kihirdettetett: 1941 jan. 29-én. -- R. T. 746, old.) 

i~ jelc31 ~rendelet rende-ll::ezéseit }{l.sd' a 21.000/1936. 1{. K. l\{. szúmlÍ 
delet 3. §-únak (5) bekezdésénél (2[19. oldal). 

ren-

22.698. K. K. M. számú rendelet 
a gyógyszereik és gyógyszerfélék keres.kedelmi forgalmának szabá~ 
lyozásáról szóló 21.000/1936. K. K. M. számú rendelethez tariozo 

táblázatok móilosítáSáról. 

(l(ihirdettetett: 19·11 j1l\. 9-én. - R. T, 2G2l. old.) 

A gyógyszerek és gyógyszeTféléíkl keresked~]m~ 
szabályozásáról szóló 21.000/1936. K. K. M. szamu 
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forgalmának 
rendelethez 

tartozó táblázatok n1ó<l0Hítása tárgyában a belügyminiszterrel 
egyetértőleg a követke·zöket rendelem: -

I. §. A 21.000/1936. K. K. M. ~zámú rendelethez tartozó I. és 
II. jegyzéket akként n1ódosítoro, hogy a Kwliu1n- lnetabi!s.u'Jfurá
tumot az I. jegyzékből töTlöm és elnevezésének helyesbitésé_vel 
mint ,,Kaliu1n metablisulfit"-ot a II. jegyzék A. csoportjába so
rolom. 

2. §. A jelen rendelet kihinletésénck napján lép hatályba. 

32.939/1935. K. M. számú reIHlelet 
a sósborsze-sz árusításáról. 

(R. T, 854, old.) 

Az 192Z:XII. törvénycikkbe iktatott ipartörvény 58. §-ában 
nye1't felhatalmazá1s alapján a belügyn1iniszterrel egyetértőleg a 
következőket re.ndelem: 

1. §.Sósborszesz megjelölés.s.el csak olyan készítményt szaihad 
forgalo1uba hozni, amely !legalább 50 térfogatszázalék tisztl"f' 
aethyl·szeszt tartalmaz. 

2. §. Sósborsze·sz tartályán fel kell tüntetni: 
a) a .sósborszeszt készítő nevét (cégét), telephe~lyét (községpt. 

utcát, házszámot); 
b) a sósborszesz tényleges aethyl-szesz-tartalmát. 
3. §. Sós',horszeszt csak a készítő eredeti csomagolás.ában sza

bad árusítani. 
4. §. Gyógyszertár, drogéria-üzlet sósborszeszt a ;<;1aját tart.;L

lyában is áru"Síl"hat és a fogyasztóközönség tartályába is khnér
hot. I!lyen eseftekben a tartályon az árusító nevét (cégét) és üzleté

nek helyét fel k&ll tüntetni. 
5. §. A 2--·--Ll §-ok rendelkezése) szempontjából árusítás: a fo

gyasztó közönség· részére eladás. 
Fogyasztó közönség kis.zolgálúsa céljából elhe:lyezett á1·Uk 

között tartás az árusítással egy tekintet alá esik. 
6. §. Aki az 1~4. §-okban n1cgállapított rendelkezéseket 

megszegi, ki·hágást követ el és pénzbünteté.gsel büntetendő. ~Í\ 
pénzbüntetés tekintetében az 1928:X. törvénycikk reI1'delkezéseit 
ke'll alkaln1uznj. A kjhágás miatt az eljárás a :közigazgatási hatÓ'
ságnak, mint rendőri büntető ;híróságnak a hatáskörébe taTtozik. 
Az 1929:XXX. törvénycikk 59. §. első bekezdése 3. pontjának al
Jralmazása szempontjából szak1niniszternek a. kereskedchní n1i
nÜ:.;ztert ke'll telön teni. 

7. §. Ez a rendelet 1935. évi ~-zeptember hó 1-én lép hatályba. 
Egyideji:íleg a Budapesti Közlöny 1920. évi 282. szán1ában kihir-
detett 3.622/1920. N. M. M. számú reudeiet hatályát veszti. · 



6.130/1946. M. E. számú rendelet . . 
k .. · ·gu"gy1• s·•emponthól nélkülözhetetlen g;yog;yszer) se!_)e-

n ozegeszs1e, "' . t . k'" 1'"'11' 
t . 1 "t'· „ r vagy gyógyítás céljára szan 1112''.SI esz UAi e oa i-

'SZe 1 ro ozosze • . t' 1 . u·1 t· g·y'ba 
tásának biztosítása é-rclekébeu adha o renysze:renge e Y ar a _· n 

(Kihi1rdettetett 1946 jün. 6-án, - ll-1. IC 127. szám,) 

A minisztérium az 1946:VI. tc. 1. §-ában foglalt felhatalmazás 
alapján a következőket rendeli: , '· .... 

1. §. (1) Ha 1lrözegészs·égügyi szempon~b,ol .n~fkuloz~etetl~n 
· ...,. b's tj kötözőszer vagy gyógy1tais. celJara szant 1na-s 

gy~~!sz.~;;',l~~táe~::~--
1
szabadalom esetén kívül, ügyleti rcndelke

·e~-z olz e.~a l . ·í,.sokat·„kizáró módon jogosult szen1ély az előá'llí
zes a apJan - m, · " , , „ • ''t tt h t h' Jatt nem táist a jog'Ü'S·ult1s,ág megszerze·setol szarni ·o · a , ona~ a 
kezdi 1neg vagy a n1egkezdett előállítás-t hat h~ni:t:p~a~ h?s,~zq_b.b 
·"d" 't l e'llő teLjedelen1ben nem gyakorolja, a i1epJolet1 m1n1szter 
I o:r:1" a .··í..gy' m1'n1'szterrel egyet.értve megbízható egy vagy több 
az iparn 1 " " 11 · t'k k'k"f' ·1·1 lk ' k _ jogosultna;k járó in-egfele1o e ener e -1 o~~se 
va' a ozona a. l" b' t '"'k T 't'l f lté mellett és a szükséghez képe.st kel o iz ·os1te ny~J .a1s,a ~ .e -
ielezetten _ az e1lőállításra engedélyt, adhat. E1:1ged,;1ly ~das~ e:s.e
tében sem a jog'Osuit, sem az ,en~-e~ely~s., az ili~elo gyog~s:~·11.e, 

b , t' k"to"zo"szene vagy gyogy1tas ce1Jara szant Dla& e::.zkozre, se eis.ze i o , • , ·, , t 1„1 ' · 
itletve az ezek előálJítá·sára vonatkozo elJar<-l!sra a a many1 ,sz_a-
badaln1at nem nye~·het. , , , , , „ . . _ 

(2) Az e'llenértélk és a biztos1tek 1k1erdesel~en :;,z ~lo~b1:. be,~ez 
dés alapján hozott határozattal meg nem ele·gedo fe[ igonyeL _a 
határozat kézb:esítésétől szá1nított harminc na.p alalt a rcn~es 
bíróság .előtt kere·&ettel érvényesítheti. A kereseiillek az engedely 
gyakorlá.sára nincs halasztó hatálya. , , . , , . , . . 

2. §. (1) A jelen rendelet kihirdetesenek '.'apJan lep ha!alyba, 
rende!lkezéseit abban az esetben is alkalmazni 1k1.ell, ha ,az 1. ~- _{1) 
bekezdésébe·n megszabott határidő a jelen Tendelet hatalybalepcse 
'lo"tt már k@detét vette vagy letelt. . „ . 
~ 't · · 'l al' gy1 min1szter-(2) A jelen re.ndelet végrehaJ asaro - az ipc. u 
rel egyetértve _ a népjóléti miniszter gondoskodik. 

a sebészeti 

52.533/1926. K. ln. számú rendelet 

kötözöszerek iparszerű előállításáról és forgalom~a
hozataláról. 

(I\:ihirdettetett: 1026 jűl. l-én, - ll. T, 603. old.) 

A s-ebés.zeti kötözőszerek iparszerií. előáltitái~a, bár~inő ip~r
szerű megmunkálás·a, csomagolása és forgalombah?zatala . tar
gyá:ban az_1922:XII' tc. (alábbiakban törvény) 35., 57. es 58. §-a1ban 
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kapott felhatalmazás alapján, a népjó'lé-ti és mun1kaügyi mini..sz-. 
terrel egyetértőleg, a következőket rendelem: 

1. §. A törvény 14. §-ának 2. pontja értelmében a seb&s.zeti. 
kötözős.zerek előállítása ipar.engedély alapján gyakorolható képe~ 
sítéshez kötött ipar. Ennek az iparnak a gyakorlását tehát a je~ 
len rendeilnt élle1tbe.lé,péso után csa·k az kezdheti meg, aki arra. 
iparen-gedélyt nyer. 

Azok, akik a jelen rendelet életbelépése e'lőtt a belügymi-· 
nisztert'ől, il1lető'le-g a népjóléti és n1unkaügyi mini..sztertől .sebé
szeti kötözö.s,zerek előállítására engedélyt nyertek, iparukat a je
len rendelet életbe.lépése után i1J folytathatják, de iparuk gya
korlásánáll a je'len rendeletben megállapított rendelkezéseket meg
tartani 1k1öt1e1lesek. 

2. §. Sebészeti kötözőszerek ipar.szerií. előállítására ipaTenge·-.. 
délyt 0sak az kaphat, akinek megfelelő helyiségei (8. §.) vannak 
s aki az ipareng.edély elnyerésének a törvényben és. a jelen ren
de'letben megállapított általáno-s fel.tételeit, valamint azt, hogy a, 
szükséges szakképzettséggel renclelkezi:k, kellően igazolja. 

A szakképzettség megsze·rzésé-t ig·azolni lehet: 
a) az 1922:XII. törvénycikk 18. §-ában előírt módon; 
b) a gyógy-szerészi, illetőleg gyógyis.zerészdoktori oklevéllel; 
e). a József n1űegyotem-en szerzett, illetőleg a műegyetem á1'-

tal elis1mert vegyészméTnöki oklevéllel; 
d) vala.mely magyar tndo111ányegyetemen szerzett, illetőleg va __ 

lamely magyar t1tJ.don1ányegyetcm által elismert, főtáJ'gyként 
v-egytant tartalmazó do·ktori olrle\ré1le1; vagy 

e) valamely magyar tudományegy0temen s.ze;i_·zett, i:lletölc;g 
valamely magyar tudo1nányegyotem álta:l elismert orvosdoktor; 
01k1levélleL valamint a m. állatorvosi főiskolán -szerzett, i~l']etőleg; 
a m. állatorvosi főiskola á'lt'a:l e'li1s.n1ert á'1la.torvosi„ illetőleg állat
orvosdoktori oklevéllel. 

A c), cl) és e) pontban említett oklevéllel rendelkező egyének 
ezenfelül igazolni kötelesek, hogy sebészeti kötözőszereket előá.l
Iító ipari vál:la:latnál legalább hat hónapon át: szakba.vágó gJ:a
korlatot folytattak és aJ sebé·szeti 1k1ötö7.iőszerek .sterilezés.ében és. 
sterilitásuk megállapítást'tban is ke:llő jártasságot sze·l'eztek. · 

3. §. Aki sebészeti köt1s,zereknek iparszerü előál'lításával kíván 
foglalkozni, az iparengedély kiállítására irányuló folyamodvány 
ben,yujtása előtt köteles az iparengedélyhez ·kötött iparokra ineg
á'l'lapított ipardíjat az illető város vagy közs.ég pénztárába b8fi
zetni. 

4. §. A sebészet'i kötözőszercknek e'1őállítására szóló iparenge·· 
dély kiadása iránti beadványt a törvény 39. §-ában foglalt ren
delker1,éseknek megfelelően kell elk&s,zíteni és a !léi:es.íteni kívánt 
üzem helye ,szerint illetékes el,,sőfoik>ú ipaYhatóságnál henyujtani. 
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A beadványhoz az ipa1,l:'tzés feltételeinek igazolfi>iára szolgáló ok-
iratokon kívül csatolnia kell a használni kívánt üzen1i helyisé
geknek méretezett, pontos rajzát. 

Az iparhatósá.g megállapítja, hogy a 1)eatlvány a?. előírt: ada..
iokat tartaln1azza-e és a s.zükséges okiraloik-1\:al el van-e látva, a 
bejelentett iizen1i helyis-égeket pedig a. hatósági orvos1sal együtt 
n1egvizsgálja és n1cgállapítja, hogy a?.ok a jelen rendelet 8. 
§-ában előírt követel1nényeknck megfelr-lne1c-e. Ezeknek inegtöT
ténte után az ipa:rhatóság a beadványt mellék1cte1v-el együtt, vé'
leményes jelentés kapcsán közvetlenül a kcre~,ketlelemüg·yi minisz·-
t-erhez terjegzti fel. _ 

5. §. Az iparengedély 1nega.clfrs.a kérclésóben az iparii.gyj n1i
niszter a népjóléti minis-ztü1·rel egyetértően határoz. 

6. §. A -sebészeti kötözőszerek el\::íúllítása külön il)aT, an1e1y
nek O'yakorlásáTa a töTvény 14. §-ának ~·. pontja alá taTtozó inás 
ipar;kra szóló iparengedély nen1 ad jogot. 

7, §. Azok, akik a jelen rendelet életbelépés-ekol' a be:lüg:y
minisztertőL illetőleg a néujóléti és mun1k-aiigyi mini.sztertől nyert 
engedély alapján sebé1s.zcti kötözőszerek előá11ításáva'l foglalk97.
·nak, Bnged-élyük '.kleltét és számát a rondeilet éietbelépés·étől 
szán1ított hat hónap alatt a népjó1éti és munk1aügyi miniszte:rnek 
11yi:Ivántartás végett bejelenteni kötelesek. 

Azok, akik a -sebészeti k_.ötözőszerek iparszerlí előállítását vég-
1leg abbanhagyják, kötele•:',ek ezt a körül1nényt az a:hbanhagyástó'l 
számított tiz-enöt nap alatt a népjóléti és 1nunkaügyi 1niniszter
nek szintén bejelenteni. 

8. §. A sebészeti kötözősz-ereket i11arszerűo11 csak földfe1etti, 
világos, szúraz, jó'l szellőztcthet.ő, por ellen megfelelően véd~tt, 
-továbbá könnyen ti 1sztí.tható, vízhatlan és rés nélküli padlóval el ... 
látott, végül tűzrendészeti szempontból is· kifogástalan helyisé.
geklJon szabad előállítani. 

Ainennyiben a jelen ren-de1et életbelépésekor használt 1nunka~ 
helyiségek tern1észetes világítása és sze1'lőztetés-e ne·n1 kielégí~ő1 
Jnegfelelő erejű vi1llamos világítást és n1e:sterséges ·(pulzió-s) szel
lőztetést kell aJlkalmazni. A munkahelyiségek falait legalább 
,egy és fél méternyi maga,gság:b1an kön·nyen tisztítható anyaggal 
\pl. olajfeslélokel, csempével) kel'! fedni. 

A sebészeti kötözőszerek sterilezésének, fertőzésellen0s szerrel 
való beiktatáisának (impregnálásának), szárításának éis. csom-ago
]ásának külön helyiségekben kell történnie. Az ezekTe a mun
ikákra szolgáló helyiségek má,s helyiségek (irodai, elárusító hel:y:i
ség0k stb.) között átjáróhelyül ne1n szolgálhatnak, n1áJs. helyiségbe 
vezető ajtóikat nyitva hagyni nen1 szabad. 

A s-ebéiszeti kötözőszerek clőállításá-ra szolgáJló helyis·égekben 
má,s munkávaJl foglalkozni tilos 1 azokban nyers anyagot vagy 
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ké~z, árut e,sak a ~unka tern1észete szerint el·k'erülhetet]en meny-
11y1segben es legfelJ,ebb a napi munka befe;iozéséig szab.ad tartani. 

, . !1-z, a'l~alrnaz?_ttak átöltözése, mosdása és ruháik elhelyezÓsa 
·CelJabol n11nden uze111cn belüt csapról folyó mosdókészülékkel el~ 
1látott külön öltözőhelyiséget kell léteisíteni. 

~m.~~!1r,iben a jel~~ r,e~d~let élctbe-~éi;é~ekor valamely .sebé
szeh. 1lrotozoszereket e-loall1to uzen1 hely1segei a jelen szakaszban 
foglalt követoln1ényeknck nen1 felelnek meg, azokat a jelen r;n· 
delet, éle_tb_elépé-sótől .szán1ított egy éven belül 1negfelelő~n át k0ll 
ala~1tan1 ~.s amen_ny1ben <:z, áta1akítás lehetséges ne1n lenne, vagy 
:i:>.ed1g az .u~em ~)lncehely1segb1en !lenne elhelyezve. az üzemet az 
u·zlethetly1segek ,Jzabad forgaln1ának visszaállítá1sától számított 
két éven belül megfelelő helyiségekbe kel~l áthelyezni. 

A kereskede1emügyi 111inis7.tel' azoknak a pincehelyiRégekben 
·elhel!ezett üzemek~ek az áthelyezése tekintetében, amelyek attól 
cl tek1n tve, hogy nincsenek a föld felett, az első bekezdésben 
1negá!llapított követel1nényekn-ek ·egyébként megfelelően vannak 
b~ren,dczve,. ezt a határidőt ren-dkívüli méltánylást érdemlő •kö
ruhne-nyek igazolása. e-setén a népjóléti és munkaügyi 1ninisztcr
l'el eg·yef.értő'leg, az ·elkerülhetetlenül szükséges m6rtékben, ki
Tételesen ineghos-szabbíthatja. 

9. §. Az üzen1 tulajdonosa az iizemet mindazokkal a készülé
kekkel, esziközökkel és berendez&s.ekkel felszerelni köteles·, ame
]yek különösen a steril é& átitatott (impregnált) s-ebészeti kötöző
'Szerek kifogástalan olőá'llításához szükségesek és általában O'on
·closkodni ~öt~les ~rró1, hogy a készítményeknek közegész';égi 
-szen1pontbol 15 k1fogástialan, teljes szakszerű előállítása bizto
sítva legyen. 

Az előállított sebészeti kötözőszerek ininősége, valamint a 
_nyers anyagok és kéJs.z áruk raktáron tartása tekintel!ében a Ma~ 
gyar Gyóg·yszerkönyv előírásai iráuyad&k-. 

10. §. Az üzem tulajdonosa az üzemben inindazt létesíteni és 
fenntartan} k~teles, ami tekiniJettel az üzem mjuőségére, az a'lk.al
mazottak eletenek, testi épségének és egészségének biztos.ítása ér
dekében szükséges. 

. ~z alkalmaz;ottak a sebészet·i kötözőszerek1 előállitáisával, bár· 
min~ megmun~álásával és osomagolásával járó n1unkájukat 
csakis erre a celra szolgáló tiszta inunkaruhábau 'mosható vá
szonöltözékben), a nők ezenfelül csak tiszta, mos-h~Ló kendővel 
bekötött fejjel, a férfia1lí' tiszta vászonsapkában végezhetik. 

, _Az alkaln;azottak munkájuk n1egkezd6s.e előtt az öltözőhclyi
:seg.hen cs-apro'l folyó vízzel kezeiket gondosan megmosni és n1un~ 
~;iruhá~a: átö'l~özködni köte'leS'ek. Az alkalmazott:a,Jr munkal'uhá
Janak es keze1nek állandóan kifogástalan tisztságára különös 
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ondossággal kell ügyelni. Szappanról, körömkefér_ől és tiisrz;ta 
~örül:közőröl az iizern tulajdonosa köte:l:s gondoskodi:;· . 

11. §. Nyilt gürnőkóTos roegbel'egeclesben sz.cnv~~o, n·e1n1 ,:Va&'y 
bőrbajos, valamint genyedő sebel~~-en vagy ~1~d?~1t? bete~;He&.:beru 
szenvedő egyént sebé,szeti kötözoszerek eloalhtasa1·a le~es-1t-?tt 
üzerribnn fog·lalkoztattni nem s7.ab3;~· Az .alk_,_E;lmazotta,k, e~·eszsE'.g
ügyi ál'lapotát alkaln1aztatásuk elott az 1lleLekes, batosag1 orvos-
sal meg kell vizsgáltatni. , , . . ~ 

A io. §. második és har1nadik be1kezc10seben, valamint a Jei·e;:t 
szakasz első :b:ekezclésében foglalt rendelkczó~e·ke,tl a mn~k~i~ely1-
ségekben figyeln1eztetéskép fe:ltűn~ heiyen, Jól olvas1hato ira&salt-
állandóan kifüggesztve kell tartanJ.. . 

12. §. A sebészeti kötözőszereket előállító .. üzem, t~!aJdonosa 
1lapszán1mal ellátott, eTősen kö(lött n1unk;a.konyve'~,, k?tele1s v~-
zetni, amelybe folyószámmal é13. keleb s,~e~·t1)nt, az eloall_1t?t~t&~~i 
szeti kötözőszerek mi-nős.égét (megnevozese es meuny1sege 0 

bevezetni. . 't ( • 't) • A n1unkakönyv0t, amcilyre az üzlettulaJdonos neve· ce:gc . :·a 
1 11 Vezetlll. használahbavétcl előtt átviz,sgálás és a könyv lap3a1n 
<e > ' ' 1· t 'bb' h' t 1 keresztülvont fonál két végének lepecsete e1::.e, ova a 1ya ~ os-

!láttan1ozás véget.t az elsőfokú iparhatósá~n,ak be J.\:'ell J11utattn1: 
13. §. A sterile·n előállított vag~ fe1rtoze-s_ellenns szerri:l be_~ta-· 

tott .sebészeti kötözőanyagokat, B1llrothb~1t1.sztot, ~o·s-e,t1gbab.sz: 
tot, mull- éi3. organtinpólyákat, va1lan1e1my1 ~3'.~e,:t esi va1a111onnyJ. 

tol továbbiá a folyadékban tartott kol,or,oanyagokat (Cat" 
gyapo ' · · t' M G ' ·yszer gut-őt, ,selymeket, drain·-t stb.), ugysz1n e-n a agyar Y?& ~ 
könyvbe f·el nem vett kötözőanyagokat a :Th1a-?yar Gyogy-sze1·-
könyv előírásaina-1t1 ine,gfe--lelően kell c-so.magol:i-1· .. ., 

.1\ sebésieti kötözősz.el'eket a JYiagyar Gyogy,szerk~nyv. ill~~ 
tőleg a G·yógyszerárszabás szerint előírt kisebb menny1segb0n is 
('Somagolni kell. 

A ,
8
,ebószeti kötözőszert tartalntazó minden egyes cs.amagon a. 

valóságnak megfelelően fel kell! tüntetni: . , , 
a) az előállító (fel.dolgozó) jpari iizem neve.t (ceget), telep-

he.\yé.t; , , 1 . " , , t) , . 
b) a készítmény pontos megnevezes.et ,1n1nosege es me·nny1-

ségét; . . . . : • ·· 
e) az esetleges hatóan·yag -suly-.g.zazale.!-o~ tartal~d.t e.s- a s:_~-

vet a'lapanyagú kötözőszer egy-egy folyometerbcn foglalt hato
anyag abszolut mennyi1;;égét; 

d) a gyártási számot (12. §.); 
e) a c~omagolás jdejét, úgyszintén 
f) feltűnő módon a „,steri'lez·ett" jelzést. 
A kötö·zősze.re1kihe·z hasonló azokat az „ a.~~agokat, amelyek 

nem szolgálnak sebészi célokat, csak „sebkotozesre nem alkalmas„ 
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Il'em sterilezett" jelzéssel s.zem.bletűnően el1látva s-zabad forga
lomba hoz11i. 

14. §. A sebészeti kötöz6szereket előállító iparüzem-ck az ipar
l'~n~ész;eti,_illetőlcg iparfelügyelői elle,nőrzé.son felül a közegéisz~ 
segugy1 ~at~ság felügyelete a'latt állanak•, amelyek aznkat a tiwzti
~rvos (t1_s~t1fő?rvo~) últián i?őről-id.őre, ~ dei éve·nte legalább eg:y
isrz.~-r, mcgv1z-sgal!1atJa. Ezeknel a v1z.sga1atoknál a steriliző ké~ 
szuleket szakértő közremílködétsével mindenkor milködés közben 
behatóan meg keltl vizsgálni. Ebből a célból a milködésbe-n nem 
talált készülékst müköd6sbo kell hozni. A 11. §-ban foglalt ren· 
dellk.ezesek 1negt1artását kü'lönös gonddal kell eillenőrizni. 

A viz·sgálatot végző hatósági orvos, a steri1lezett.sé-g éis, a hat6~ 
~n!ag tartalom megállapítása céljából a szakintézeteket is 
igenybe vehetli. 

Amennyi;b1e-n az eljáró hatás.ági orvo·s az üzemben a közegés-z
sége.~ ér~ntő valan1ely hiányt v:ag·y mula&z-tást állapít meg, erről 
a kozegeis.zségügyi hatóságnak azonnal jelentést tesz, amely a 
rendellenes.sége-k megszüntetése és orvnslása iránt a szüks.égeE:. 
rendelkezéseket megteszi.. 

A- n1é-pjóléti és munkaügyi miniszter a 1sebészeti kötöző&z-ere 
ket előállító üzemeket megbízott útján időnlkfint külö·n iS' meg~ 
vizsgáltathaitQa. 
, 15., §. Sebészeti kötözőszere·k áruiSításávaJl oo:ak gyógyszertá1·ak 
es gyogyszerá1·ukeresikedők (droguisták), valamint köús.zerész-0k 
és orvosi műszeré1s.zek fogla:llli::iüzhatnak. Más kcr0skedők sebé-s:zeti 
kötözőszereket csak olyan közis,ége.kbe.n és városokban rt1arthatnak 
raktáron, 0s ·szolgáltathatnak ki-, amelye'.kiben gyógystiertár1 

gyógyárUlklereskedé-s, kötse;er- vagy orvosi műs,zerüzlot nincs:. De 
az ilyen községekben és vára.sokban lakó ker0skedők i·s csak az 
e:lsőfokú közegészségügyi hatóság erre vonatkozó ·engedélyének 
elnyeréS<e után árusíthat111ak ·sebés1ze-t-i lkötözőszereket. Ezekrő'l a 
kereskedőkről az i!llotékes el.s.őfokú közegészségügyi hatóságok 
nyilvántartást vez.etnek és üzletükben a sebészeti kötöz6s,zorek 
ra~táron tarliását éis áru·sítását a tisztiorvos (tis.ztiföorvrns,) útj.án 
idő1;'ől'-időrc, de éve·nte legalább egyszer megvizsgált.atjálln 

A közegészs·égügyi hatóságok az előző íb1e,kezdés értelmében ál
tEl;luk kiadott, 1s.ebészeti kötözőszerek árusítására jogosító enge
delyeket kifejezetten vi1s1szavoná1sig szóló érvénnyel állítják ki. 
Amennyiben valan1ely közs-égben vagy város•ban gyógysz·ertár, 
gyógyárukereiskedés, kötszer vagy orvosi műsz-e·rüzlet lérte·s.ül1 

ennek létesítéis,étől számított egy év eltelte után az illető köz
.g.égben vagy várnshan a más szakmabe.Ji keres1kedőktől a He-hé.sz.et:i 
kötözős.zerek árusítására szóló eng·edéilyeket vi-si.sza kell vonni. 

A ·s.ebészeti kötözőszereket minden más árutól elildülönített 
helyen, szennyezéstől é,s nedvooségtől védett módon, jól zárható 
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Magyar GyógyszeTkönyv 
eredeti 0si0ruagolá,sukban 
nélkül 1szabac1 kiszolg~l· 

és könnyen tisztítható szekrényben, a 
előírásai szerint kel:l tartani és csakjs 
annak megsértése és inegvál toztait'á,sa 
tatni. 

A sebészeti kötöző1szereket a Magyar Gyógysz-eriklönyv, illető-
leg a Gyógyszerárszabás szerjrut előírt kis.ebib mennyiségeket tar-
11a:l1nazó osomagokban is raktá1·on kell tartani. 

16. §. Külföldön előállított seb0szeti kötözőszerek belföldön 
esak akkor hoz:hatók forga'lo1nba, ha azoiki a 1Yiagyar Gyógys·z0r
könyv előírásainak meigfele1lneik és a jelen rendelet 13. §~ában 
megállapított m&don vannak csomagolva. E követelménYek fi
gyel1nen kívül hagyásáé1·t a belföldi forgallo1nbahozó felelős. 

17. §. A törvénynek az engedélyhez kötött iparokra von~at
kozó rcndelkezés·eit a jelen rendeletben megállapított kiegészíté
sekkel a sebészeti kötözőszereket e1őál'lító üzen1ek tulajdono'Saira 
megfelelően alkalmazni kell. 

18. §. Aki a jelen rendelet 7-13., •továbbá 15. és• 16. §-aiban 
megállapított iköte:leis.ségek vagy tilalmak vala1nelyike ellen yét, 
avagy a közegészségügyi: hatóság valamely rendelkezésének (14. 
§.) .a megállapított időn belül eleget ne1n tesz, amennyi;b1en cse
lekmé.nye ·sú'lyo1S'abb rendelkezés a:lá nem esik, kihágás•t, követ el 
és pénzbüntet&sis,el büntetendő. 

Az előbbi bekezdés alá eső kihágás büntetése tizenöt n.apig 
terjedhető elzárás és pénzbüntetés, ha azt olyan egyén kövert,te el, 
aki i[y ik~hágás mi,att jog.e1·ős ítélettel már meg volt büntetve é.s 
büntertésénelkl kiátlá1s,a óta két év még nom telt el. 

A jele·n rendeletbe ütköző kihágások mi:att az e1járá·s a köz
igazgatfosi hatóságnak, n1int rendőri bli.ntetö:b'íróságnak hatás
körébe tartozik. Harmadfokon az ipariigyi minisz~ter a népjóléti 
miniszte1·rel egyetértően határoz. -

19. §. Jelen rendelet 1926. évi július hó első napján lép é1etbe. 
Egyidejűlleg az 1905. évi január hó 28-án kelt 126.711/1904. számú 
belügyminiszteri rendelettel közz·étett 1szabá!lyrendelet {Magy, 
Rend. Tára 1905. évf. 8. o.) }.atályát veszti. 
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VIII. 
A közforgalmu gyógyszertárak árűsítás· 

körének szabályozására vonatkozó 
1 

hatályos jogszabályok 

.a nyilvános 
2?9-570/1934. B. M. számú rendelet 

gyogyszertárak á1·usífaisi körének szabályozásáról. 

(H .. T. 13fi1. old.) 

(Hatályos a 202.000/1948. N. ~'!. sz. rendelet alapján.) 

1. §. Nyilvános gyógyszertárakban (r '1 · , , · , , 
~i~~ ,gyó~;~~~~~tárak) az i. s~. me!Jlékletbe~a f~Y~~otfe,;;~~~ko;~l.,':~ 

,as e? Ja _o nen1, tarthatok, mert azok á1·usítását csak i arCn 
_gedely (lpar1ga.zolvany) alapján erre feljogosított . „?l· t ,
gyakorolharlljálkl. · iparuz e_ e.K 

~· §., N!ilv,ános gyógyszertárak a 2. számú mellékletben fel 

~~~t~r~: fi:':~~i~gen~~te\{~~e{:zi~g:~~ia~z~~~~t á~us11t'tisii üz~ete~ zá1·~ 
jáJkl. ~ e a a nem arus1that· 

3., §. Nem vonatkozik a 2. §-ban foglalt korlidozás oly . , 
szertarakra, ame'l:vek oly közsBgb k h 1 gyogy
kereskedés (drogé~·ia) nincs. "' en vanna ' a. o gyógyárunagy-

" 4. §. ~.rendelet betarliásáért a gyógys-z.ertár tulaJ· dono·sa (fele-
los vezetoJo) felelős. 

5. §. A1nennyiben cselekménye súlyo"abb b"u"nt t" d lk , ailá nem ers:k 1 'h, , t n ·· ' " · e o ren e ezes 
, , 1 ' {l aga.s J.{lovet el és pénz.blüntetésscl bü t t d" 

a gyogys~ertártulajdono1s (felelős vezető) aki 2 §e nb e en ~ az 
rende'lkeze•seket megszegi. ' a · an fogial t 

A pénzbüntetés tekintetében az 1928. X 1·· , "kk 
1{ezéseit kell alkaln1azni. · · orvenyc1 rendel-

E kihágás miatt az eljárás 1 ·· · t, . Tendőri büntetőbí1·óság,nak ha.'t' ~l .~?;;~ga~ga.·a~1 hatóságnalk~ inint 
népjóléti mini,szter bíráskodik. as \:01e e artoz1k. Harmadfokon a 

Miul'án az 1. §-ban foglalt cikkek a' I'n·s1'ta',sa ·a ' ~ gyógyszertár-
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t d" é·s annak elbirál~a az iparhatóságok tevékenység~e~ tekin e~, o nem gyakoro1hato, az jogtalan ipari 
üzleti jogoiEHtva~Y alapJall 

k .. 'b tar·tozik. ' h · 1 · ) ' hata' lyba jog ore e d let 1935 évi februar o -en ep , 
6. §. Ez a ren e · 

B JJI szánMí re:ndeletlwz, 1 sz. rneU.ékl.et a. 260Ji10/1984, • · 

· . zél· amelyek a gyógyszer.tt'urakba-n egy-.Azoknak a cikkeknek a Je._gy' , \.e, · 
álro.ilában nem árusíthatók: 

Automataszifonok, 

bajuszkö"t~kb:~~~ti~{í~~~~· p;uinmi harisnyák, 
bokavédöJ„, k'' ''k ecsetek f l 

tv áll 'g"pek esz ozo ' ' s ta· ban és o ya-boro ,_ {Ozo ,, . • , tb (lu>ekában, porban, pa z 
cipőkrémek, antllopkő s . 

dékban)' , lád'é és kali'aó, amennyiben gyogyc n - élt em szolgálnak 
cukorkak, c~oko 'b' szalmiák malátacukor és egyéb gyógycu-

(gyógycélt 57_,olgal'nak e1 is, , 
korkák), 

papírszalvétáik, arctörlő papfrok (púdeegés7'ségügyi ( toilette papírok, 

rezve is), . ir·· és sütőpor, 
ételízesítólr, leveskoek~lr, i;em, adlóheeresztő és fényesítő anyagok, 
fémtisztító paszták, bőr~, bntoi-, P' k a fogyasztóközönség céljt'ixa gyá
ú'ényképészeti anyagok ~s Ől~egy;::;~ép~zeti eszközök, fésűk,. hajcsattok" 

rilag kiszerelt állapotban lev • ) '··1 ·1 k sütővasak hia:jsütőlá1npak, 
hajkefék, ondolálócikkek és keszu e re ' ' 

fog;kefeta!rtó, , croil (a fogya·sztóközönség céljára gyári1ag ki-· folttisztítószerek es anya,., r 

szerelt állapotban lév!Hr), . l'si c.ikkelr fi.iirdősapkák, fürdőcipők" 
f .. ·d"' toilette- ~ mosdófelS7..Bre e • 

lH o-, "11 .. ől 1 ( 
frottirkesztyűk és tör;i. ro~ r, az ezekhez V'a:ló anyagok, tűzijútéko r ra-· 

görögtüzek, be<ngall-fenyek, 
ketták, csillagszórók}, 

gyertya (mécses~, ..• 

húsvéti locsolókesznlel~ek,! ~ f'" t'"lőkésziilékek illatosítúpárnák ·kékítők„ 
illatsz:órók, illatperrne;.ezoh., ~18 0 él vegyi és fóldfestéKck, 

tintá1r, tojás- és ruharfestekek, m1ndenf e 
légypapír, .. 
li.kőr- és rumesszenc1ak. 

'k 1 villanyozógépek„ 
•• , - T i1la1nos massa~e-készüle Te{", 

punktl'oller-készulél'"el„, v á féle lal·kok és színe-zfík, 
ragaisztószerek, kalap- vagy m s '" 

szappan tartók, 
szesz.kocka, 
sz;énsnvas patronok, 
s:dvacsO'k, 
tojáskell'zerválószerek, 

tükrök utikészletek, 11 k ainclye.k a gyógyászat 
' „ dfsz1nüárn és iparci r re T, végül mindenne1nu 

körén ~dviU esnek. 

2. sz(111nú nieUéklet a 260.510/1934. B. M. szám;ti rendelethez, 

Azoknal< a készítményeknek és tárgyaknak jegyzéke, amelyek a gyógy~ 
szertárakban a nyilt árusítási üzletek zárórája utú'll!, iH.etőleg w..ok 'k:ö"telezö 
munkasziinetc alatt nem árusíthatók. 

.Ajak- és arcfestékek, pirosítók, sze1nöldökfcstékek, 

arcporok, kendőz.őszer-ek, talc pudereJ;: (a fogyasztókö:zönség céljára gyá-
1ri1a.~ kiszerelt áH.anotban lévők), 

fürdősó é3 fürdőpótlékok (ame:u.nyiben nem gyógyszeres készítmények), 
hajrnosóvizek, schamponok, lot:tionok, toilettevizek, hajkozrr1eti1kumok, 

haj.festőszerek, szőrte1enítő'k (a fogyasztóközönség céljára gyárilag kiszerelt 
állapotban IP.vők), 

illatszerek, illatosítóanyagok, 
kéz- és körömápoló es·zközök, 

kölnivizek (kivéve a'zokat, amelyek a, gyógy,sze1~köuyv elöít·ása szerint 
készültek), 

menthol~·cigaretta, 

mosó- és pipeireszappanok, szappanforgács, · sz:appanpehely, mosóporok 
'(a gyógyszappanok, nünt Pl. gyermek.szappan, h\lzsírosított szappan, kátrány-
8Ziappan, stb„ vala111int fertőltlcnftö hatásra utaló megjelölé&scl forgalomba
l1ozott szappanok kivételével), 

oltóviaszkok, ga·zdasági és vegyikészít1nények (a !fogyasztóközönség cél
jára gyárilag ldszerelt úl1apotban lévők), ainennyiben nem gyógyá..~zati célt 
szolgálnak, 

pipere borax (1a fogyasztóközönség céljfrrta gyárilag kiszerelt állapot~ 
ban lévők), 

sósborszesz (eredeti eson1agolúsú, a fogyasztóközönség célji"tra gyárilag 
ki.szerelt álhtpotban lévők). 

185.237 /1939, B. M. számú rendelet 
:a rákszem (lapis cancrorum) kereskedelmi forgalmának eltiltásáról~ 

(Kihirdettetett 1039 nov. 19~én, R. T. 2025, old.) 
(H,atályos a 202.000/1948. N. I\'1. S7., 'l·endelet alapján.) 

1. §. Reáljogú, személyjogú, fiók és házi gyógyszertárban ter~ 
mészete'S vagy mes.t.ers.éges rákszemet (lapis cancrorum) készletben 
tartani és forgalombahozni nen1 szabad. 

2. §. Amennyiben cselekménye súlyosabb büntető rende'lkeZ!ás 
alá nem esik, kihágást követ el és pBnz:bii.ntetés·sel büntetendő a 
g•yógy.sz·eTtárnak az a fel,e.'lős vezetője, aki az 1. §-ban foglalt ren
·delkez0s0kiet megszegi. 

E kihágás miatt az eljárá,s a közigazgat~si hatóságoknak, mint 
rendőri büntetőbír6ságnak hatáskörébe tartozik. Harmadfokoll a 
népjóléti miniszter bírás·kodik. 

3. §. Ez a rendelet kihirdetését követő 8, napon llép hatóclyba. 
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75-600/1936. p. M. számú rendelet 
a „gazdanikotin" árának mérsé-klése é1s, gyógyszertárak útján 

való árusításának szabályozása tárgyában. 

.A rendeletnek a gyógyszerészetet ér-intő 're1ulelkezései: 

A „gazdanilklotin'' - az 1935. -é'vi ápri1i.s hó 19-én 59.200. F. M. 
szám alatt kiadott rendeletben (megjelent a Budapesti Közlöny 
1935. évi ·áprilLs hó 27-i szán1ában) kijelölt 33 árusító h0lye11 kívül 
(ösisizes dohánygyárak, dohánybeváltóhivata'luk é& dohányáruraktá
rak) ~ a „méregje.g·y" e!llenébcn a gyógysz·ertárakban is· árus,íthai:ó 

és beszerezhető. 
.cl\. „méregj-egy" kiállítására és a „gazda.nikotin" kiszolgáltáiá-

sárn a hivatkozott 59.200/1935. F. M. sz. rendeletben foglaltak az 
irányadóiki, így tehát: 18 éven aluli cgyénelt részére „méregjegy"' 
nem állítható ki és nikotin sem ·s1zolgáltatható ki. 

A gyógy·szertá1·a-k a „gazdanikotini'-ró'l külön 111éregkönyvet 
tartoznak vezetni. 

Mind-en egyes vásárlónak, minden egyes vásárlása alkalmával 
a ni,kotin felhaszná'lására 'Vonatkozó „Ut1uutató" füzet is kiszolg·ál
tatandó. 

Budapei;:.t, 1936. évi május hó 30-án. 

97.192/1939. F. M. számú rendelet 
mezei egérirtószerek engedély nélküli árusítása tárgyában. 

Az 1895:XLVI. tc. alapján működfi valamennyi vegykísérleti 
(vegyvizsgáló) állomásna]r. 

Tudomáson1ra jutott, hogy egyC's gyógyszertárak mozei egér·
irtócsaléteket készítenek és árusítanak anélkii_l, hogy azok forga
lombahozatalára vonatkozó eng0clélyeme1t 1negszcrezték volna. 

Tudomásul és miheztartás végett közlöm, hogy a mezei eg~r
irtó•zerek a 47.000/1932. F. M. ,s1z. rendeletem hatálya alá tartoznak, 
miután az egérirtószer~illént áru,sított anyagok „s,ajátns összetétetű 
és s·ajátos fizikai tulajdonságú veg·yt készítmények", tehát 'külön~ 
leges növényvédelmi szereknek minő~s·ítendők. Az a:lkali arzénve~ 
gyületek, az arzénsav. a foszfor, a sztrichnin Bs a teng·erihagyma 
az eg·yszerií. vagy közön-séges növényvédelmi szerek jegyzékéb:en 
szerepelnek ugyan, mert. e ve.gyi.'tleteiki és terméikek növényvédelmi 
eélra közv.etlenüil nem, csak közvetett úton, nllnt csalétek ható
anyagai hmsrználhatók és a növényvécl,elem lrörén kívü:l más célra is 
alkalmazhatók. E hatióanyagokból növényvédelmi cé1lra a növénye
·ket 1k:árosító állatok irtására összeát'lított készítn1iények azonban 
különleges növényvédelmi szerek. A 47.000/1932. }<'. l\1. rendelet 

32~ 

3. §-a értelm&ben pedig különle ·es .. . • . 
földmívelésügyi miniszter enged~'l é ~ovenyvedelm1 ,szert esak a 
Tehát a közönségeis· növényvédel . Y v~ l sbz,?"1bacl forgalombaho.zn1. 
1 ·f 1· bb . lill szere' o (foszfor stb) 1·11 t eg e JC csak saJát hRsználatra k, s· 'th t I . . . . csa e \:C 
célból, hogy azt e'l~dúsra forga'lo be.~ e- va aki, de nem abból a 
után tehát - ha a korább-.: r·e<ndrnlk a , o~~a. E rendelet rnegjelenése 

, ' '1- e ezese,;w erre mód - . 
- a gyogyszerészeknek n1ezei e érirtósz~. . .. o~ is nyuJtta:r:i-a-k 
niszteri engedély nélkül forg· lg b h :eket foldm1velésügyi, mi-

A d
, , . . a om a ozn1 nem 1s1zabad · 

z enge ·elyezes·1 elJál·ás fol , k.. . · . 
\Szerint a mezei egér (pocok) _· ·t ,Yam·a~ ovct~tt edclig1 gyakor[at 
rek kö~~ ~orolt anyagot tart~~~!~~i:k; h ti;ne:lyek ka:z egyszer~. ~~e
leges novenyv.édeln1i szerek 'e , , a ,oanyag. ent - a ku'lon
E!l'érirtó magvak stb) E J g;i:zek_ebe vetettek fel (pl. l\1ussol, 
fenti értelmezésé~el< h.e.lyes"s,e' a 'tte?-yal!:llá:S· i!s a hivatkozott rendelet 

1 1 
, , · , ' g,e 1gazo: Ja. 

Fdhrvom C1meb, hogy a fontiel , · !" egérirtószere~ és csalétkek for.galm~ts~~~z~~tt t?':·t,ásával a mezei 
deletn1agyarazatomra megfelelő r· 1 t t ~ merte!klben - e ren
tára:kban is eille.nőrizze. igye n1ez -e es után - gyógy,g·zer-

Budapest, 1939. évi november hó 17·-én. 
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IX. 
A Gyógyszertárak üzemidejének és 

ügyeletes szolgálatának szabályozására 
vonatkozó hatályos jogszabályok. 

160/1939. B. Ili. számú rendelet 
a gyógyszertárak üzemi idejénelr és ügyeletes szolgálatának 

szabályoq;ásáról. 

(Ki-hirdettetett 1939 Inárcius 3-án. - n. T. 512. old.) 

(Hatályos a 202.000/1948. N. 1\f. sz. rendelet alapján.) 

1. §. A gyógyszertárak üw·mi ideje szempontjából a jele·n! ren
delet hatálya alá ta1·to'lJnlak a nyilvános és házi gyóg'yszertárak, 
kivéve a közkórházak, a tudományegyetemi klinikák, a letartóz
tatási intézetek, valiamint a nyilvános rendelőintézetek házi 
gyógyszertárai. 

2. §. (1) A gyógyszertárak rendes nappali üzemi ideje napi 
8 óra. A nyitás es zárás időpontját - a munkaadói és munkavál
lalói érdekeltségek, valaniint a tisztifőorvos meghallgatása utám 
- a törvényhatóság első tisztviselője á!lapítja meg. A nappali 
üzemi idő azonban n·em kezdődhet reggel 7 óránál korábban és 
n~m terjedhet este 20 órán túl. (43.300/1945. N. M .. sz,. r. 1: 1-a): 

(2). Hatalytalan (43.300/1945. N. M. sz. r. 3. §-a). 

(3) A törvényfuathság első tisztviselője fontos közegészség
ügyi érdekből (járvány, váJsár, idénypiac stb.) a tisztifőorvos elő
terjesztésére a gyógysze1~tá1..,n1ak az (1) bekezdés -szerint megállapí
tot;t 1n1appali üze:m:i ide.jélt a szük1séghez képeisí me-ghosszabbíti-

hat.ia. 
(4) A j'elen rende1let szempontjából munkaadói érdekeltség-

nek a Magyarországi G·yóg·ysze·rész Egyesület, ezen.felül Budapoot 
székesfővárosra nézve a Budapesti Gyógyszerész Testület is, mun
kavállalói érdekeltségnek pedig a Gyógyszerészek Szakszervezetét 
(43.300/1945. N. M. sz. r. 2. §-a) kell tekinteni. 

3Z8 

3. §. _(1~ A gyógy.sze;tárakat, az alábbi (2) és (3) bekezdésben 
fogla;lt k1vetelekk~l torve?;yes 1;1urnkaszü-n.eti •n1apokon (vasáTnapo
k?n e;s S~ent. Istvan napJan) zarva kell tartani. Gyógyszert vagy 
barmi ma.s cikkeket ezek•en a napokon kiszolgálta:t.ni nem szabad 

, (2) Az~kban a köz.~égekbe1u1. ameilyekberu cs:ak egy nyilváno~ 
gyogysziertar van, a gyogyiszertárat a törvényes munkaszün,eti na
pokon d.élelőtt 10 órától fogva zárva leheit tartani. 

\3) Ug:y"IJ]eti ~zolgá'.at (4. §) alatt a gyógyszertár - a (2) be
kezd~sb-eu m~gJelo}t gyogyszertárak kivéte1lével - törvényes mun
kaszunetkor is eg~sz, nap a közö.nség re.nrlelkezésére áll•rni köteles. 

~·. §. (1). A .u-r,ilvanos gyógyszertárak ügyeletes szolgálatának 
rendJeit a tiszt1foorvo,s, valamint a gyógyszerészi munkaadói és 
munkavállalói érdekeltség meghallgatása után a törvényhatóság 
-első tisztviselője állapítja meg. 

(?) A. g-yó.gyszertárak ügyeletes szolgála.tának rendjét úgy kell 
m-egallaprtam.11, hogy a közegészségügy érdiek-e sérelmet •nle szsn
vedjen és a gyógyszerészek kellő időtartamra mente.siíttessenek a 
szo,lgálrut: alól. Evégből a gyógyszertárakat az a.lábbi (3) bekezdés
ben fog-laltak figyelembevéitelével csoportokra kell osztani. 

(3) Ha a városban (községben) két gyógyszertár van azokat 
lehetőleg ~ettő, h?' három, gyógys1zertár VJan, azokat 1lehet81e,g há
r~m, I:a n.~gy gy,ogy.Sizert,ar van. azokait: lehetőleg négy, ·ha pedig 
negyne1l to~b gyogyszertar va.111. azokat legalább 'll'égy csoportba 
Keil osztani. 

(4) A csoportokba osztott gyógyszertárak üg-yeletes szoigálatá
_?"aJr re~djé~, úgy kell ~~g~llapílt:a~, hogy az egyes csoportok egy
mast kovetoen egyenlo ideig teil1Jes11ts0nek ügyeletes szolgálatot. 

5. §. A gyóg-ysz·ertár felielős ve·z.etője köteles a gyÓg'Yszertár 
szembeötlő helyén a bejáratnál kifüggesztett táblán feltüntetni, 
hogy. a gy?gyszert~r ügyeletes sz<>l'gála.tot tart, illetőleg azlt, hogy 
melyik gyogy1szertar tart ügyeletes szolgálatot. 

6. §. A gyógyszertárak a !helyi viszo'niyok figyelembevetelével 
12 '&s 15 óra között, legfeü1jebb azoniban két órán át ebédszünet 
céljából zárva tarthatók. Sürgős szükség es1el{ién azonban .a gyógy
szertár a közönség rendelkezésére állni köteles. Az erre utaló 
tábl~t i:z 5: _§-ban, megjelö1lt helyen kell kifüggeszteni. A déli zárva
tartas J.de:iet az elsőfokú közegészs-égüg-yi lhat6sáU'nak (kis- és 
n~gykö.~ség.ekbe<~. a }árási, f~j~g·3:"zŐ'~ek, ,n1egyei vá;Oisokban a pol
garmesl.ernck, torvélnlyhatosagi Jogu varosokban a polgármester 
által megbízott tisztviselőnek, Budapes1ten a kerühlti el&1%róna,k) 
be k·e-11 jelenteni. és a gyógyszeTtár bejáratánál szembetűnő hely.en 
ki ke1H fi.iggemz.teni. 

7. §. Ha a községben csak -egy 'Ilyilvá1n10s gyÓg'yszertár van éB 
_anniak f e.lelő s vez~tője ~t~,lajdonosa) a gyÓgy'Szertárat a 3. '§ (2) 
bekezdeseben m 1eg3elolt idopontban zárva kívánja tartani, köteles 
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a jelen re11delethez csatolt jegyzékben felsorolt gyögy- és kötöző
szereket, vala.mini egyéb anyagokat a zárva!tartás ideje alatt a, 
községházárill, illetőle·g a község elöljárósága áil:tal m 1egállapítü'tt he
lye.u jól zárható alkalma1s1 s~elcré-nyben (ládában1) kés7.!l'etb·eu tartani ... 
A g'yÓgyszeres -szekr·éiny (láida) kulcsát a képv.iselőtestület erre ki
jclö1llt tagján.ál keli elhelyezni. A gyógy,sze·res ládát csak a községi: 
(kör-) oTvosnak, vagy a k:özségben állandóan leielepiedett orvo<S
nak szabad re-ndekez.ésre bocsátaini. A gyógyszere·s láda tartalmát 
csak akkor szabad igé.nybe verH1:i, ha arra n1úlhat1atlanul szü1(,ség 
van. A köz.ség·i (kör~)- orvos, i11'le1tőleg ,n1agáno1·vos köteles a gyógy
szertár felelő-s vezetőjével közölni, hogy a. s.z.ekrén;rbe·n (ládában) 
tárollt szerekből mit és kinek rés,zé1~e használt fel. A gyógyszertár 
fcle1Lős vezetőj,e köteles a felhasznált gyógy- és kötözőszcreket, va.. 
lami•nit anyagokat halacléílrt:ala11ul pótolni. Az igéniybe 'Tett cikkek 
árának megt6rítésére nézve a fennálló jogszabályok irányadók. 

8. §. (1) Amennyiben a cselekmény sú11tyosabb bürutető renc1el
kcz.é.s alá ·nie111 esik, kiháglást követ cl ós e re.nclelet alapján pénz
bünltetés1s>.el büntetendő az a gyógyszei_-ész (felelős ve.zető), aki: 

1. a g·yógyszertár iiz1c1ni idejére (2. §) é;s ügyeletes szolgá11atárai 
(3. § (3) bekezdés, 4. -§) vonatkozó rendelkezéseket nem tar•tja be, 

2. törvényeH munkasz.ün·eti naPon a 3. -§ (l) bek·ezclésében fog
~alt rend-elkezé1s,ek me.g,sze·g-éséve'l gyógyf>Ze1't vagy báT111ely más 
cikket kiszolgá!ltat. 

3. a g-yógyszere·s· szekrény (l'áda) megfele1:ő felszereléséről és 
elhelyezéséről nem go,TI•closkodik (7. ·§). 

(2) A kihágás miatt az eljárás a lcözig·azgatási ha!tósáffnali:~ 
n1:int re11:udőri büntctőbíróságnak hatáisikör'éíbe tartozik. Har1nad
fokon. a népjóléti niini,szter bí.ráskodil{, 

9. §. A gyógyszertárak ügyeletos -szolgálatána]-:: J'cndjét a tör
vényhathság első tisztvi1s\e1lőjc a jelen re·ndelet alapján elsőízben 
legkésőbb 1939. évi március lhó v.é,gén kötete-s n1·egállapítani. 

10. -§. A jelen rendelet a kihírde1tést követő ·n1yolcadik napon· 

lép hatályba. 

]lfeiléklet a 160 /1939. B. 11I. sz. 1·enilelet "/, §-ú.-ho.z. 

Qyú!]JJ- és kötözöszerelc jeguzGh'e. 

Acid. acet. sal. 
compr. zoxo.50 gr 

Aether camph .. sol ín a1Jnpulis 
Aether Sulf. 
Atropin sulf. sol. O,OOG-o/o 
Benzin 
tJhinin 1nu1'. compr. 

ioxo.50 gr 
(lhlorogeniun1 tbl. 
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10 ürh 
100 gr 

5 gr 
200 gr 

10 drb 

Coffein natr. benz. 
sol. 20o/0 in ampnlH:-: 

Dextrose so1. 20% in 
a1npulli-s 

Diphteri-a serum 
1-1 drb 3000, 
5000, 10.000 A. E. 

Extr. sec. corn. 
spissl .sol. 20% in. 
amp, 1 cm3 

01. ricini 

10 dril 

10 dt"f 

lO drb 
100 gr 

1.Iorph. TnU1', sol, 
2·% in an1p. 

S.ol. Insulini in an1p. 
Sol, stropha·n tini in amp. 
'1'etanus sernm 2500 A. E. 
Tinct. jod'i 
Tintct. op.ii 
Transpulmin in 'aIDP. 1 cm3 

10 drb 
1 drb 
4 drb 
1 drb 

50 gr 
10 gr 
10 flrh 

Lana Gossypii Br. 
2 drb 

La11caplast 
2CH\X1 m 

Gaze hydrophil l m 
2 d-rb 

Jl'asc. n1n1l. 4 drb 
10 cin )( 10 m. 

43.3®0/1945. N. M. számú rendelet 

100 gr 

a gy?g,y~zert~r~k iizemi idejének és tigyeletes szolgálatának szabii
lyozasarol szolo 160/1939. B. M. sz. rendelet módoeítása tárgyában. 

(Kihi•rdettetett 1945 július 2G-án. - l\'1. K. 86 .. szám.) 

(Hatályos a 202.000/lü48, N. ~i. sz, rendelet alapján.) 

A. jelen rendelet rendelkezéseit lásd a 160/11)39. B. M• • sz. 
2. §-ánál (\3Q8. oldal). ._ rendelet 
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x. 
A gyógyszertárak berendezésére 

és felszerelésére vonatkozó hatályos 
jogszabályok. 

260.520/1934. B. M. szá1~ú ;·endelet .. „ 
a gyógyszertárak berendezéséról es felszerelese:rol. 

(R. T. 1352. old.) 

(Hatályos a 202.000/1948. N. Tu1. sz. rendelet alapján,) 

I. 

Altalámos rendelkezések. 

1. § Reáljogu, személyjogu, fiók- és há':igyógys~ertár. _{aláb.)'i
akbau ógyszertár" elnevezés alatt e· gyogy.s1Zerta;·ak, ertendo~) 
08ak ol~~elyis,égekben működlhetik, .am.elyek az egeszsege-s lak ·:ts 
általános követlelményein0k minden tek.mtetb.en. megf?,lelnl?k. . 

2 § A gyógyszertárhoz a tulajdonkeppem kiszolgáltat? hel~1-
, .' ·. k' "l (ahol1 a közönség számára a gyógyszereket k1szolgal-

segerr ivrr · k t lk'" 'tii) 'g a következő tatják, illetőleg az e-gyszerübbe e e eszi r me 
helységréazek tartozwak: „, , , . , . l' h 1 · 

a) a gyógyszerészes készíitmények eloall1tasara szolga o e yI-

ség (laboratorium); . r et h b . )" 
b) gyógyszer-anyagraktár (~amera mater1a is er ar,1um , 
e) gyógys"Z.eresi pince (aquar1:nm); . , 
d) gyógyszerészi ügy.eletes (1nspekc1os) Gzoba. 
Ha a térviszo·nryok ne1n engedik meg, a g'YÓ~s,zer-anyagrak

t' k és' a gyógyszeres pince kivételesen egy h?l~1s0gben is _egye
~[;: t"k A gyógyszertár helyis·égieit más cé-l:ra 1g·enybe· venni nem 81 

be do ; , "l tb'"'"' le'vő miás helyiségekl!Jől jól zárható ajtókkal sza a es az epu e uiL 

kell elkülfrwite'lli. . · · , t · . t · 
3 § A reáL és szeimélyjogu, valamint a f11ok~yog"Ys~cr ,a-r u ,e~~ 

b „ · t't zembetűnő módon Gyógyszertár' fehratu tablaval ke 1 
r:~;j!lö~ni~ . Oly községben, ;hol több reál- vag'Y személiyjogu 
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gyógyszertár van, - szembeöt!lő helyen - oly táblát is ki kel'l füg~ 
geszt;eni, amely a gyógys,zertár címét vagy tulajdonosának nevét 
is feltünteti. 

4. § A gyógy.szertárak utcai be·járata melleht: foltünő !helyen 
„éjjeli cseln'gő"-t kell felszerelni. Oly közs·égben, (vároSban), ahol a 
gyógyszertárak - hatósági e·ngedélW alapján - az éjjeli, vasár
napi és ün-rnepnapi szolgálatot felvált1va végzik, a szolgálatot nem 
teljesítő gyógyszerit-ár éjjeli csengője melte.tt éjjel is kön.nyen oL 
vasha,tó oly táblácskákat kell kifüggeszteni, amely a legközelebb 
fekvő ügyeletes gyógyszertár nevét és helyét feltünteti. 

II. 
Küliinleges rendelkezéselc. 

A. A gyógyszertá1·i lciszolgáltató helyiség (Officin:a). 

5. § Gyógyszertál"i kiszolgáltató helyis'égül esak megfelelő 
nagyságú világ·os, száraz,, jól fűthe1tő és szellőztethető, továbbá 
könnyen tis 1ztítható, vízhalfü&nJ és r&snélkiili padozattal 0l1átott~ 
földfeletti helyiség használható. 

A kiszolgáltató helyiség berendezését~ iUetőlieg felszerelését a 
következő tárgyak alkolt:ják: 

a) leg·alább egy könnyen tisztítható (mosható) fedől'appal ellá
tott és jól megvilágítoVi: munkaaszta:l (tára); 

a munkaasztalon, illetőleg annak fiókjaibain .és polcain kell 
elhelyezni azokat az eszközöket, amelyek a közö·n.sé'g részérei szillr
séges egyes gyógysz,erek elkészftéséh·ez és kiadáis-ához szüks·é'g·esek. 
Ilyképpen a 1n·unkaaszta1J felszerelését a kövelt-kező tárgyak alkot
ják: legalább 1 darab szabályszerilen hitelesített, 1000 gr. legna
gyobb n1egterhelésnél m·ég érzéken'y, u. n. precisiós táran1érl'eg; 
legalább 2 darab különböző nagyság·l1 szabályszerűen hitelesített 
u. •n. Precisiós kézi1nérleg (ezek közül az egyiknek egy centigramm 
súlyig érzékeny mérlegnek kell lein1nie); a inórlegekhe-z szükség·es, 
szabályszerűen lhi1telesílilertt precisiós súlyok; mórőléc; közöns'éges 
olvasó nagyítóüv-eg; normál cseppszámláló; papírhÜV1ely- (kap
szula-) nyitó eszköz; írók&szlet és tinta; törlőruha; legalább 1 da·· 
rab új ezüstből és 1 ·diarab szaruból készült merőkanál; 0111ó; kés;. 
különböző méretű porcellánból - ilvegből· - vagy zománcos fém
ből készült dörzsölő (keverő) csész-ók, a hozzájuk való pisz;tilussa.1; 
különböző mére1iríí fém-sza.ru vagy fasprutulák; 

labdacskészítő és gömbölyitő; osrtyatokz.áró készül'éikek; a 
Gyógyszerkönyv "Suppos1itoria et globuli" cikkében (810. 01ldal) 
n1cgjelöllt gyógyszer alakok készítéséhez való eszközök (az e be
kezdésben említett ·eszközökbőJ, a munkaas.z1talok -számára való 
tekintet nélkij,I, csak 1--1 drb-ot kell a gyógyszei•fárban tartani) ; 
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, J'l iros hüvellyek (kapszulák)~ papiros--
osztott ~J~.ro~~~,z val? I ~ P __ va 'Y bádogdobozok, viaszos Pa

zacslkók; k11lonboz~ ~ap1rfs-,ol~~ par!fadugók, kö.tözőzsin,egek, pa~ 
pír, ón vagy, alu~1111;irm ap ', Ja ír és pecsé.tjegyek. 
píros tekturak; c1_;i1kek, burk(~~ ;,z:lákat). zacskókat', dobozo~at, 

A, pap~ros huv~l~e~eie\ et ef kell látni a gyógygzertár, cln1eyel 
cimk1.eket. es ~ pecs;tJegye,.c , l) továbbá a gyógy,szertar szek-
(vagy a l(ulaJdonosanak ne;'eve ,k) , 1 

, „ 1 .. , ek (varosna neveve . 
1 heil!yét kepezo tozsegn . t' ~ tó h·ítfalJal ellátott po cok, 

, b) A helyh;1ég oldal falaJ r~en .e.n i u , ; <- !· .' 
, , k , , ekbe ép1tett szek1enye.._, . 1 „ 1 ~ 

fiókos allvany. o ·es. ezt. 1 1 1 ltiel'" cle az eg-y ke-resztt.el ineg·Jc 01„ 
1 k l "l :i.tot at _e ie im, . , _,, . 

a po co e o ny ·t' 11 . 'r·ható részben kell tartani. 
k t lk " l"nítve aJ ·o-va eza ' t 

·sz-ere e e. u o ' · · h „ kse' ges edények anyagá a 
, . k .8 ] tartásá oz szn · · · , l' 1 ~ A gyogysze1e . · 1 !' me~ A drogokat alta a)a.11 -' · te la ·1rozza · o· , gyógysze1·tár tcrn1-esze Gc , . sze-rkönyv (aláb.hiakl)an „Gyogy-

am·ennyiben a r\.T. Magyar yo1gZ.1''.lez1'k - eoszt.ergályozott fata1·tá.-
") 'sként nen1 r·enc 811 \_ ' , l 'l s'zcrkönyv n1av . . f"J a- állványoknak cgy1nas· :o 

„ eO'ekben vagy a io e s . l, 
\lyokban vagy ,uv o .. „ .. tt ..,fiókjajban kell tartani. A VC!fYl te
minclen oldalr,ol elku~on1t_c, 1 , erint beüdöszörült üvegdugoval el
~zítményeket es a po1okat i_~nc sbz folyadékokat ugyancsak be-,..., , , . ' , n pOTUVeD' en, a ' , l 
1látott ,szeles sza:iu, ;t· · 11 , t tt= lackokban, a z-sirafrékokat es ro
li:öszöTü'lt üv~gdugo:'a;l el" afo<:l" P~ ellátott parcellán tégelyekben 
nőcsöket p-ed1g n1egfe1c o e ... ove 

lkle[l taTta,;1-Í; , . ·t, 1 ':tletőleg biztonsági zárral ellátott mérég-c) eTo's1 falu aJ ova ' 1 

„gzekrún-z. -'-t 1 ll'tott ·SzeTek·et, valarnint azok kis·z,?l.gál.tatá,sá.-
A ke.t k1eresz~ ek .. e .. ka t a 111-érgszekrényben kell megor1Zlll· 

~ "kséges esz ozo e 11' d' ek _uoz szu . , b :l' " üveg és porce anc cny 
6. §. A kiszolgáltató.,hel~~,eg ~~ ~:~°_ beé;Btett be.fükkel, a fa

tarta!lmát- félre ne1n erthe· o J'~.z'ekok tartalmát pedig fémtábláTa 
tartályok tartalmát ráfestett, ~, lOJ'th·üÓ n;ódon ráfestett betűkkel 
égetett vagy k?nnycn el ne1n avo 1 " 

ke!ll megjelöln. 1- , k'tk i·es·ztes szer.ek e-d.ényejt,. a. tartal.om 
E k , "l az egy- cs e e " " 1 · t eg~ 'zen 1vu -: , „ , 1 't fü_1ereszt jellel, va amin az ;y-

f.enti megje!lölésen k1vul, ~g(y es dm) legnag·y· obb (n1axiinális) adag d ') , ·1p1· i pro ie 
~.:~~~~Zg.&~=~ ::á~1j~~·yeivel is cl ke'll látni. 

A jelen 6_ H a 317.835/1941. 
kezőképen módosítja: 

Szún1ú rendelet 1. §-a a követB Tul. 

311.835/1.941, B. 11-l. sz. ·i'. 1• §-a·: 

íl, -l ~-JéHe időpontjában (1941 ci.pr, 11.), rnár 
(l) A jelen 1renflelet hatf lyb~~ e} 1 . ·ceUcíneflén,yek t0;rta1>1nat _ a 

t .. 1·b11t' az 1iveg- ,„~ po1 l • • rn·ilködő gyógys:::er w1 a~ r~ § , /· 'első beJ·ezdésében e öfr~ 1no-
.260.520/1934. B. j]{. szdnl:lí rendelet 6. -a.na,,, ' 
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4on vagv vedig csak acentonba.·n oldódó, zo1ntttHJS:terllen tava.dó cenulóze 
jestf:kkel (dnltó) szabad 1ne,qjeUflni. 

(2) A 260.520 /1934. B. 111. SZ(i1111ü rendelet 6. §-a, első bekezdésé-nek a.:1 
·üve,q. és varcellán edények 1neg:iel-ölésére vonatko.zó elö-irásaft a jelen ren, 
,delet hatáVyba.lépése 11-tá-n felr.UUtott g-yó,qys.zertárakn(ll to·vá-bb.ra 'is a.U:ab. 
nutzni ken. 

7. §. A kiszolgá'1tató vagy a közvetlen mellette lévő helyiségben 
szapp·annal és törülközővel ellátott n1osdókészüléket kclil elh,elyezni. 

B. A gyógyszertári dolgozó helyiség ( Laboratorium). 

8. §. Gyógyszertári do:Igozó he1yiségü1 csak világos, ·száraz, jól 
szellőztethető, könnyen t~s,ztítható, i»éis nélküli padlóval ellátott és 
tűzTe.ndészeti .szempontból is 'klifogástalan helyiség ha.sználható.- A 
dolgozó helyiség falait legalább egy és fél méternyi inagassúgban 
könnyen tisztíthat,ó anyaggal (olajfestékkel, csempével) koll feclni. 
O:ly helyen, ahol vízmü van, a dolgozó helyrsiéget vízvezetékkel 
kell ellátni. 

A használt edényeket kiilön erre a célra szolgáló medencében 
kell tisztogatni. 

A dolgozó helyiséget más célm (pl. hálóhelyiségűl) felhasználni 
_nen1 -szabad. 

9. §. A dolgozó helyiség berendezését a következő tá1·gyak al
'ltiotják: 

a) könnyen tisztítható, mns·ható felsőlappal ellátott munka
.Ivsztal; 

:bl) polcus ál:lványok vagy a munlcaasztal alsó részébe beépített 
.szekrény a gyógyszerek készítéséhez szükséges e-szközök és edények 
rés,zére; 

e) a gyógyszerek vizsgálatához és egyéb, a viz.sgó.latokhoz s1zü.k,_, 
séges kémszerek, műszerek és es-zközök elhe:lyez,és·ére szolgáló pol
-cos állvánnyal vagy szekrényes• és· fiókokkal el.látott munkaas·zial 
(reagens·-asztal). (E}z a berendezési táTgy kivétele.s esetben a gyógy
..szertár más helyiségTészében is elhelyezhető). 

10. §. ,A !laboratórium fe'ls.zerelését a 1k:övetkező e:s1zközöknek, 
·kás·zülékeknek ·és edényekne.k kell alkotnia: 

vízdesztilláló készii.lék, amely ha fémből y,an, tiszta ón.ból vagy 
.belül ónnaJl jól bevont vörösrézből készüllt gőzelvezető és hií.tőcső
vel legyen fel-szerelve; 

* kis kézi tabletta 6ajtológép; 
* nagyobb gáz- vagy 'size.szégő, esetleg tűzhely; 
gőzfürdő; 
szárítós·zefü:rrény; 
* forrázatok és főzetek készítéséhez (il. Gyógyszerkönyv „D·e

'coeta et infu.sa" cikkét 142. old.) alka:lma.s készülék; 
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* sterilező készülék (gőzfazék); 
festv~nysa?tó; , 1 neíkl szálai azonban mérgező-. 
* telJes ~:z1ta-, rnstakeszle~, ame ~k„ Á<lta:lános tudnivalók'~ 

f, :ből nem lehetnek (1. a Gyogyszer onyv " 
c~~ejezetének 9. e) pontját, 25. old.); 

* nagyobb kézimérleg; . liizedes mérleg a ho.zzávaló-
egy legalább 25 kg-ot mérő asztah 

súlyokkal; , , b "l gy kőből készült mozsár törővel; * nagyobb ,sargarez o va . .
1 1 * obb orce1lán-dörzscsésze p1szt1 usis•a,; 

k .. nl~gby··zö t~rfogatú jól elzárható áztatóedenyek; 
uon ° ' 11' b '!'csészék· lkiül" b" ö méretű porce' an epar o , ·. ' k " "'k 

leg~~b~: két, zománcos fémüst, egy a szirupok, egy a enocso 

és tapaszok fuéJs.zíté~s·éhez; . " „ h, . 
k ·„1·· böző térfogatú nagyobb szuTopo ar, u on t .. 1 , * kisebb, nagyobb üveg o csBr;, 

* keve·rŐ üvegpálcák és S'P~~~l:; oldatoikl ké:tS,zitéséhez; 

lef:i!~tb!~;Q~~11:t~Zg1~ifo ~r ;orított drog befogadására alkal-

mas egy-eg~ perc~lator; bb kőedény vagy parcellán. keverő~~ * egy k1seb b es egy nagyo 

tál;* k··1·· b"" o" u··rtar·tnilmú porcel1lán mér. őedény é& néhány kisebb· 
- u on oz ' a. , 't' 'h · · . f , tok és füzetek kieszi .ese ez, 

szűrőpohár a orr~lzta t tt tiszta S'zűrőszövetelc (flanel, mu.szlin, or-* zál't helyen e ar o ' " , ' 
gantin) gyapot és fe~ér szűrőpap1r; 

nagyobb fémkanal. t 1 tt említett munkaasztalt (Tcagenis-a:s~-
11. §. ~ 9. § e) .pon ba a '!'" t készülékekkel (eszközökkell. es 

talt) a GyogyszerkonyY·,'en ee~~öny~ Ké1n'lőszer0k, es·zközök, ké
·ktémlőszer~klrn'., (1 .• a ~Y0f'"z. etét 355. ·~ld.) kell fels'.Uerolni. , . 
sz.ülékek e1~ ,mus,~.exek ·l'~;ár:te~z anyagyógy1s1z.e-rtár látja el g~ogy-· 

Ha a frokgyogy~zc , t" k'" "''lékekből c&ak a 10. §-ban cs>llag-
8Zerekk01, a~k~~ aa:1;sga~~ 1 1 „:~.:;ekből pedig csak azokat kell ,tar
gal (*) megJelolte1 ~ ' a ·e.~ o._·zonnsságának ellenőrzéshez feltetle
tani, an1e'lyek a gyogy·s-zere a 
nül szükségesek. 

gyógyszertár anyagrak~árai (Camera materialis 
C · A et herbarium). 

, z-ertár anya()"kés'Ziletének elhelyezésére az anya~--
12- §. A ~yogys . . rtá~nak osak a gyógy·8zertár forgalma~ 

raktár szolga!,; Az anya~ral , J. ól szellőztethető helyiség ha•SZ-
nalr megfelelo nagysagu, srtaraz, 

nálhiató. , k, sz'let -elhely-ezés·Bre alkalmas polco-s Az anyagrrukttar az anyag e 
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és fiókos állványokkal, s.zekrénnyel, továbbá betöltésre ·szolgáló 
asztallal, merökanalakkal és tiszta t,örlöruhával legyen fe'lswrelvev 

A gyógyszerek elhelyezésére és• eltartására a kiszolgáltató hc
ilyiségre nézve előírt rendelkezbsek irányadók (1. 5. §-t). A tartalom 
azonban laklklozott papiros címkével is megjelölhef'ő. 

A növényro-gok fa- vagy erős papírlemezből készü'lt tartályok~ 
ban is tarthatók. 

A1nenn:y:iben a drogok más helyiségben (herbariumba:n) raktá
roztatnak, úgy ennek a helyiségnek is meg kel:l felelnie e § 1-4. 
•b<>kezdésében fogla.lt követelrnény<Jkurek. 

D. A gyógyszeres pince ( Aquarium). 

13. §. Gyógyszere-s pincéii-1 csak fagymentes, száraz, jól szellőz
tethető (szellőztető ablakkal ellátott), lehetőleg világos téglace
ment vagy va.stag rétegű homok padoutl.tal ellátott földalatti he·· 
lyi..ség használható. A gyógyszeres pincében a hűvös helyen Őr"" 
zendő gyóg~s'zereket kel~l eitartani, mint p'l. a gyógyszeres vizeket, 
-szeszes készítményeket, szirupokat, aetheTféléket, hígsavalkat, fest
vényeket (az erős hatású festvények kivételével), oldatokat, kenő
csöket, gyógy-szere.s borokat, mézféléket, ásványvizeket„ zsiradéilr.o-
kat, szé.rumokat stb.) -

E szereket megfelelő áHványon, jelzé'8&el ellátott, tiszta jól záró 
edényekben kell tartani. 

Az erős hatású szereket e helyiségben i>s: a többitől ol kelíl 
különíteni. 

Szeszt, aethert, benzint, valamint az egyéb gyúlékony anyago
l_kiat, a fennálló tűzrendészeti szabályok betartása mellett, robbanás
mentes tartályokban, a tön1énysavakat az ú. n. savszekrényben, az 
ammonia oldatot pedig a helyiségnek a savszekrénytől távolabbi 
részében kell elhelyezni. 

A phÜ'sphort (a Gyógyszerkönyv „Phosphor" ciklkében, 265 
oldal) foglaltaknak megfelelően bádogtartályba helyezett vízzel teJlt 
üvegben (esetleg falba vájt, zárható ajtóval el'látott fülkében) kell 
tartani. 

Olyan épületben, amelyben pince ninc-s vagy az valamely aikia~ 
dály miatt nem vehető igénybe, úgy a felsorolt szerek - tűzrendé
szeti szempontból kifogástalannak n1in&sített - erre alkalmas föld
feJletti helyiségben is tarthatók. 

A gyógyszeres pinoét a háztartá&i célokra szolgáló pincétől tel~ 
jesen el kell különíteni és kiilön 'biztonsági zár1·a;l látandó el. · 

E. A gyógyszertári ügyeletes (inspekciós) szoba. 

14. §. G·yógyszertári ügyeletes .s\Zobául a gyógy;szsDtári helyir.é-
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gekkel ösgzefüggő, gzáraz, világos, jól S"Zellőztethető ~·s fűthető pad-
1óz,ott, a szabad levegő f.elé ab'lakka'l ellátott, 111egfelelő helyiség 

hasznáható. 
A gyógy-szertári ügy,e'letes szobát a .s1ziikséges bútorza.ttal és 

éjj.e'li csengővel fel kell szer-elni. A gyógy.szertári irodán kívül más 
gyógyszertári hclyi1séiet ügyeletc1s szoba céljára felha,sznúlni nem 

S"zabad. 
Oly gyógy;szertlárban, aho'l a &zolgálatot a felelős ve;i;ctő álla.n~ 

dóan egyedül végzL külön ügyeletes szobát tartani ne,111 ke1:l. 

F. A gyógyszertárban tartandó szakl,önyvekről. 

15. §. Minden gyógy,szertárban az aláhhi s·zakkönyv-eket kell 

tartani: 
1. az éTvényben lévő Gyógysze-rk,önyvet; 
;l. a hivatalos és egyesít1ett Gyógy.sizer-árs·zabfost; 
3. az „Egés:?iségügyl'e vonatkozó törvények és Tendeletelc gyüj-

teményét"; 
4. vaJlamely gyógyszerészi, vegyészeti, gyógys·zeirisn1ereth nö-

vénytani gyako1~lati kézikönyvet (pl. „A gyógyszerészet tanköny-

vé"-t); 
5. az újabb gyógy-Rzerek is·mertetését magában foglaló valamely 

munkát és azokat a szakkön-yvekel, .a111elyek1 tartását valan1ely ké~ 
sőbbi jog~zabály kötele-zöen előírja; 

6. gyógynövény gyüjteményt vagy a hivatalos gyógynövénye
keb megfe1e:lően ábrázo'ló szakmunkát. E pont alattiakat csak azok
nak a gyógysz,ortáTaknak kelt tartaniok, mely·ekben gyakornok_ van 

.al.almaz\Ta. 

G. A gyógyszertár vezetésére és iizen1nienetére vonatkozó ira.tok 
nyilvntartásáról. 

16. §. A gyógy,sizertár tulajdonosa (felelős vez-etője) köbcles 
a gyógyszel'tárban működő á'llandó vagy ki&cg-ítö szo!lgálatot tel
jesítő gyógyszeTészek, gyógy.s·zeTészjelöltek és gyakornokok sze
mélyi adatairól pontos „Sze1nélyzet nyilvántaTtási napló"-t vezetni, 
amelyh,ez a ténylege•R alkalu1azá21ban átló gyógyszeré5zi s·z,e111.é1lyzet 
lcépesítési okmányait vagy azok hiteles másolatait kell n1ellékelni. 
A naptó adatainalc helyes.ségéért a gyógy,szertár tu1ajdonnsa (fele-

lős vezetője) felelős. 
A gyógyszertár tulajdonosa (felelős' ver.etőjc) köteles tová-Obá 
a) mindazokat a hivatalos i1·atokat és okn1ányokat, .arnelyek: a 

gyógyszertár en·geclélyezé.séx·e, átrnházásáTa (bérbeadására), áthe
lyez,ésére vonatkoznak, továbbá 

b) a gyógysze'l·ek heszeTzés,ére vonatkorzó szán1lákat {lega'lább 
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·egy évre visiszanienől.eg) öss „ . 

nc;n vona tko.zik a kereskede1:.fy1~.~.t~T~, megőrizni. E rendelklez.és 
§-aban foglalt rendelkeze",s k. on eny 1875:XXXVII. te 30 \ , e re. . . 

1'- gyogyszertár t 1 "d tett ok ' · u aJ onos.a (fel·elős vezet"· ) manyokat, iratokat és s.zá l„k t , .. 0 J:e az e §-b.an emli-
f~kok a„ gyóg·ysz.ertá1· vizsgáiata ma~ ~ ~gy ~kot.~les megőrizni, hogy 

o ' elomutathatók legyen.ek. ra rnava kon.nyen me·gt.alállia-

III. 

Vegyes, büntető és 'l e etbeléptető rendelkezések. 

17. §. A már műk„d" · ' • · 1 ° 0 gyog~s1zertárb l' " ' 1raisa1na e meg nem felelő :!iere, , an evo oo e rendelet elő~ 
nagyobb köttség nélkül ne-m ,:z~ze~, fel·szerelés -és edények. ha 
cell'.ber hó 3Hg _ (a 6. § (

2
j 0 0 at~k: - 1egfeljebb 1939. évi ci;,

to;;:ibbra is ha,sználatfon marak~k,ezdeseben f?~laltak kiv--ét<Jlével) 
elo1r~s rcndelkezé.seinek m-e·g kell ~t~alk'. ~~ az UJabb pótlásoknak az 
szertarhe'lyi!lJég·ekre vonatkozó ren~ ~kn10, . -!t rende'letnek a gyógy_ 
decembe1: hó 31-ig kell foganatns.íta~i e:.~e1.~ f~k?zatosan. 1989. évi 
ban a gyogys.zertár cs-ak olyan ·ép·· 1 tb h oi to_zkiodes es·eté-ben azon
delet előírásainak megfel·el. u e ·e e: yezhető át, amely e ren~ 

18; §. A rendelet kiboesátása utá . f l "'l , cs~;kj ugy adhatók át a forgalomnal ~.a, ~ a 11tott gyógy,sze·rtárak 
n11nden tekintetben rncgfe:le1nek.c r, a e iendelet rende:lkezéis•einek 

' .. rn. §.Jelen rendelet rendelkezései 1·1 ' „ ' 
lonóscn indokolt e-sctLen kön 't~ k a o a ncpJoleti minis1Zter kü_ 

20. §. A1nennyi-ben a e~el nky1 ,ese e~ engedhet meg. 
alá ·1 1 , e ineny ·snlyosabb b „ t t" n,em e<s1 e, i:ihágá,st követ ·el é ·, , -„ •. un e i0 rede1kezés 
a gyogysz.ertártulajdono<:i (felel" s pent~)·b:untetesse1 büntetendő az 

1 
§ '" ··-• · os veze ·o , aki 

2
: a 

4
3. §:han el?,;rt feliratokat nem alkalmazza-

a . ·han erlo1rt CJJeli es "" , ' Jigyeln1oztető táblát ~~;n· vag '• engo -t es az iigyeletes szolgálatra 
3. az 5. § (2) bek·ezcle'o. a) Y nte~bmegfel-elő módon a;!kalmazza; 

f 1 1
. „ < pon Ja an tov'bb' 1 § 

e· szere •0:•»ek beszerzését e·l 1 t tt ' a a a O. -ban előírt 4 J mu a.sz o a. 
· ai 5. § (2) bekezdése a) po 1·: '1 1 . 

feliratokat n.errt a'lkaln1azza~ n Jana e uto so bekezdéséb·en ·előír~ 
5· 3;Z egy ó.s két kereszte~' edén ek . „ , , -

delkeze.seknek eleget nem tesz (6 Y§ n1eg;ielole~ere vonatkozó ren-
1 6. az egy 6s két keres·zte - . l (2) be1foezdes); 'l · ~ s ·szeJ.'e e továbbá " h 

v·es:zc .yeis ·szerek eltartására vonat'kozó . az ero.~ atású és t.jíz_ 
nem tesz (5. § e) pont, 12. §., l3. §.); rendclkezes>elmek eleget 

7. a mérgszekrényekre von t'k , 
lesz (5. §. (2) bekezdés e) pont');a ozo rende'lkezéseknek eleget nem 
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k t gyógyszertárában nem 15. §"ban előírt szakkönyve e 
8. a l'„ t k 

tartja; , ·. ,, , t n ilvántartására &s' az e ~ir o ~ 
9 a gyógyszertar1 ~ze1uely;~: , !. onatkozó rendel-kezeseknek 

mán~ok, ira.tnk, .gzámlak mego1zes-ere v 
leget nem tesz (16. §.).. , 1928.x. törvénycikk rendelke· 

e : A pénzbüntetés tekmteteben az . 

~éseit kell a!lkalmazni. . , , 'k.. . zga+ási hatóságnak. mint 
E kihágás miatt az elJahrats' ~ .. oe'zb1egatart~zik. Hannadfokon a 

b , , , k a as11ror 
d " · büntető 1rosagn.a · ren o1'1 b' , kotlik 

népjóléti miniszter iras , . .' , . h, l-én lép hatályba." 
21. §. E rendelet 1935. ev1 Januar o 

317.335/1941. B. M. számú rendele.t . 
. és felszerelése targyaban kiadott 

a gyógyszertárak bercnMdeze_s~ , rendelet módosításáról. 
260.á20/1934. B. • szamu 

(Kihirdettetett 1941 
április 11-én. ~ R. T. 1312. old.) 

48 N l\L sz. rendelet alapján.) (H<ttályos a 202.000/19 . . 

60 czo /1934 B 1\1. számú 
A jelen :rendelet rendelkezéseit lásd .a 2 ,0 • • 

delet 6. §-ánál (334. oldal). 

, . B. M. számú rendelet . 
, rt33~~~21:i~:nyedényzet átsziguálása tárgyaban 

a gyogysze a 

, . Gyógyszerész Egyesület Elnökségének. 
A Magyarorszagi G • ~ 

, d' . hogy .a IV. Magyar yoby. 
Több ízben felmerült a;; a ker :s• .. elnevezé.sére vonatk'?ZÓ ~l

szerkönyvn-ek az egyes t~y.og~lslz~r11ey"duJnyz.e.t és fiókok fcl1rata1n 
, , ' ·szer ar1 a va 0 

, d'k nevw,t;esiet a gyogy . "l , :\ fC!li.Ta.tbal ellatan o -e. . . 
keresztül keJll-e vi?-ni, illetoé::mu.a t. Elnökséget, értesítse tag-Jait„ 

Erre vonabkozolag fel~. , ontom a köv-etk1ező: -·. 
hogy ebben a teki~t~~be~~~:~1'l megújítani, ameli:ek t;iljesen UJ. 

0,sak azokat a .e ir:;, 1 eknél lényeges valtqzas van 3:~ 
elnevezést kaptak,. tlletoleg, al~e Yt l t nem kell megváltoztatni, 

· b Azokat '' fe ira 0 rn · k' t ( nonym új elnevezes -en. ' - Q , -szerkönyv-hen alc1m en . sy „ , . 
amelyek a rv. l'llagyar yor-r 1 !Jinct. malatis fern (foc;m0 -

elnevezé:sisel) vanna)k mege1~-~~~e, d~~i..:. vomicae (főcín1e: t1nct. 
tinct. pomi ferrata ' vagy 1 • ,__ 

strychni, stb.). , , d, einek címkéjén teljesen mindegy, ha1 
A drogok allvanye efnyl nae van foltüntetv•e. 

f ·1· m va<,.,,- o . -sen ph. sennae o:lu '?"., · h' "'4..,'n 
Budap-est, 1941. évi Jumus o :!. e . 
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8@.2®~/1926. P. JVI. szánni rendelet 
a gyógyszertári le11ároló~réJs.zülékek iizembentartása t.á.rgyábRn. 

A Magyarországi Gyógyszerész Egyosii.letnek a gyógy-szortá1·i 
lcpáro'lókészülékek üzembentartáis1ára vonatkozó korlá.tozá&ok meg .. 
szüntetése tárgyában a népjó1éti ininiszLel' úr útján nála1n előte1·. 
jesztett beadványát a következő1rkel ado1n le: 

A fennálló törvényes rendelkezések, úgy1nint az 1908:XXVIII. 
tc. 74. §-a, illetőleg a fentfidézett tc. végl'ehajtása tárgyában kiadott 
Utasítás 32. §-a a lepárotókésizülékek használatba v.ételének minden 
egyes alkalommal való bejelentése köte'lezett~rége alól fe'lmenti 
mindazon gyógyszertárakat, melyek sem égei:ie-tt s-zesze,sitalo]cnak 
termelés.évet, sem ilyenek e'l1adásával nem foglalkoznak; de csak 
abban az esetben, ha az illető lepárolókészülék üvegből készült va'g·y 
pedig, ha fémből való, azonban 25 literné1 nem nagyob:b ürtartalrllú. 

Az ég,etett ,stz·esze·sita'lok tiermel.ésével vagy eladásával nem f9g
lalkozó gyógyszertárak részére ezek szerint n1eg van adva a lehe
tőség, hogy az üvegből készült, i.'lletve nem nagyobb ürtartaln1ú 
1epárolókésziil.ékeiket hivatalos zár alá vétle'l nélkül. eg·yrészt min
den időben koTlátozás nélkül haszuá'lhas.sák, másrészt azonban a 
hivatalo.si rnagyar gyógyszerkönyvben előírt víz_ vagy 1S-z-osz stb. 
tartalmú gyógyszerkészítményeiket elkészíthes.sék. Indokott eset
·ben a 25 liternél nagyobb iiTtartalmú, fé1nből l::észült !lepárolókészü
lékeknek hivata1os zár alá vétel mellőzése Jnellett va1ló üzemhen~ 
tartását is e11gedélyeze1n, jlyeneket azonban kizárólag csak vízl9-
párolás c&ljaira, miután sizeszes vizek, különféle gyógyszerek és 
narkotikus extraktu1uok előá1lításánák1 céljaira, amely sz.erek eg·y
•l!'.z,erre nagyobb mennyisréigben általában amúgy ·sen1 készíttetnek, 
a törvényben n1ngengcdett kis-ebb Ül'tartaln1ú lepáTo'lókészülékek is 
meg kel'!, hogy feleljenek. 

Nevezett egyesületnek fentieken is túlrnenő további keclvezn1é
nyek engedé'lyezése, illetől.eg e korlátozás10k 1negszüntetése irállt 
e:lőt-eTjesztett kérelro.ét egyrészt. törvényes alai) hiányában, mft:s
részt a szeszadókból befolyó állami bevételek: ·biztosíása sz.empont
jából nen1 áll módomban telje.sít:eni. 
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XI. 

A , „ta' "'ak hatósági vizsgálatára gyogysze... . ... , k 
vonatkozó hatályos jogszabalyo . 

40 VI törvénycikkn.ek . 19 
: · .11 t"J g készített gyógyszer„k, sebe

gyógyszertárakhan tart~tht, 11, e ?tme ényelc viT>siálatáról és e,lle-na . t·· " rek és egye resz1 , 
szeti kö ozosze őrzéséről srzólo 

47. §-a. 
, , sodik bekezdése azzal -e.g.é1Szít-

Az 1925:XXXI. tc. 2. §-an:ik i;ia. 'gügyi Intézetnek foladatkö-
h 0 ·szágos- Kozegesz 1se , . , l 't" 

te,fü_k ki. ~gy az , 
1 

.', , :. le:lrni inunkáki irányításában a n,epJo e• ·1 
rébe tartozik a~ ~ges~-sc~ve~ .. , _ űköclés és- a gyógyszertaTakban 
miniszter utas1tas~ srz,eIJ_nt1 k?z.1e~ . knek sebészeti kötözőszerek
tarf.ott, illetőleg k~sz1~ett gyo~y,s~e~;e 'g k~szítBs és eltartási s7.e~
nek As egyéb ké.sz1tm,enye.kne ~111o~e , el ös-szefüggő törvényes 
pontjából való vizsgál~ta;, valamll1nt„~z, ezz A vizsgálati eljárás. 

' 1 gtartasana:k e enorzese. , t. 
rendelker.ese{ me · ', ··Í't' ·u·szterrende1etben álla.p1 .Jame_g, rész'lete'8 szabályait a nel)JO e .1 m1 1, 

750119, 0 B M számú rendelet . . 
• . ~ . , . , .. ~ eti vonatkozású re1u:lelkeze.!'teI-

az 1949: VI. törvénycikk n~fro~~:~:~e:;tásáról. 

b 19 · 0 _ R rr 2782. old.) {Kihi1r'dettetett 1940 szeptem er -e · · · , tt-
' b bia.J<ban: 'r.) 41., 47. és< 64. §-abau kapo 

Az 1940:VI. fc. ('; tova 4l § t ']] tően az iparügyi, valammt .a 
feilhatalmazás a;lapJ_~n - al' . ." ~ ·n~i:iszterrel egyetértően - a ko
kiereske.delem- e-s kozlekec esugy1 
vetkezőket rendelem: 

A rendeletnek a gyógyszertár~-k .ellenőrzésére 
rendelkezesei: 

vona.tkozó 

rn. §. (1) A 
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a) Gyógyszertárak szakvizsgálata .. 

, · · . k · · gyógy.swrtárak nyilváno-s, haz1 e,s ezi működé~ét 

szakszempontból (T. 47. §.) az Intézet, közegészségügyi igazgatási 
szempontból pedig a tisz.tifőorvosokJ és tisztiorvosok, Budape:s!t szé
k·esfővárosban pedig· a ke1·ületi szolgálatra beosztott tisztior,í-osok 
vizsgálják, illetőleg ellenőrzik. 

(2) A jelen rendelet rendelkezései ne1n érintik a köze.gé:s:1z-s-ég
Ügyi ható~~ágoknak jogs.,,abályban n1egállapított. e'llenőrzé-si jog<-
körét. -

14. §. :(1) Az Intézet a gyógyszertárak .szakvizsgálat.át ré-s.zbe.n 
'k1iküldö(1t szakközegeiv-el helyszíni vizsgálatokon, rész·hen pedig a 
tisztifőorvosok által beküldött gyógy,sizc1·e-k minőségi és n1ennyi
&égi vizsgálata útján gyakorolja. 

(2) Minden gyógyszertárat az· e1lőző bekezdésben megjelölt rnó
don évenkin t meg kell vizsgálni. 

15. §. (1) Gyógyszertárban hcly,szíill szakvizs.gálatob az Intézet
nek c-supán az a szakközege teljesíthet, aki teljeis·jogú gyógy.s-zer-észi 
kópesítét.sel és gyógyszerész- vagy vcgyé.sztudori okaevéllel rende,1-
kezik. 

(2) Az Intézet kikü'ldött ,szakközcge n gyógys.zertár he-lyg,zíni 
vizsgálatával kapc·s1olatban minőségi és Tnennyiségi vizsgálatokat 
·végez; tüzetesebb viz"Bgálat lDCgejtéis·e végett 111intát ls vehet. 

JG. §. A hely&zíni vizsgúlatot az Tniézet kiküldött -.sznkközege 
az illetéktes ti,fi'ztifőoTvos,sn] vagy annak helyet tesévcl, Buda.pe•slen 
a kerületi .~1zolgálatra beosztobt tisztiorvossal köz.ös.en végzi. A ki-
küJdött szakközeg önállóan is tarthat vizs.gála-!ot. " 

17. §. (1) A. gyógyszcrtárvizsgftlatáról a~ I. szán1ú mclléklclnek 
megfelelő jegyzőkönyvet kell felvenni. 

(2) A jegyzőkönyvet a vizsgálatot foganatosítók é-s a gyógy
szertár felelős vezetője írják alá. 

(3) Ha a gyógy.szertár felelős vezetője a jegyzők1önyv aláírását 
111egtagadja, úgy ezt a körülrnényt a jegyzőkönyv 111egjcgyzé:s1 ro~ 
vatában fel kell tüntetni. Ugyanebbe a rovatba kell beveze-ltni a 
gyógy&7.iertár felelős vezetőjének a viz;s.gálat folyamán tett kifogá-· 
sait s az Intézet: kiküldött szakközege álLn1 önúllóan teljesített vizs
gálat esetén tisztifőorvos (tjsztiorvos) bevoná1s{1.val történő új viiH
gálat tartása iránti kéreln1et. 

18. §. (1) A gyógysz·e-rtári E>zakviz,sgálatról felvett jeg:yzőköny
vot háro1n példány,han kell-kiállítani. 1\.z első példányt az In1ézct, 
a másodika.ti az. illetéke's tisztifőorvns1 (ti-sztiorvos), a harmadikat 
pedig a n1egviz-sg'ált gyógyszertár fe'lelős vezetője 1negor1zni s 
utóbbi azok1at a kövef:kező gyógy-sze-rtárvizsgá'latnál felhívásra fel
mutatni köteles. 

(2) Ha a vizsgálatot az Intézet kiküldött szakközcge önállóan 
végezte, Úgy a jegyzőkönyv egy példányát az In·tézet az i1lc1ékes 
ti~;zfifőorvo.snak\ (tisztiorvosnak) nyo:Jc napon be;lül n10<gkiildeui 
köteles·. 
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19. §. Ha az Intézet a gyógyszertár szakvizsgá1atára nem küld 
ki szakközeget, a ti.sztifőorvos (tisztiorvos) a gyógyszertár közegész" 
ségügyi igazgatási szempontból való viZis1gálata során egyidejűleg 
a minőségi és 1nennyiségi -szakvizsgálat céljára is mintát vesz és 
azt további eljárá·s végett a vizsgálati jegyzőkönyv egy p&ldányá~ 
nak csatal~sia mellett az Intézethez beküldi. 

20. §. (i) A gyógyszerlárvizsgálatokhoz szükséges együttműkö·· 
dés bizt<Ys,ítására az Intézet a következő naptári évben elvégzendő 
gyógyszertá-1'Yizsgálatok1-·ól minden év december havának második 
felében munkatervet dolgoz ki; a terv vonatkozó ré~zeit az Intézet 
az illebékes tiS1Ztifőorvosokkal oly időben k1özli, hogy a szüksége.S~ 
n-ek in·ntatkozó változtatások még kellő időben keTesztü'l vihetők 
legyenek. (2) A munkaterv taYtalmazza a viz-sgálat inegtartásán.ak hónap-
ját. A helyszíni viz.sg-álat tényleges n1egtartásának napját az In_té
zet legalább, 110gyvenuyolc órával megelőzőleg klü_lön közli a tiszti:. 
főorvossal (tisztiorvü&9al). 

(3) Amennyiben az Intézet eg·yes helyekre nem küldi ki 
szakközegét, az -illetékes tisztjfőorvosnalc előírja, hogy az egyes 
gyógyszertárakbá'l n1i'lyen és hány gyógyszerminta bekü:l.d,é:sét 
kí.vánja. Az Intéz-et ezt a rendelkezéS1t zárt borít6..kl:>an küldi ineg a 
tisztifőorvosnak és azt a gyógyszertárviz,sgálat' al'kaln1ával a 
gyógysz.ertá1· felelős vezetőjének jelenlétébe11 kel'l felbontani. 

(4) A munkaterv ös·Rzc.á1lításánál arra kell törekedni, hogy a.'.!\ 

ország ös-szes gyógy~s1zertárait rninél rövidebb, de arányos időköz~k
ben az Intézet szakközcgci js el'lcnőrizz,ék. 

b) Gyógyszertárak közegészségügyi igazgatási v'izsaálata. 

21. §. i(l) A gyógyszertárak közegészségügyi jgazgatási vizsgá
latát a 100/1939. B. M. 1Számú rendelet értelmél:Jeml a ~is•tifőorv-o
sok és tisztiorvosok, Budapesten pedig a kerületi sz.olgálaira b·e'"' 
osztott tisztiorvosok végzik. 

(2) A nyi:lvános, házi és kézi gyógyszertárakat kJözogészségiigyi 
igazgatási szempontból évenkint lega:lább egyszer meg kell vizs
gálni. Ha a gyógy1szertár működés-e ellen panasz rnerii-1 fel, a pa
nasz előterjeszté&étől számított nyolc napon belül a gyógyszeTtá ... 
rat meg kel1l viZ1sgálni. 

(3) A gyógyszertárvizsgálatokon a jelen ren·delet I. számú 
mellékletének megfelelő jegyzőkönyvei kell felvenni. A 17. § (2) 
és (3) bekezdésének rendelkiez.ését a gyógyszertárak közogásrz.sBg
ügyi igazgatási vizsgá'latainá'l i-s alkal1nazni kell a7.zal az eltéré.s
ooL hogy az Intézet kiküldött szakközegének bevonásával tartandó 
új vi:.:sgálatot le11et kérni. 

(4) Ha a vi~1,sgálat .sza.bálytalaTuS'ágot állapít 111eg, a vonatkoz_ó 
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ie1y~~~~nlyv egy. másolati példányát a nép3.ólí-t1· m1'n1·", zte1·hez 
a a i::: e a ai:ul fel k.ell terjeszteni. · v 

0 

~ 
. , .(o). !'- mmtavételnél a 22-26. §- k _kell elJarni. 0 előírásainak n1·eg-feleleőn 

e) Mintavétel. 

22. §. (1) Mintavétel '1-' , , 
tartott alábbi gyógyszere~·a. esnek d gyogyszertárban készletben 

a) növényi, illetőleg : ll 1· „ 
tolt, illetőleg porított 'Ila at1b eredetu drog-ok cg-ész vagy fela1J1.'Í-

b) 
. a apo an; 

·vegyi anyagok; 
e) a gyógy,szertár ilaborató .· :b , „ 

]apothan beszerzett) gyógys ~(1n"\ ai;i- keszult (esetleg kés(?; _ál-
sü~·ű, fé~sürű és száraz kiv~e~=tok ga ·en1cumok~, n;iint a ~olyék!ony 
..sp1's1sa, s1cca), tincturák (áz.t,atá,ssal ~~xt~acta [1qu1da, sp1ssa., sub
datok (solutiones) porok (p 1 , . eszult szeszesz kivonatok), ol
(tablelt.ae, compri~ata) ken': v~~es(), pilulák (pilulae), tabletták 
positoria.) stlb.; ' ocso unguenta), végbél1\:úpok (s-Up-

d) használatra készen cs-0magolt g , 
_1...:ü'lönleges,siégek, vegyileg- egy~,ége .. yogr,~tzel1:~k, ú; m. gyógyszer
komn1ers.z injekciók homoeo]Jatb· ,s oss~e e e u gyogyszerck, ú. n. 
t '1 , ' ' · rns gyog·ys · k ' · a' t gyogyszerek, szerobakteriol' .. 'ki' 't ze;e ' u. n. kontingen-
lag készül,t gy?gyszerké~zítm.én;e1:~1 eszi menyek és végül hŰ_zi-

·e) seb,e:szeG1 kötözőszerek. ' 
, (2) Az előző bekezdésben felsorolt an , „ • 

ala esnek a gyógyszertárban or . . ydalgokon k1vul m1ntavétel 
.,egyéb gyógyszerBki is. vos1 ien e etre e.setcnkint készült 

23· §. (l) A 22. § (1) bekezdésének a) ) · . 
gyógyszeres anyagokbót _ , d 1 -? pontJa1 .alatt felsorolt. 
áulák stb.) kivétele'vel - a ,kiz, alatgo t gyogyszerek '(t:abletták, .pi-

esz e mcgf 1 l" „ k -
mégpedig a növényi eredetü droO'okb, e ·e„ o .. os1sze. e-verése után, 
esetleges por leszitálása nélkül ~ „lo~ ~~llo f ofszekeverés után_ az 
dék ;elrázása ,után kell mintát. ;re~nl~ e ·e .es o yadékokból az ülC-

(") A folyekony gyóryyszennint'k t . d ~vegbe kell tölten.i s .jó} záró és é~ a, 1:11}n den~or ·száraz és tisizta. 
"Ugyelvc, hogy dugótörn1C:lék . fo] ~<;-~~ a ugoval kel1l elzárni. 

(3) Azokat a gyógyszereket m ra. : a ne jusson. -
já"kl (soiutio jodi spirituosa, li~uo~· Y; d1~0 par~faclugót u:iegt~mad

·zetosen inegolvasztott paraf' 1 , 1.1Y, t gen1
1 hyperox1dat1) elő„ 

zárni. inna a l' a·lO t parafadugóval k,elil el~ 

(4) A lúg hatására bomlékon , . k 
?,'enii hyperoxidati. egyes alkal~d!:'o~~~r1:1zko1)·e , et (liquor. hydro
·UVegbe kell önteni. a 0 n. n. a.lkal11nentes 

(5) A növényi drog•okat, nem nedvszívó és el no '11' m n1a o ké-
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miai anyagokat erős papírzacskóba kell 0s·on1agolni 6s1 ügyelni k-ell 
kiülönöse,n arra, hogy azok szá:llítás közben el ne -szóróclha,srsianalt. 
Evégből a 111ár papírzacs-kóba cson1agolt min:t\át még egy nagyobb· 
papírzacs,kóba kell helyezni. 

(6) A nedvszívó és könnyen U1-álló kén1iai anyagokat (pl. sókat) 
i.iszta és száraz .sizlí.knyakú üvegbe kell tölteni ,3 jólzáró óp parafa
dugóval kell elzá1'llÍ. ügyelve, hogy dug"Ótör1nelék az iivcg.JJ,e ne 
jus,son. 

(7) A lrenőesök·e.t olyan ed~nybc kell helyezni, me.ly-nek an-Ya
gába kenőcs be nen1- .szívódhat (iive-g, porcel:lán, fayancc, stb.) E 
célra tehát! lemezpapírból vagy fából készült tartály ne1n használ~ 
ható .. Arra js ügyelni kell, hogy n. tartály fedele olyan anyagból 
!Jegyen, 1nely a gyógyszeres kenőcc.~·el, illetőleg annak hatóanyagá
val ké111iai hatásba nem lép. Ennek megakadá'lyozására leg1Jibb„ 
ször elegendő, ha n. tégiels fedele be]iil ú. n. viaszpapírral vagy 
parafalemezzel van bevonva. 

(8) A minta nag·yságára tájékoztatlást a Iviagya.r Gyógyszer-
könyv me-gfelBlő cikktei nyujtanak. 

(9) A mintavételnél egyidejűleg lehetőleg ugy>molyan meny
nyi,ségű c-llenmintát is kell venni. Az olle·nmintát szabályosan meg
jelölve és lepee:siéte'lve (26. §) a gyógyszert-árban vissza kelt hagy11i. 

(10) Nem kell ·ellen111intát venn.i, ha a gyógyszertár felelős ve
zetője az ellenmlnta vételének mellőzését kívánja. Ezt a körül
ményt a jegyzőkönyvhen (17. §) fel kell tüntet'ni. 

24. §. (1) A 22. § (1) bekezdésének cl)-f) pontjai alatt felsorolt, 
haszn~latra k!és1zcn csomagolt gyógysze·1·ckből és kölszerek1)ől egy~ 
egy csomagot kell vizsgálatra beküldeni. l{ii..lönü.::1en kell űg'yelni 
arra, hog·y a gyógyszer, ille,tőleg kötszerrninf.a c.somagolása ép -Ós 
-sértetlen. !legyen. A gyáTtási szá1not a jegyzőkönyvben fel kell 
tüntetni. 

(2) A használatra készen cs-on1ag-olt gyógyszerekből, szorobak-
terio1ogiai készítn1ényckből és kötszere,k!ből viz,sgála.t1ra beküldött 
n1intákat az Intézet felhívásál'a, illetőleg elisrr1ervényérc a készítő„ 
illetőleg forgalo1nbahozó clíjn1ent0sen pótolni kö{te'lcs. 

25. §. (1) A 22. §. (2) bekezdésében felsorolt és a gyógys,zerlár
ban orvosi v·ényrei 111eghatározolt 111ennyiségbcn kószíte-lt gyógy~ 
szerből vizsgálati n1inf.ául annak iniutegy felét kell venni. A injn
tavételnél a 23. §. előírásait kell megfelelően a.l-l\1.almazni. 

(2) Különös gonddal (centigra111mnyi pontossággal - ke11 ineg
állapítani ·a gyógyszertárban vi·s,szatartott ellen1ninlcr. tsúlyá[,, 

(3) Osztott JJOrok eseltében a vis'szatartott és egyesített JJOrok 
sú1yát vagy legalább a vi,sszatartott porok portokka-1 egyi.il:t rr1é-rt 
sútyát kell eeutig-rarrunnyi pontos-ságg'al 111egá]lapítani. 

(4) A vis•szatartott pilulák fnilyút a bchint-ésre 11asznált por 
(conspergcns) né:lkül, a vis~azatartott kúpok, golyók! stb. ~3úlyát pü'-
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di_g az azok befedésére alkalmazott . . . 
sf!b. ~élkül l~cll n~egállapítani. ,„. starno1lle1nezke, hártyapapír, 

(„) Üledelrns es réteg-ekre k"l „ "l" . 
előtt fel kell rázni. u onu 0 folyadékolaat n1inta,,vétel 

. Z6. § .. (1) A vizsgálat céljából vett mint''] .. , . 
rn1nt:avevonek viaszpeesé+J·év l ·1 , arat es ellenmjntákat. a 
azo1], 't " e o yan n1odon kell 11' t . 
< . a pecsc meg'.sérté.s1e nélkül -f 1 'th· t, - e a n1a, hogy 

(2) A mintákat és e'1l · , e 11 Y1, d ,0k ne legyenek-. 
k:éin _fel k~ll tünltetni a n1l:1~~11~.;,aklat ,c1m:re~Tcl. kell ellátni. A cín1-
<1, n1111tnvetel keltét, a gyógys.;:1~:~ .mat,r ,es~tlc~ P?_ntos összeté:teilét, 
relt gyógyszereknél azokn'1k ~· ·:1\ ,n~-,, et es c1n1·et, ezenfelül kisze
vag-y forgalombahozó ~evét .. gyar asi számát, vala1nint a készítő 

(3) A vény .1:111erint elkészítrtt " , " 
csatolni kell a pontos ve' J, ,' 'l gyogyszere1kbol vett n1intákhoz 
t tt 

, ny1na~,o atot az ellen . t k' t . 
0 gyog-yszer ce,ntigranJmn · '. , 11

1
1

11 a en · v1sszatar-
feltüntctésével. yi pouto.ssaggHl megmért ,súlyának 

(4) A csatolt vénymásolatot . 
szertár felelős; vczetőJ'e 'lla'1'1·n· t at1n~lntavevő közeg és a gyógy-

(i::) H , e e l ar OZl {. 
"· ;J a a gyogys:r,errnintút oly·in 1 , , l tb 

hol vették, melynek e'lőírás _· ' resz e en tartott, gyógyszer-
k1·· b a nem szerepel .1 l\tl G · " onyv en, a gyóg·yszcr Plőí1·a' : t . , e agyar yógy-szer-

((') A · , 8 " a nuntához 111 11 'I . · · 
1, gyogyszermintát , II , , e e í:e-1111 kell. 

•fiérőirat.tal kell elh.ítni s aztd, j stz,aruu n1ellékletnek inegfelolő kí-
4.) kell beküldeni, • " az n ezetuok (Budapest, IX., Gyá'li-út 

cl) lliintavizsgálat. 
· 27: §. (l) Az Int,ézet a vizsg-álat cél 'áh 'l „ „ 

:z:r:1ntakat a ininde·nkor érv, b l „J , o bekuld.ott gyógyszer-
v1z "l t· , eny en evo J\fagyar G ' -sga a l modszeréuek f_io·yele1nb 't 1' e ' • yogysz.erkönyv 
azonban más módszereketo ·s l'- elve e evel vegz1, vizsgálataiban 

(2) A · , . i·• a K
1a n1azhat. 

, , v1z.sgalat1 eredmény la J 1 _, _ , 
aranyat, adiago'lt gyógy•sizcrek I o.r~1;b a hatoal·ka:re-sz száza:Iékos 
anyi:gtartalmát, az orvo'sii: reJnid;:~:t:. cn l e~gy, atlagadag ható
eseteben az egész gyógy,srtern1e1111 . , e e- ,keszi tett gyógyszerek 
mokban kifejezve kell ineg"1c!1 . y1seg hatoanyagtart1ahnát. gram-

(3) k 1 , ' . • , ll. 
nősíti z ntezet a vizsgalati eredn1énylapokon a , r, . • 

és· az es·etleg 8,zükségos tov'bb .. 1, e gj ogyszcrt 1111-
tesz. ' ' a 1 ln„ezk!edésékre javaslatot 

(4) A gyógyszervizs:1gálatokról ·szól, , 
n1ásolati példányát az I~tézet az ili t'1? e1·;ed~~:;ylapok egy-egy 
orvosnak.) ós a O')>Ógyszer'ta'r· fel l-" e e 1..e·s' tisz;tifoorvosnak (tísZti-

A 
, "'' · · e os vezet" · ' k .. . 

, ~ In1:cz·e,J1 n1e·gállapítás·a eJllen , ?,Je~n~ 1:11-~gkuldi. 
s,zola:lasnak van heJye, aki . O ,

1
, ;1 nepJ~~et1 ,m1n1szterhez fel

llleg·haJllgatása után végérve'<nlZYC" l.S>Zchtg'ot~ I{ozegesz.ségügyi rranács 
(5) A , 'en a aroz -

gyogy,szel'tár felelős vezetőJ'e · . 1 . az e1ec meny lapokat meg-
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or1zn1 es a gyóg·y,szertár vizsgálata alkabnából kívánatra felmu

tatni tart:oziki. 
(6) A gyógyszertá1·~i7'sg'álatolt ·eredménymegá1'lapíbisát hlr·-

detés (reklám) céljából ne1n s7labacl felhats.-ználni. 

IV. Büntető és vegyes rervdelkezések-
28. §. Amennyiben a cselekmény sú:lyo.sabb büntető rendelke

z.és alá nem esik, kihágást követ1 el és tizenöt napig terjedhető el
záTás·sal kell büntetn:i azt aki lefog1alt vagy zár alá hclyeze.tt 
gyógyá:sizati készítn:1ényt fo1·galomba hoz. · · 

29. §. Ainennyiben cselek1nénye súlyosabb büntető reudelloo
zés alá nc1n esik, kihágtü:;t köveL el E>.s az 1928:X. törvén;rcikk Ten
delkez,é:sBinek megfelelően pénzhLlntetés-sel kell büntetni azt: 

1. aki a t:isztifőo1·vost, Budapesten a kerületi szolgálatra be-
01stz;tott tis·ztiorvost vagy az Intézet kiküldött 9zal:lcözegét a 
g'Yógyszertár helyszíni viz,sgálatának megtartásában megakadá-

lyozza, 2. aki a gyógyszertári viz,sgálat céljából ;szükséges mint•avételt 

megakadályozza, 
3. aki a g·yógyszertárvizsgálatok erec11nénymeg1á.llapításait 

hirdetés (reklám) céljára felhasználja, 
30. §. A jelen rendeletbe üt•köző kihágáJsiok miatt az eljárás a 

:filözigazg·atás:i hatóságnak, 1ni.nt rcndőTi bi:lntetöhí1·óságnak hatás~ 
körébe tartuzilr, harmadfokon a népjóléti miniszte,t· dönt. 

31. §. A jelen r<mdelet a kihirdetését (1940. ,szept. 19.) követő 
nyolcadik napon lép hatályJ,a, er,zel egyidejúfog a 22.370/1883. 
B. M. számú rendelet (Rt. 1883. 649. a.) 1-4. ~-a, a 75.641/1893. B. M. 
számú rendelet, a 11.100/1924. éB 39.000/1929. N. M. M. számú re1n1deM 
(Rt. 1929. 794. a.), a 23()„300/1932. n. M. ·számú rendelet (Rt. 1932. 
1179. o.) és végúl a 232,900/1935. B. M. ·számú rendelet (Rt. 1935. 340. 
o.) 1. §-ának mWs1odik belcezclése, vala1nint 13. és 14. §-a hatályát 

veszti. 

1. sz{muí. 1neUéklet a 150/19-10. B. 111. s.-:-·á.n11í. rendelethez. 

törvénylra:tóság 

GYóGYSZER'l'ÁRVIZSGAL~<\_TI JEGY'.T.öKöNY-V 

192 .. „ ... évi 

a 
UO~\l 

utcühan 
téren 

hüajdonát 
haszonélYezetét képező · 
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hó .. -n 

szám alatt elhelyezett és 

„ ... hez cín1zett 

város 
község 

városban 
községben 

jogű. 

fiók 
kéz,i 
házi 

gyógyS7..ertárban vé2'zett · á ~ YlZSg la tról. 

1. a) A gj"ágys7,,ertár felítllftás{inak ideje sz·ím , 
ezt a ro;a~ot nem kell kitölteni}:. ' < a es kelte (reáljot?;naknál 

b) ~ sze1n~lyJogosítvány mi"kor és iilii ·········!':···~·„ .... „ ........ „ ................... . 
}el$lem. tulaj\donosra? y,en ..,zam alatt rnhftztatott a 

o) A reáljogosftvúny átí á. á ····:·„ ·;······ ········ ............... . 
szám a'latt vette a ~~p~ólt"t~ .J~l~n:le;;i tulajdoflö·S·i'a···:mü~Oi: ·és·· ~'iiY 

d) A haszonélvezeti jo,,. , e.~ m1r:1szte~· tudomásul : 
smertetett el·. "' nu or es milyen szám ala"'t"t" ···1····· ............... . 

e) A gyöiYSZertár""feieiőS" vez€téSét'"'illü:····~·· ···;···· ·;···„ .. 
délyezte a népi"óléti in· . , ~01 és m1l~ren ··s.záill .. aki.:t:t enge-

t) 
A - , , tn1szter · 

gyogysz-ertár bérletét é' f 1 :irl ········ ...... „ · 

2
. A f~~~tt h~n~edélyezte- a ~fv.i~lé~1 e· 1~~n~::t~~:~t ··mikö·i: ·és···müYe~···szám 

' az1, kézigyógyszertár léi·esitésé. 1:· -............ „ .. ········ •. .kelte: - · ie --iadott engedély ···s?:{lilla'"·és 
3· !1;f 6f~~,:=·~:·· ~~e1:1ri~·~yJ·~~::Őiie·6:·n·ekí·t···(tura}C1öllöS,···j~eze16) .„-iieve· t>S akaUé-

4 
' , · A "'L -{ pes ést milkor és 1 1 

· A gyógyszertár okl . · 
10 

sz.erezte 111eg: 

5 
A evele.s aTI{almazottainalT -· . , ·~···" 

gyógy.szer&7,.ielöltelt (o-yakornol·oi~') '" neve, fo1skolai képzett.séo-e~ 
6. Az 1~5 t . . 0· ' ..... ~ neve· ö • . pono alatti okmányok renclbe1 . ··,;··;·· ...................... „ .•.•..•... „ .. „ 

az erre a célra szolgáló könyvben?. A f 1 ""."_ann<tk-e? 11~0Ijegyeztottek-e 
7 * ~otta-k __ bejelentése a tisztiorvosnl'il. me,.,.fb~~o~s tve~ctő és egyéb ulltalmu~ 
. z elorrt szakkönyvek Jnegyanrna:l - ? o l cn -e . 

8. A GyOJA járulékok rende~n v~n{ ; 1·T •••••••• ··;„··· „„ .... 
9. Van-e a r ó ' ·j·/' ' L ' n.t ... -e befl7,etve? l gy gyszet ,u na-k gy·rkornokta -1' . . ......... . 
0. A nyilvános alapnk terhére r~nde1t vé~1\,~~1 en,;edélye? ········ ...... „ ... . 

L - IllCo vannaJ;:-e t-R:.xálva? 

Betartatnak-e a taxáhisi sz:abá•lyok? .. 
11. lVIeg~eJ.elö-e a gyógyszertár elhelyez&,e·?··· \ 

séget (azork fekvése padoz··1ta fe,t':. . :bltalában megfelelnek-e helyi
ügyi követelmények~el;:? " e' - s esc s .) az áltnlános kbzeg(•szség-

12. Az ügyeletes szoba 1he1Yisé,.,. ··;····· b ..... „ ········ :····· 
13. A ' .. L "'e es erendezese. m·e~feí'elő~e"i 

méregkonyv, a de:fektuskönyv · 
a GYO.JA-1nagánvényny1"]\'ánta1·to: a ~?borartóri11mi és vizsg;Ú~·ti····~~ ··1·:·· konyv me n 1 J" < Jl o, 

14. Az officina gre e uen vezettetnek-e? 

a) helyisége: 
b) berendezése: „ 
e) edényzete: 
dJ munkaaszta•Ia····és ··feisze1:e1éSC·:„ 
e) ·méregszekrésye és ifelszerelése· 

15. 11Iél'legek é..s súlyok: -. 
16. A labor:atórium 

a) hely:isége; 

* A 
igazgatási 

7:-12: alatti kérdésekre csak 
v1z-sgalatánál lcell válaszolni. 

a gyógyszertárak közegészségilgyi 
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b) berendezése: 
e) fe1szetrelése: . __ . , 
dj reagenssz.,ekren)Se: 

anna1k felszer12lése: 
17. A .szer1ka1ura 

a) helyrsége: 
b) berenclezése: 
e) edényzete: 

18. A pince 
a) helyisége: .... 
b) berendezése: 
e) edényzete : . ........ . ···-

1
·-·· ·····;;· 

) Az a•nyagkesz'1et te jes-; . 
19. a -1·ésZ'lD't eltartasrr, je-Jolése: ··,,,,1arrök "feitüiit8tésey;· eli~ff: b) Az anyag'-, . v. ~l"l s (egyszeri és napi ~ 

a) Az t anyagoh. Je o ese 
_20. lönítése: „„.:·· .. ··;„„. . .... „. . ...... „ .-~···„- n :·c··ada;;:ok 'f.Ciltnötei:-ése), el-

tt rr o·o'k: 3elolese (egyszeri es n, lJ < "°' ... .„,.. .. 

!J)! !1\1~~;i~:( elt~riilia: , , , : ;; el~·iitú~;, és i~jú,,~;;; id;;j;; •••••••• 
21. a '- ~ t •'J'o:i-·ükeRzJtr11en~-e„ < •• 'l I' b) A szei·o-haik er10 Oo ' • , ,1„ , éR leja.rrrti JC t\ e. „„.:·· ....... . 

· ·'!" 1 e"'RSecrek eltat ;1 S<l ' ' .• 1, 't én"el? ) Gyóoyszel'ku on eg "'' o . on1,1',.,.0lt snJat \:eszi .1n ,, ........ . ~an~1a1~é 'fi gyógyszertú!·nak kl:_~zefet~en 'u~m tnrtha>tó anyagok (ne1u 
22. _ ógyszertarban '"esz. · ? ...... „.„ ••• 23 Vanna1'--e a gy 0 ldUfin1e{J'essegek stb.) . . ... „„ •.•..... „ .... „ „ , dél ezett gyóoyszer ,., . , 

enge y. ~ ott vizsrrá1ato'k alapJan 24. A helysz1nen vegze ,,., 
a·) ne·~1 ·Jdfogásoltattak: . .,,..... . .. „... ........ . ... „ •• 

t t 1 <··es·ene~.-:f:s gyáTtást b)'. ki.fogáso:lta!_. a·{,: , „ .... „T ti···i;üüt8.'"'"i11egnevezése 
25. a) Utólagos _v1zs.gala:1a 'e .... „.. . .. „... „. 

szárna) es sulya ·11 rn:i-ii~ta ·;.;_1;;'.\·e és súlya: 
b) A Tisszata·ttott e en e 

ZG. l\legjegyzés: ... „ ... 

27, Intézkedés: 
I\:mf. 

11. szrí11Hí in.el!l.éklet a 
száni. 

750/1940. B . .Jf. s:lÍ·l~·li ren~elethez. 
Tis;i;ti(fo-)orvos .... „„ „„ 

ORSZAGOS GYI INTÉ7'E'J'NEK, l{öZEGÉSZSÉGÜ B 
11 

da p e s t, 

IX., GyálLút 4, 

községben (városban) ..... -iiOZ. 
tula~oililt i~éi)e~ő.·~~~é~\:~~~:1i~~;l~~~Íka~~u·iiv·a1·· az ·ai"libb'i · g·yógys·zerillillt:ilt ·vizs-
cí,m.zett gyógyszer .~l ··. "' o< 

, lat végett megkuldom. .„..... ······· ... „.„ .„.„ .• 

ga ~ ,) Á gyógyszer neve:. , ........ „ ... „. . .... „. ········ ... „... .„..... . .... „. ..„ ... . 
a ny1sen-e · · „ ..... . 
b) A gyógyszer n1en . -o.-. ff •• „ •.. ',t "iPtt-e? ········ .„..... . ... „„ 

) A gyógysr.er állvúnyed:;nyJ7_o1 y~. e 'tott 'va o·~~""öSszek.evertetett_e: 
e , tavétel elott ossze1 aza · o A gyóo-yszer nnn „ ? 

· ,...,. 6nyre készu1t-e. . ..... „ „ ..... . 

d) A gyógysze·rl: i~nnyiséoe beki.ihletett-e? A gyógyszer te Jes n . b 
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ha nem, mennyi maradt vissza, a gyógyszertárban? (cg-nyi pontossággn.l :mérve): 

e) ICészletb8ü .. utl:"tÜtt 'OSZ·toit .. "i:ioi-·;··J;illil~~;· pŐi:;··p~lSZtini~e·? . 
f) Is1neretlen összetételü gyógyszer-e? 
ÉSz·revételek : 
J\'fellékletek szü1U·a··;· 
A mintavéte1 helye éS ·;i~elte; 

900/1936. B. M. szán1ú rendelet a hatósági orvosi szolgálatról. 

(1( T. 671. old.) 

A hatósági orvosi szolgálatról éis a közegész.s.égügyi törvények 
egyéb rende:lkezés,oinek módos·ításáról szóló 193G:IX. tc. (az aléih
biakban: T.) l, §-ának (5) bekezdése és 3, §-ának (4J bekezdése 
alapján - a pénzügy-, a fö1d1níve'lósügyi, iparügyi, vallás·- és köz_ 
oktatásügyi, igaziságügy-, ·vala.1nint a honvédel1ni nliniszte1·rel 
egyetértőleg~ a köv-etkezőket rendelo1n: 

A renrleletnek a gyd,qyi:lzeréi,;;;;ettcl kavcsolatos rendeZ.kezé1:1ei: 

22. §. A tisztifőorvos: 

j) felüg·y,el a •szakfelüg~re1ctc alá tartozó egész,s«·5gügyi ~zc
mélyZiet (orvosok, gyógyszerészek, védőnők, gondozónők, gy.e1·n1ek-
1nenhelyi telepfelügy.előnők, óvón'ők, fogászok ós fo.gművers;ek, bá
-Oák, halottkémek) 1nií.ködésére; 

k) 1neg1.,•izsgálja a gyógyszertá.ralcat, lcözegészségü.oyi szem,
vontból felügyel rr. gyógyszerek, gyógyszerkülönlegesége/c, oltó
anyagok forgalniá'l'a és ellenőrzi a közgyógyszerellátást, a kato. 
nai gyógyszertárak vizsgálata azaJrban ·nenv tartozik feladatkörébe 
(100/1939, B. M. sz, T, 5, § (1) bek. 

23. §. (1) A tisztiorvoB tennivaló'i. illetékességi területén meg
egyeznek a NszUfőorvosnak a 22, § a)-l}, n) éso) pontjában meg
je/Q1lt munkakörével, azzal as: eltériJssel, hogy a tisztiorvos a 
gyógyszertárakban! csupán a gy-ógyszerek elkészítésének és k'iszol
gáltatásának szakszerűsé.qét ellenörzi, a közgyógyszerellátásnak 
eleirőrzése azonban nem feladata. (100/1939. B. M. sz, r. 6, §. (1) bek.) 

(2) A Usztiorvos ezenfelül: 

r) felügyel a mérgek, kötözőszer és fertőtlenítő anyagok for
galmára (100/1939. B. M. BZ, l'. 6, § (2) bek: e) pont:) 

(3) A tisztifőorvos mellé beosztott tisztiorvos feladatkörét a 
22. §-boni megá'/lapított keretek között a tisztifőorvos 'állapítjai 
•meg, (100/1939, B. M. sz. '" 6, §' (3) bele) 
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24. §. (1) A városi (t1örvényhatósági jogú é·s megyei városi)„ 
illetőleg· köz-ségi ,orvos: 

a) vároHának, il[etőleg községének gyógyító orvosa, aki az, 
egészségvédelmi szolgálatban .éis, a tisztio1·vns egéiszaégügyi köz
feladatainak elvégzésében közre-működni köteles; különösen fe'l~· 
adata a városban, illetőleg község·ben e-lőfor.dutó min,dazoknak a. 
jelen,ségeknek ni_egfigyelése, melyek a közegész.ségügy elő1nozdí
tá.sára vagy hátll'ányára ~.zolgálnak és köteles ez.ekről a tisztiorvost
~ törvényhat6sági jog{t városban a tisztifőorvost - valamint az. 
elsőfokú e,géJSzs,éJgüg·yi hatóságot tájékoztatni. 

26. §. (1} A székesfőv'árosi tisztifőorvosnak tennivalói meg
egyeznek a tisztifőorvosnak a 22. §-baim meghatározott feladatkö
rével; ezenfelül a székesfő1Járosi tisztifőorvos ellátja a közgyógy
szerellátás ellenőrzését is (100/1939. B. M. sz. r. 7. § (1) bek.) 

(2) A székesfővárosi kerületi közigazgatáshoz beosrdott tisrdi
orvos a közgyógyszerellátás ellenőrzése kivételével ellátja a 
22. § j) és k) pontjaiban megjelölt tennivalóka.t (100/1939. B. M. sz. 

r. 7.-§ (2) bek. 

30/1937. B. M. számú rend„!et 

Budapest szé](esfővárosban az elsőio1kú közegészség,·ügyi hatáskör
nek a polg1ármester és a kerületi elöljáró közti megosztásáról. 

(IL 'l'. 151. old.) 

A Budapest sú>koofőváros közigazgatásáról szóló 1930:XVIII. 
törvénycikk újabb kiegészíté1sérő'l és· módos{tásáról alkotott 1937: 
III. tc. 2. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a 

követ1k1ezők0t rendelem: 

A rendeletnek a gyógyszerészettel kapcsolatos rendelkezései: 

2. § (1) A kerületi e!Oliáró minden vonatkozásban őrködik ke
Tületének e-gész,s

1
égügyi vi.szonyai felett. Gondoskodilc arTól. hogy 

kerületének .egészségügyi á'llapota a követelményeknek megfelel
jen ,és hogy a közegészségügyre vonatkozó jog·szabá:lynk pontns·an 

végrehajtasisanak. 
(2) A kerületi eJlöljáró hatáskörébe tartozik elsőfokon: 
2. az egés'bségügyi személyzet (orvosok, bábák, ápolók, védőnők.. 

vizsgázott fogászme1sterek, gyógyszerésze,k) műkö.désének ellooőr,_ 
zése; a kuruz·slás megakadályozása; 
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telé!~l~ gyógyszertárak vizsgálata a katonai gy, , 4 ' , ogyszertarak kivé· 

· a gyogyHzerek a , 
nak ellenőrzése· ' gyogyeszközök és a méreo·"',.,.e1·ek f l ' !:'>"'LI. orga má 

100/193!l. B. M. sz. r. 7. § (4) bek.: 

A 30/1938 B M 'á • me ·elölt ·· · · ~ · sz mu rendelet gJ ugyekben ....... „„.„.......... 2. 
beosztott tisZitiorvos ·~> .. „ ... „.„.„.... a székesfővát·osi 

J r el hatósági közegként. 

Gyógyszei·észeti jogszabúlyoJ<, 23. 

§-á~a·k. (~). bekezdésében 
keruleb közigIBwa'á l 'e. :l S lOZ 

i 
1 
1 

1 

. 1 

; ;.~, 

; .J 
l'i·"'· 



XII. 

A gyógyszertárakban alkalmazott 
munkavállalók munkaidejét, ja~adal~a„ 

zását és szahadságidejét szahalyozo 
kollektiv szerződés. 

Koliektiv szerződés 

. . S k . t • l . Gyóg,'[sze1·észmes-. KIOS· Vegy1pan za o•,z a ya . „ , . 
mely egyre.sz_ t .a,. z Gyo' gyszerész Egyesulet eiS .a 

k t az Ország·os kk · teri sza csopor ·Ja, , t''l t mint munkáltatói é-rtle epv1-
Budapesti Gyóg'ytSzeresz T~ u ~ 1'kalroazottak Szabad Sza.kszer
selet) másrészt a Ma~yla~ „ ~g~nŰép.vi.s~eÍet között, az; eddig ér• 
vezete, mint n1unka1:a1. a o~ ,~Jése rendel.lrezéseinek hatályon kívül 
vényben volt kollekt1v sz.erzo k„vetkezőkben' jött létre: 
helyezésével alulírott napon a o 

1. Altalános rész: 

„ • b lefeklietctt megállapodá,sok az 
1. A kollektív szerzo~e'~.:,~ , gysz~rtárak·bian alkal1nazott 

egész Ol'szág terül,etén n1uko ok: glt~~óira kötelező erejüek, tekín-
nk ·n !'ha es azok mun a k ·11·1· t gja-e mu ava a o h munl<a"ltat'ó, vag·y a mun· ava d .o a . 

'lk"'l ·1·a ogy a ' ' · · 1 t k ·. tet ne U· ar ' , rződést megkötő éTclekkepvl'se e ne · 
vagy sem ;a kollekt1v .sze "d' . ndelkezéseít ponto!san betart-

2. A <Szerződő felek a ~~ei;o cs. r~iozzáj.u·Ír tarbÜzó é.rdekeltek a 
. , k ' , gondoskodnak aTro ' o~y a , . 
Ja ' ~s , d lk érseit bctartsak. . 
szerzodes l'Bll e ez , , · 'tól hatályukat vesz.tik a 

3. E ,szerződés érv.é1;1-ybe~epes.~ .?:~PJ:setleg fennálló egyesség 
munká'ltató ás· iuunkav_ allalo~ ~olzoi. kollektív szerződés ha.tá1·oza-

. 1·· k d' . amelyek a Je en "d' , .. -olyan in ·,ez, e ese-1, , . 1 „tése a kollektív Sh-erzo cs erve- ·. 
taitó'l eltérnek. Ilyen egyess~g i:o 

• " k tartama alatt hlo.s. , l 
nyesseg,ene "' , lnak abban hoo·y a. JB en "d" f lek meg·1llapoc , b k. 4 Alulírott s·zerzo 0 , .e .: 1• t munkáltatók és mun -a;.. 

' "d' "l h' -alalo•& koz es a b' iklollektív szerzo esro 1\ . ·h t ·k l: a az ÜT.szágns Munka er~.;,... 
vállalók részér? csa~ ak1{0

.:·1 te e ~~n~t~jtá~tó'l szám.itott 3 napon 
megállapító B1zottsag e no :ee a .., 
belű! kifogást nem emel. 

354 

II. Mnnkaidií 

A-) Alta7ános rendelke::ese-k 

1. A munkaidő heti 48 óra, illebYe a hatóságilag szabályozott 
üzemidő. 

2. A n·api munkaidő mindenkor a hatóság által :;_.negállapított 
nyitá,s-i időtől s:zámított os·z,tatlan 8 órai időtartam. 

3. Budapest Széke~.ifőváros területén ·kávül, ahol a kö~~hatóság 
köz.érdekből osztott. üzemi időt rendelt el, a inunkaidő lehet oS.z
tott, de nem hal&dhatja meg a napi 8 órát. 

4. A munkavá:llalót arra a napra (akár munkanap, akár vasár
nap, akár ünnep), amelyen l·egalább ténylegesen 8 órát dolgozott, 
illetőleg a heti rendszeres 1nun1kaidö 1 napra eső hányadát ledol
gozta, 30 rierces fizetett étk!ezési és tiisztálkodási idő ill·Htí ineg. Ezt 
a 30 percet 1lehetöleg Úgy kell beosztani, hogy az é!1ik1ezési s:r,ünet 
az aznapi rendes munkaidő f.elébe, vagy első kétharmada, vagy 
·utolsó kétharmada közé essék. A1nennyi,bien a napi 30 perc fize-
tett együttes étkezési és tisztálkodá1si idő a napi_ 8 órai, illetve a 
heti 48 óra munkaidő az az napraeső hányadán felül \Tan, akkor 
.az túlóra.pótlék mentes.en, külön díjazandó az esetben, ha ezen 
egyiitte,13 éUklezési és' ti,sztálkodási időt a 1nnnkavál!laló a 111unka-
belyen tölti el. ~ 

5. Budapest Székesfőváro!S· közigazgatási területén az ügyele
tes gyógyszertárakban az Ügyeleti idő felé·ben lehetőleg a munka
Yállalóka t kel'\ foglalkozfü.tni. 

B) Túlóra, túlórapótlék, vasdr~ és ü.1111epnapi. tnunka. 

1. Valamely 1nunkanapon a heti rendes· inunkaidönek és fize
't·ett ebédidönek aznapra eső hányadán túl, vagy a rendes mu-nka
idő megkezdés.e előtt, a rnun'Jrláltató vagy megbízottja rondelke
zéise folytán tleljesített munka túlórapótlékkal díjazandó. Az a 
munkavá!llaló, akine-k heti rendszeres. munkaideje 48 óránál ke.ve
sebb, os1ak ·a heti 48 óra utáni inunkájáért igényelhet túlóravótlé
kot. Ha -va!lamely munkahéten a munklavál'laló a napi rendszeres 
munkaidején túl munkaidejével együttesen kevesebb inunkaidőt 
teljesített, n1int amennyi összesen az illető heti munkanapok rend· 
sz.eres munkaideje, túlóra.pótlék nen1 illeti 1neg. (Az igazoltan 
mu'lasztott órák ebből a szempontból inunkaóráknak1 tekintendők.) 
Ugyancsak tú'lórapótléikkal díjazandó - az ugyanez·en fejezetben 
fehs1orolt kivételektől eltekintve - a vasárnapon vagy ugyanezen 
'.fejezet 9. bekezdés&bie.n f.elsorolt ünnevek va:lan1elyikén a munkál~ 
Jató, vagy megbízottja rendel'kiezése folytán teljes.ítet:t munka. 

2. A na;pi 8 órai, illetve fizet.ett étkezési szünettel 8 és ~ ó.rai 



, , . 3 és 1.h órai túlórázás esetén újabb 30 pereee; 
munka u,ta,n toya?kbk1 l r· 1: tt étkezési időre• van joga a munka-
50o/o-os tulorapotle a ize e 

vál!lalónak. , . , % órai túlórázá·S· esebé'l1 újabb 30 perce·s,. 
Minden tovabb; 3 es .2 t tt étkezési idő illeti meg a munka~ 

100%·-os túlórapót!ekk,a!l 1f
1z? e. túlóráTa járó fizetetlt étkezési időt 

vállalót. Az utolso 3 es .. % orai munkahelyén eltölteni. 
a munkaválilaló nem %:'o~le~t'a. alapja a havi fizetés L710-ed része .. 

3. A túlórapótlék kiszan;i a~~ n'i járaudó"Siágok" fejezet rendel
„A szerzett ~~go~, é~ !~~~~:~~·k ea tÍilórapótlék alapjának, illetv& 
kezé.sei al:apJan _Jaro 't~, , "l nem vehetők figyele1nbe. 
.. • k megallap1 asana· " , , d"k 
os1szegene . 1 "d"t 1{1övető elso es masn 1 : 

1, 'tl 'k a napi mun ra1 o . . d'k . 
4. A tú or-apo ~· t 25% a a harniadik és· negye i orára. 

órára az 1 órára eso ker~e 0
:.t:'d'k éis minden további túlórára: 

1 , , "'"".R kereset 5070-a, az o o l az orara ""'"..,, 
• · eső kereset lOU.%-a. l 

az 1 orara '· k fizetett iinnepnapokon, :i1ne yeken:; 
5. Vasárnapon es ~z~. on a t rt a munkavállalok]tU:l eset-

az üzem ügyeletes sz~l~alatio~ nxm a u~kabér és a vasá.Tnapi 100: 
leg vége.ztetett mun~aert a I en es m 
%-os pótl,élk fizetendo. 1 e.reisen dolgozó munkavállal6" 

A , , ünnepnapon renl sz . h t"l l . ' 6. vasar- B•S , b h inden hónapban le e- o eg te~. 
munkaideje úgy ?sztando e, ogy m 

.g·zabad vasárnapJa legyen.] ,1 t t teljesítő gyógyszertárban mun-. 
7 A nem ügyeletes szo ga a ? , . k csak akkor dolgoz-. , , , fizetett Unnepnapo on .. ,-

kavállalo vasarnap e~'d" f 1 'ki eO"yütteic:-en hozzájál'ulnak. K1vete
hat, ha ahhoz a ~ze1~,zo o ekeb . '=' engvedély utÓlag is kikérh~~ő„ 

. d ko:It ,g-urgos esete, cn az , f']' . 
le.s.en in o ' b' tt" á)ltal elrendelt es e oraID 

8. A munk&l~ató vkag~,f,1-e~n~o ;,za ezen túl végzett túlmu:qk&. 
alul teljesített tul~un a e ora . ' 

teljes órának számit. „ . kon a heti, il10tN·e l1a'vi fize-
9. Törvényes rounl. {as·zul:i;i-et;tna1?k~ a fizetett ünnep" lrülörr df„. 

k h nkát nem te JCSl ene I> " k''lf t„ t&süe- ' a mu . , t Ezelren a napokon a mu a ,a r;,} 
jazáts1ára n0;n t~rthatnak ig~ny f o} tán a &z.ellemi munkavállalo· 
'1agy me-gb1zott:ia rendelk;enese Y k·ivállalót rnegilleti az azn~P· 

. tt munka eseten a mun e e k 1003 e által vegz.e- , , . , t . , ,' b, 'lletve kereset és anna o~o ' 
-tejesített munkaora1er Jaro er, 1 

pótlifala. , "l" f 'lek megállapodnak abban, hogy "" 
10. Az a1ul1rott ,s~erzo~ o e k 1 ritkább és a legszüksége

t 'l' áztatást a munkaltatok esa a. eg 
6:b~r elS•ete]r;hen rendelik el. 

C) ügueleti szoiga1nt cUjaz·ás(l, 

. . felelős megbízottja által] elren-
1. A hatóság, munkaltafo, vi;gy 1 ltöltött 'kl\;;zeu-· 

delt kés.zen·lét.i munka díJ.azando. A munkahe yen e 

1éti szolgálat a rendes. üze1nidő után 22 óráig- 25%··kal, 22~8 óra 
:között 100%-kal pMllékolancló. 

· 2. Az állandó ügye-lete,s <Szolgálatra kötelezett gyógys;t,ertárak~ 
ban az ügyeleteg szo'lgálatot teljosíő felelős vez.eiőlJ vag·y ?lJÚ.'1 
~_munkavállalót a kósz.enléti rnunka díjazása helyett. a rendes ii.zemi 
idő után ki,szolgáltatot{ gyógyszeTC'kl árának pótdíja illeti n1eg. 

IH. l\'!unkabórek 

1. Alulírott ·SZC1'?;Ődő felek n1egállapodnak abban, hogy az eb
ben a szcr7;ődésbcn rögzített fizetéseken túlmenő igényeket sem a 
·munkaválla:Ió, 1s1em azok érdekeinek képviselői nem iá111as7'Lhat
nak é.s a mun1Gáltatók ne1n elégíthetnek ki. 

2. Alulírott szerződő felek n1egálllapodnak ahbau, hogy s-em 
a munkavállalók, sem azok érdekeinek k·ópvise'lői vis·s·za:rne11őlegos 
hatályú fizetést nen1 követelnek, a munkáltatók nem 11eljesíten'c'k 
és ily lnegállapodást 11en1 kötnek. I\:ivétel az az eset, amikor a n1u:u
kavállaló a kolloktíy szerzödé!s téves, vagy helytelen érteln1ozésé
ből kifolyólag 11ern kapta n1eg a kolle'k;tív sz.erzöd6s szerint járó 
bérét, illietve amikoT a kollektív szerződés vis1s,zan1enő hatállval 
'lép élct.ble. ·· 

3. A bérezés az Ol'szághan területi csoport·ok szerint történik, 
j_deiglen·esen a JVIagyar Közlöny 1948. II. 8-i 32 . .szá111a :F1zerint. 

4. A havi bé1·ben dolgozó alkalmazottak fizeté.sc a hó 1-én és 
15-én két egyenlő rés?.letben, vagy egyös.szegben folyós.ítandó. - , 

5. A havi bérben dolgozó munkavállalók óra'k1eresetét úgy 4:ell 
kiszámítani, hogy túlóranélkiili, hav'i fizetésüket 210-el kell osz
ta11i. A hetihérbeu dolgozó inunkaválialók túlóra és túlórapótlék 

·né.lküli heti kere:sietrét 48-cal kell osztani-. Ez az elszárnolc'vs~ módszer 
. .alkalmazandó a sz,abadságidőre, a fiz·etett ünnepnapokra, a 1dkül
·detési járancló.ságokra, túlórára, fizeiUe.t.t ebédidőre. 

6. A munkáltató tartozik a lllunkavállalónak minden illet· 
n1ényfizetési napon a fizetéssel együtt olyan részletes íTásbo-li 
elszá1nolást adni, amelyből megállapítható a he.ti_ munkaidő (kii_· 
lön a rende.s, külön a túlóra), a 'levonfri-i'Ok é-s .a kifizetésre ke.rülő 
össz;eg. Háron1 mun:Jraválla'lónál kevesebibet fo,i,dalkoztató 1nunkál
.tató jJyen elszámolást csak a n1unkavállalók ltívánságára l:ötcle..; 
.adni. 

7 . . l\_ Tendszeresen nem teljes· n1unkaidővel foglulkoz:(:atott 6s 
·kifejezetten Így szerződtetett iuunkavállaló réiizÓre, amennyiben 
a foglalkoztatás tarta1na a megállapított rendes n1unkaidő 2J h;á. 
zalékánál kevesebb, a megállapított fizetés 35%-a, a1nennyiben a 
mun·k1aidő a megállapított rendo-s munkaidő 25-50%-a, Úgy a meg-
álla.pí1tott fizetéi„s 65%-a, amennyiben a munkaidő a n1egállapított 
munkaidőnek 50~70%-a, úgy a. megállapított fizetésnek 85%-a jár. 



d lk ' k n-e1n alkalmazhatók a i;endes munkaidőv.eil 
Eze-k "a Ten e lke7,~s1~1zottak tekintC';úben akikor se111, ha a vállalat 
szerzodte~e~~ ~ a n tile .. báT1ni okból 'isi c1~1ökkentette. , 
a munka1dotlat1nelne gk állalór.a a szerződé.·fi. non.1enklaturáiá-

8 Ha va a1ne y lllllll· avc th I' , - . 
· k k„ nevezése js vonatkozta a .o, ugy in1n~ 

nak több rnun ~a or 
11

1;
8
g, l" ö~ebb fizel'és alkalmazandó. Ha_ 

dig -a~ alk1aln1!1~.ott?k 8.~~n~a~:a l'~I~~:Zeresen teehnikai 111unkakö~ben _ 
a gyog-yszertar1 penztar?~?-~" 1-echnikák rész·ére r11egállap1tott 
· f 1 lkoztatva van Iei~e.ere a · , " ' t 1 
l·S og .a, ~ . - , , <- {, Labloratóriun1i .seg'é-cbnun kasno es , :a ;;.:a~ 
munka bor fo_ly?ri1tai:c ~i'l' Jabo·T''tn<>i teendőket is Yégcz, a vizs.·-
rí.tónő, amen,nyiben ,0,11 ~, oan ""lla.p" ít~tt díjazásban l'eszes:í_~-endő~ 
gázott laboransok re-szere n1ega 

J-fa ri fizef(!8eh·: 

Gyógyrs,zeré.szek: 

Felelős gyógyszert{:r-vezető 
1, éves gyakorlatig „...... ····-··· 

5 )> " 

10 " 
15 " 
20 " " 
2'0 éven felüli gyak. 
gyakornok 

Technika, laboráns: 
1 éves .gyal~orlaiig 

5 " 
10 " 

i~ év~n felüli' gJ:·~-i~. 
Pénztáros: . 

5 éves gyakorta bg 

10 " " 
15 " 
15 éYen felüli gyak. 

Hivatalsegéd és egyéb alkalruazott: 
1 érves g·yakorlatig 

5 " " 
10 " 
15 " 
15 éven felülj gyak. 
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Ft 
1300.-
450.~· 
600.~ 

800.-c 
900.--• 

100.Q.-. 
1150.-. 
273.~„ 

227-260'~ 
300.'--" 
330 . .-,-' 
360.--". '. 
400.-" 

A gyakorlati évekbe beszán1ít minde·n a gyógyszeTtáTban 
ténylege·se.n eltöl1Lött idő. A gyakornokti 'idő a. gyógyis~erésze·knél 
a diplon1a megszerzése után a gyógyszertárban e'ltöltött egy esz
tendei gyakor,Jat utáni kategóriáknál ugyancsak beszámítandó. 

IV. Kiemelés 

Különleges szal\:'budású, kie1ne]kedő teljesit1uényű, vagy kü
Jönleges n1unkakörben dolgozó munkavá'l:laló rélsrz-ére az eilőb:b-ic~ 
k-en túlmenő fizetés szabható n1e'g. A tkien1elési kérelmet az Egyez
tető Bizottsághoz ke11 benyujtani. A kiem-e'lési kérelmet a n1un
ká'ltató é-.'?1 a -sz.a.ko·sztály voze{'őség·e egyetértően nyújtja be-„ de 
benyújthatja a kien1elési kérel,1net a n1unkáltutó éR- a s1Zako1s.ztály 
vezetősége is. 

V. Kíse.gít(~ munka díjazása 

Kiseg·ítő n1unka alatti az a .111eghatározot:t időre szóló munka 
(;.rtendő, melyre a innn'k\a.válla:ló ily c.imen van alka'ln1azva. A 
ki.s·egítő munkavállaló bé-re a kollektív szerződésben. rnegálla.:pí
tott bér 5a%-ával pótlandó. Hat munkanap után a pótlékJ 25 
százalékra esökkcn. Ettő'l eltéJ.'Ő inegál'lapodást c,q·ak a ,sz0rződő 
felek együttes me.gállapodá.sával lehel! kötni. 

VI. Kiküldetés 

Ha a 1nunkaválilalónak az a1kal111azásából kifo'Iyólaff részére 
kijelölt munkJahelyen kívül kell do.goznia, kiküldetési pótlék fiú
tendő. Altalá;bian nem tekinteindő kikülde.tésn.ek az, ha az il1ető a 
n1unka.helyén kívül végzendő munkára van alkahnazva. A k":ikiii'
detéF& pó't!lék Nagy Budapesten és vidéken a helység :kiöziiazÍsa
tási határán belül 10%, vicléki kiküldetés 25 százalékos pótlékkal 
díjazandó. A kiküldetési pótlékon feliil az indokolt és igazolt la
kás és ellátási 'k-'ö'Itséig is inegtéríten-dő. A rendes napi n1unkaidő 
rnegkezdés-e előt:lt, vagy annak befejezése után a kikiiJdetéi.srben 
munkával eltöltött időt túlórapótlékkal kell elszámolni. . 

VU. Természetbeni juttatások 

A te-rm·é~-izetben nyujtiott Jakás térítésére vonatkozá'lag a JQ.~30/ 
1946. JJ.1. E. sz. rendelet rendelkezései az irányad6k, a1ne:lyek sze-
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i·int egy-szobás lakásnúl az es\Zközölhető !levonái~r a kollektív bér
tétel 5-15%-a., a kétszobás lakásnál 10-20 százaléka. A nyu:itott 
fiítés, világítás, n1osás tényleges költségei ugyancsak levonáls1ba. 
hozhatók. Lakás és teljes ellátás címén a kollekltív bértétel 40%-a 
hozható 11.evoná&ba. Mindazon n1unkavállalók szá111áTa, kiknek 
munkájuk természet.e folytán munkaruha lsizükség·es' és az rendel~ 
kezé.sükire nem á'll, azt a munkáltató fokozatosan, díj1nentesen 
bocsátja rendelkezésükre. 'A munkaruha a rnunkáltató tulajdonát 
ké.pezi. A saját munkaruháv.a1 rendelkezők köp.enyeinek tisztítá
sáról a munkaadó gondos·kodi'ln 

VIH. Adóterhek 

A koUlektív sz-crződéS" alapján kifizetlésre kerülő n1unkabé1·ek, 
iiletve keresetek és tern1ószetb,eni_ juttatások után fizetendő illet
ményadó, táDsadalo:mbiztos·ít.ási járulékb köz111unkaváltság a mun
káltatót terheli, de csak olyan mértékben, mintha a n1unkavál!la~ 
lónak a ko'llektí.v szerződés alapján a munkált.atótól járó km·es-e
tén kívül más keresete vagy jövedelme nen1 votlna. 

IX. Szabadságidő 

A s-zabadságidö végleges rendezéséig a munkavállalót meg
illető szabadságidő a következő: 

Hat hónapo's foglalkoztatás után 6 fizetett munkanap szabad
f!ág jár, mely havonként az -eltö'll1ött n1unka után 1 nappal emel
"lredik, úgyhogy egyévi foglalkoztatás után a ::.zabadságidö i2 
inunkanap. Egy év után a ,szabadságidő n1inden további év eltel
tével egy nappal emelkedik 25 munkanapig. Hat hónál rövidebb 
ideig tartó munkavállalá!s esetén minden betöltött hónap után egy 
fizetett munkianap jár. Ha a n1unkáitató bocsátja el alkal1na"üott
ját (azonnali hatályú felmondásra jogo~ adó ok nélkül), akkor 
részére -0 ooonka ·szolgálati év után 1s.zú1nított a1·ányos fizetése..:;
szabadság kiadandó. A sza·biadságidő meg·határozá.Jsáná:l a munk"a
vállalónak egy vagy több munkáltatónál eltöltfüt szolgálati id.eje 
beszámítandó úgy, hogyha jelenlegi Inu11kaadójánál tegalább egy 
éve van a1ka11uazásban, akkor az előző lnunJiaa.dóinál eltöltött 
szolgálati éveiből 3 év (tehát három nap) bes·zán1ítandó, 3 év után 
5 év, 4 éven tlúl pedig a teljes ,szolgálati idő beszámítandó. 

A fiatalkoTúak (18 éven aluTi ifjú1nunkások) szabac~~!ágidejét 
a 3680/1945. M. E. sz. rendelet szabályozza. Ezt az időt a szolgálati 
év kiszámítáisán-ál figyelmen kívül kell hagyni. 

A fizetéses s·zabadságot a munká!ltató lehetőleg május 15-e és 
szeptember 15-e között adja ki, ha azonban az üzemmen,e-tben e.n"" 
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milr hátránya mutatko 'k . . 
tat„ b' 1 zne ' ugy az időpo t k' d' 0 a iza mi bevonásáva'l k" „ n „ er eisi&be-n a 111n11kál-
áett .szabadság-időnek iszámít ~z~=a~~oge,gyczes alap;ján dönt. Fize
, e;: eg;reis nap, kiv&v-e a vasárna. Jot ·;ag _megkezdéE".e uláni min
szuneti napokat, a.melyeken az l ü ' va a.nunt a törvényes inunka 
vé~ez. ' ~ zem. rendszo1·e" m nk · t -~ u a nem 

X. Vegyes rendelkezések 

~:optatós anyáknak a MABl , O' 

alapJan meg.felelő szoptatási id" 'a~yl' OTJ o1·;,os véleményezése 
A munkaváil l' 'lt 1 o engoc olyez-endo. 

kívül eltölto··•t 3 ~ .o r;d'~ az alant felsorolt esotek•ben a 
L ora i o nem t k. th !" " válJalaton 

a) katonai e1Jenőr7.Ő 8 1 e, in e o mulasztásnak: 
b) cswládtag halál, , z~1n e „ e1:s sorozás; 
e) k , a (haza,elal's, g·yel'mek szi'l "). 

a mun avalla;ló önhibáj, k' „ 1 , , l o ' 
mazó hatósági vagy b1'1•~? 'd~v"?- felmeri.ilő ügyekből szúi--

d) t" , 01 i ezes· 
S orven.yes válaszi.ójog gyakoi·l·is.~ 

zerzctt Jogok egés . r „ • • <. ' 

letek, bér- é~ fizefési ktmseugt·uagta!; k1~nté~tk_edé~l1ek, klultúrális szi.i.kíJéO'-
, d. , ,,,o ' "'i'l as ré · l' k . o ~o Ja es vegyes rende'lkezések kérd, 'b .1c ese elintézésének 

das megállapodásai azonosak a Ma e!~. en J~len kollektív szerző
b.~d Szabzerve'zAte &s KOKSz kozö1[ 19 Maganalkalmazoltak Sza-
tott kerctsze.rződés rend.e1kez.6seive1. 47 noven1her 13-án megkö-

(~1 fent e1nlített keretszeri:ödCo ·a . 
bfJn közölfiik.) ·""' 1

' evonatkozo rendell~ezés-eit filggelék-

Jelen szerződés egyes tételeinek megváltoztat-' 
A "d " "'"" , .sze1·zo o felek! megegyeznek abban „. . 

dasag1 helyzetben va'Jtoza's k.. tl .
1 

' hogy an1en11y1be11 a. o·az-']' . ' · ~,. ove reznec b b' !' ,,,,, ' 
ga aiSia, i1lletőleo· szu"k,se' ~ e t ·. e a er ·et:elek fe'lülviz"'-
b

, 0 ,,. se .en ·1zok ']! 
0 

.arme1yik szerzo"do" fe'l l, , , , ' nlegva .oztatása célJ'"1bo'l 
t , l1va11sagara f„ tl · '' 
iv sz:i·ződés 'lejártától - 8 llapon b .:ug~e. ,e~ü,l a Jelen ko]l-ek
., . Jelen sze1·ződés 1947. okltóber 1r:::-' elul, ~a1gyal~so~at kH3zdenek. 
JUl1us 81-én„ 2~ óráig érvényes. Ll en 0 o1akor lep .eletbe és; 1948 

, . ~, s~erzodes feln1ondási ide. e 1 h, 
ev1 .Jun1·us 30-án dé'li 12 óráig J1948 . ?{~aIJ. Ha a szerződósrt 1948. 
egyike sem mondja fel tov'bb' J:U ius, 31-re a ·szerződő felek 

' a 1 egy cvre ervényes. 

Függelék. 
Kivonat .rt IVlagyar l\'fag·a·nalk l ~ t · K · ~ ' a m ·1zo tt·1k S ' be ·e es a OKSz között 1947 . ~ „ za1Jací ~.")zak:;ze1»;0-

d · b "! november 13-' l 't ... 
CH o, a szerzett jogok, -egéi•:zsé „ . . an, e r~Jot.t ker·et.szcl.'zŐ-

~ gugy1 intezkedooek:, kulturális 
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szük,ség1e.tek, bér- és f.izetési kin1uta.tások, vit·ás kérdések 
zé&i módja és ve·g·yes rendelkezések rendezése í.igyében. 

Szerzett joge>k 
1. A „III. l\1unkabérek" fejezet rendelkezéi~·.ei szeri-nt járó illet

urényen fe,lül - azon a címecn, hogy az az 1939. évet inegelőzőcn~ 
legalább 5 .esztendőn át s·ze1nély sr,erint rnegillel'te n. 111u11ka.válla
lót, v-agy va:lamely meghatározott helyet betöltő 111unka.Yállalót ~
csak az a juttatás igényelhető, an1ely az egés.z szalnnú.ban szokásos. 
volt és a1nelyet a szák1nai "k;allekt:ív szerződés kifejezeti:en c·lőír éis 
an1e[yhez a szak·szervezetj tan.ács é-si jelen iuegállc1,pocl[u1t aláír& 
érdekképviseletek hozzájárultak. 

2. Nern tekinthető sze·rz·ett jognak -a sz:akmára nézYB az olyan_ 
juttatás, vagy más egyéb s:znkás, amely csak egyes gyóg-yszel'tú
ra.knát volt érvé·nyben. 

3. A szeTzett jogot és a te.rmésizctbeni juttatások figyele111be·~ 
vétielével a munkavállalók bé-reit a kollektív szcrződések·blen Öhsz~ 
ha11gba kell hozni. 

Egészségügyi inté~kedések 

A inunkáltató megfelelő nagyságú) jó1 ·~rzellőztethető, jó vi.Já
gítású és hőn1érsékletlí. he]yis.égekTől tartozik gondosJ1:odni. a lehe„ 
tős-éghez képe·st. 

A munkáltató köteles a lét.számnak inegfele1ő, kellően felsze
relt w. e„ n1osdó, öltöző és ebédlő helyis.ég·ről gondoi;~iloodni. 

Ugyancsak köteles gondoskodni arról hog'y a n1egfe1elő tis.ztál
kodási eszközök Tendelkezésre ál"ljanak. 

Munkáltató taTtozik gondoskodni arról, hogy a.zokban a 1nun
ka.helyiségeík:ben, amelyekben a levegő tisztán- é·s fri•s1sentaTtása 
tern1és.zetes szellőzéssel nem oldható meg, vagy a rnunkatermek 
levegője a.z e·géiszségre ártalmas porral, gázzal vagy füsttel sz1e.11y
nyeződik, megfelelő szellőző éis1 elszívó beTende.zé& 1Jeg·yen, vagy 
aJuennyiben a n1unkahelyen az a'lkaln1azott egés·zségét. a fog:la1ko~ 
záBsal öss·zefii.ggően ves.zélye.zt·eti, mekfele:lő ·védőberendezés 
legyen. 

Kulturális szüksé·glete]c 

A legalább 50 inunka.válla'lót fogla'lkoztató 111unkáltató tar
tozik alk1a'lmazottai részére olyan helyiségről gondo1.~1ko<l.ni, an1e~ 
lyet az alka!lmazott1ak önk:épzés, szakmai továbbképzés, társa!S. ös.z
szejövetelek, értekezletek cé'ljáTa használhatnak. .ffi helyiségBk 
fenntartási és renübieiltaTt-ási kölh--:égej. a 1nunkáltatót terhe·lilt\. 
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______________ ., 
Bér- és fizetési kin1utat.ások 

., 1. Az a1ú1írott R-zerződő felek kívánR: , 
kot.el;s közölni vaI-ainely ninnkaválJa'l '~~~gar~ m,inden, munkáltató 
termeszetben (J ',t 'k . , OJa ieszere penr.ben vagy 
ösisizegét. 11e1 e· ' ine-nny1seg, n1inőség) fizetett illetmény 

. 2. 10 munkaváHa'lónál többe'"' fo l lk , 
z1k összes 1nunkavá'lla.lóiról az 'alul~r~tt oztat_o „ n;,un·kálta.tó taTto
adandó forma sze1·ínt februa'1• h, "l 4-s.ze1z,odo felek által ki-

,. · · onap10 ( 8 herhct ] ' · , ge1g, llia.JUS hóról (17-20 bérrh t 1) . ~ ' , ,. e { illHl'ClUS '\Te-

ró'l (31-34 bérhetek) s·zeptcmb e .e { , J_,~~_n1u~ Yege1g, .nuguszius hó~ 
47 bérhetek) dec.einber , ,. r-r ~egeig cs november hóról (44-
.szolgálLntások kiinutat~~gre\g az osl1~1zc:s, pé-1~zhe~i és ter111észctbcli 
(4-évi kin1utatást) k, !11 a\. a, rnun ra bler- eB f1zetérli künutatást 

t
. r, · eszi en1 es azt egy lH~ldán b Q' k 

ze-1 Ianácsnak :niegküide:Ui. ' Y an a 0za szerve-

3. l\fin{1en 10 inunkav·'tlla'lónál t··1 b , , 
köte:le-s ha.vontia a kö.....,.ct·k' „ h, 

15
?) .~t foglalkozt[_lto 1n1111káltató 

d 
. ,. ' 1ezo 0 • -1g O"i-izefogl l' k" t t' t k"" 

en1 a innnkavállalók s·zá , , ''l · ·'~ , a o nnu a as. l~l-
hóban ki-tize-te·1' be'1·ek o""s mar?;, a, n111nkavalla.lói. rés,z.ére az előző 

~ · l· · <Szegerol cs , l l l 
n1áró1, külön a fizikai p k··i·· , <L e,( 0 .gozott 111unltaórák szii
kin1utatás.) ' _s u o11 d. inaganalkalmazotta1r;ról. (Hav·i 

4· A 2. heke"déshen meg-jelölt hó . , . . 
szeptember, .. der«en1ber), a. 3. pont alat~·a1:.~kban (11~~.re1us,. Jl\nius, 
tatast) 11·e1n k!ell beküldeni. .1 o._1szefogla ... o (havi kiinu~ 

5. A kimutatásokat h" 1 · 1 . 6 A . , . ~ a iza in1 e ilenJegyzé.séve1 ke-11 e:llát . 
· negyedev1 es havi k1in1ut t' · ·· l m. 

képviRel-eteknél I"het1 bcsz . ·. a asi ur apokat a csúc·:;'-É:rdek-"' ·, · e:r ezn1. 
7. A bér- és fizetés~ ki t t' 1 t kell küldeni. '.L mu a aso ta a Szak·sz-erveL.cti rr[!l1ÚC'.~h(JZ 

8. Ha a. n1unkálí.ató a kim t .t: ~·t , . „ 
·bie, aln'lfrott Prdekképvi.selete: ~ d.:• a hat.al'1do Yégéig nen1 küldi 
g-ére kjki_ildeJJdŐ közeg·ek ÍI(J·~ cl.Z ad(aiok:nt a 111llllkálfaiÓ költsr:-an SZCl'ez eti be. ' ; 

Vitás kérdések elintézésének módja 

A) Vltrís kérdése;;, 

. 1. Amennyiben a szakmai kollekt' r " - , 
k1nt.etébe. n a munkált·ito' , . 1 ... 1' ·;z;el'zodes nlk:ahnazá1~1a t.e-

··1 f l " es mun·cavall·tlo kö "tt1 ··1 k' ·-ru ne e, azt. szóbe'li tárgy l' 't·: e zo. v1 as e'rdés n1e~ 
bevonáRával közvctle-nül inté:z:s ul Jdll a in~1nkahelyen a bizaln11 
tárgyalásra. meghatalmazott. kée v~, a„ ;;1~nknltatóval; vagy annak 
meghata'lmélz.ott képvi~eI''"'t P, ;~,elo:1e\el. ,-.f\- inunk:altató taTtozik 

,_ OJe neTszer1nt elore kijelölni. ~4.. beje~ 

363 



1 ·· . 'be 1 B r.'FJC';.3. belül kell hatáTozatot 
lentett sérelniek, P.c·ina-;,;t:z. 0 ,'.l rigk,yelt k.Ike•l ;4- Ói"\n helúl ír.ásbeTI k~11 

h t, t'Ot eJ'c e -e e -· ~· ~ 
hozni és a , a .nroza lli 'll ·ló a hatá1·ozat ellen annak közlé~ 
közölni. Az cTdekelt n1u_brf;a -a nunkúltatónál benyujtott :;_)a1:asz~ 
'S'étől -számított S napon e- u a 1 

szal élhet. 1 -·t: ké~·dés általános érdekü, ill0tve 
2. Amennyiben valH;me-, y ~l clS 1 -1 .b.~k.-ben köl'ülírt vitás kér

e'lvi j-elentőségű., úgywzanteln, a baztu·· 1' n~in -sikerül, -a 1nunkúltutó 
· t, , , nkahe ye11 e b" 1 · dé-s el1n ez0:::1e ct mu . k:ltató egyesiileth__ez, a 1za n11 

··t l .. y.et a :Szaktrna1 n1nn a e • ,, , ',' b • 9 2 &]_-ko e es az ug . . ih beterJeszten1 Jias an, .. - JJv 
l}edig- az illeték~~ .szaksz?1r;,eze-t :~ érdekkévviselet a másik érde~
dányban, inelybol 1-1. pe a1~y 
k' . 1 thez köteles Jutl1al111. , . • 

. ep-,,r1se e ' . . l' 't-' , kérdésekxől, úgy.szinten ·az erde-
3. Ha a 3. bek. -srzc~~n '1 ;r1d ~.s tés ellen panasszal éltek: (1. pont). 

Kelt mun'klaválla_lók ?"-z i1zemkJ~ o1;1- k 1'1ektív sv,er7:ődést megköhő ér-
'l . i'lletekes sza n1a1 o , .. t 

a panas~ro az . t' t" bizottsága tá1·gyal es don . 
dekképv1.seletek egyez e o 

B) Eu.ve:dető B·izott8c1g 

f 1 d t hozzá beérkező panaszok 
1. Az egyeztHtő bizott1·~ágo~ ~:tá~o~a~ok Í;ozatala. 

1··1 . 'l'·"a letárgya asa cs ' ' . 1 t ·11 
f:e u vizsga a;_. ' , un1cá'lta+ó érdckk.épv1·se e~ i· .. .e-

2. Az egyeztető bizottsag~;a a ,m ban l~l elnököt és· 3--3, leg
tőleg a szak,szervez~t egyenlo arany 

feljebb 5-5 tagot kuldenek. - b'" 't .. o•" üléseket havonta fel-
""k""k egy-eztcto izou sat.,1 , . , "l' he 

3. Az e-lno o az . " , d kl e' visc1et által 1negJelo.1 -
.1 "A ··]A-'ek az er e 'P · ··1 t 'l ,·k váltva vezeti i:::. z u <.:>" k.k, . let11ez a soTos elno,;;:: a1 o.z1 . 

L • d'k mely érde :opvise , ~" " , b 
lyen tartan o ' a "d" f 1 k képviselői .eg·yenlo sza1n an 

4. A sz.avazá;s1ban a sze:,zo ot' lehee" l,; ro·yalni, inelyet az egyez-
0 k 1 an uO'ye ·8 ' ' [, e• b· K' 't l l vesznek részt. sa o :y· ':":i 'h ~ írásban benyujtottak, ive: ~ 

tei•o" bizottság valamely elno rke ez, 1 .ek"t az alulírott érd-e:"kik.c-p
„ " esete ame Y "" " , 1 ' k,é.peznek azok a surgos k' , ' , gára soron1rívül kell targya n1. 

. l· lyikén.ek ivansa „. . , ·d 
, viseletek va ame . J.' lá<>ol~ba b-evonhatJa az e1 e-

' A eztető bizottság a [,argya ·' ~ .. 
1 

„ , t 
,). z egy , . , tt' 't valamint a biza n11Jg. 

kelt munkrltaLo megb1zo Ja' f" l· htolclrnl foglalkor.hat-
t " b" tt·'1gok olyan e'"' - ' 1 t 6. Az egyezte·o izo ·~'L b h hatnak határozatot, a1ne ye 

" k ly ügyek en oz . '" , k"f . Uen nak, illetoleg csa o . k lle"kltív szerzodes l eJeze .. 
"d' gy a ,szak1na1 o · b l' a a kerets•ze1·zo es v~ "„ '„ „ a m.unkavál1alók esoro a,sa, 

, k"" 'b utal ,~ kulonosen "d" ll"""l1n'"za'sa az hatas ore e ' i;>·' , , k 11 kt'v szerzo e.s a ~"' e~ ' 
kategóriából vialó _kie1nelese, a o e l .· 

újítások jutalmaz~s1a: , lvi 'elentőségú határozatát, a~kor .~s, 
7 Az egyezteto brzottsag e Jh t köteles kihirdetés, ill. koz-
. k kl~ét üo-yben oz a, · ' h t' at ha azt csak egy on '=: . k 1 k"' "liii 1\.z ilyen a aroz 

[és előtt a csúcsérdekképv1sel"etek e ozo . 
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esa~ a csúesBrdekkérpv.tE1elet hozzájárulása után érvényes, annak 
.az erdekeltekkel való közlése a hozzáj[tru'lás előtt tilos. 

8. Az egy.eztető bizottság 111inden olyan ·ké.1·désben hozott ha
tározatai, amelyek a kollektív keretszerződés-bon ni11csen-ek ren
dezve, i:ll~tőleg a keretszerződéssel vagy n ·s·!Zakmai -s.z.erződés-sel 
ellentétesek, csak a csúcsérdekképviseletek hozzájárulásával lép
nek étletbe. 

9. Az egyeztető bizottság a hozzá beterjesztett kérdéseket a 
beterjesztésől EiZámított 7 napon belül köteles tárg·yalás alá venni. 

10.. Az egyeztető bizottság üléseiről felvett jegyzőkönyv egy
egy hitelosiíhett másolati példányát elvi jelentőségű kérd0siben 4,, 
más kérdésih!en 10 napon belül (egyeztető bizottság ülésétől szá
mítva) kell a csú0Eié1·dekképviselethez megküld.eni . 

11. A nem a 7. és 8. bek. a'lá tartozó határozatait köLeles az 
egyeztető bizottság a jegyzőkönyv aláírásától számított 48 órán 
belül az -Ordekelf.ekkiel közölni azzal, hogy a határozat egyhangú .. 
lag vagy szótöbbséggel hozatott-e. A.z érdekeltek a szótöbbséggel 
hozott határozat etlen a kézbesítés1től számított 8 napon belül pa
naszt nyujthatnak be a 1E1zakmai. kollektív szerződést aláírt felek 
bármelyikéhez. 

A szakmai. érdek]répviselet. köteles a panasz beérkezés~étől szá
mított 48 órán belül értesíteni a panasz heérk0zéséről a másik 
szerződő felet és a panaszt ugyanekkor az Ors.z. Thiunkaibiérmegál
llapító Bizottság elé terjeszten"i és; a csúcsé.rdekképviselotekcl errő} 
éi·tesí te.ni. 

12. Az egyhangúlag hozott, úgyszinté11 szótöbbséggel hozott. 
de pana:S!szal meg nem támadott egyeztető bizottsági határoza -
amennyiben a csúcsérdekképvise1etek lnegerősít.ését ne1n igényli -
jog·erős és végrehajtandó. A bér kérdésében hozott cgyeztotő bi
zottsági határozattal jogerősen me,gállapított munkabért. a lnu:;:1 .. 
ká!ltató a kifizetés időponjába11 érvényben lévő béTösszegek 3,ze~ 
rint köt-el-es a munkavállalónak kifizet.ni. 

13. Akár a szerződés értelme;r,ése, akár annak alkaln1azása te
kintetében felmerült aznk1at a vitás kérdéseket, amelyekben az 
egyeztető bizottRág tár&ryalása ·során megegyezésre Jutni nem tu
dott (.s.zavazategyen:]ős-ég), a kérdést ;b·izottsági tárgyalúsban részt
vett S"zakmai érde1kképviselet0k kötele1sek az egyeztető bizottság 
tárgyalása sikertelenségének me.gállapításától .számított legké,sőbb. 
4-8 órán belül a csúcsérdekképviscletek elé terjeszti::a.11. Amennyi
ben ezt bármely 0súcsérdekkópvisellet az Orsz. JYI unkabérn1cgál la~ 
pító Bjzottság elé terjeszti. köteles erről a másik ·szerződő felet 
írásban azormal érte-síteni. 

14. Az Országos ]/f unkabérmegállapító Bizottság döntése az ér
dekképviseletekre és az érdekeltekre kötelező crejlí.. 
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Vegyes rende-lke11é~>elk 

B·i;:;:al1ni egyén joyl>iJre 

1. A bizal1ni a szeTvezett 1nunkavállalók in·eg·bizottja .. lYiegvá
iasztását tartozik a munkáltatónál, jll. annak i11egbízottjánál b·e
jelenteni. A munkáltató csak azt a bi.zal1nit iHJnerheti el, ak:i e 
lninőségét az illeté·kes szaks,zervez.et igazolványával a rnunl{álta
tónál igazolta. A .bl:izaln1i sze1nélye ellen a n1unkáltaro az illetélces 
szaksze1·vezet11él indokolt e1:-:,elben kifogással ,élhet. 

2. A munkáltató a bizal1uit a kollektív .szerződés és a u1unka
v&llal6k érdekeinek védel1ne körftl kifejtett szabályszerű te-V-e
kenys·ége miatt állásából el ne1n bocF:>áthatja és át nem hely·ezheti, 
vagy egyéb o·kból is csak az illeté·kes •s.zakszervezet ho1,zájárulá- " 
.sával, kivéve ha nyereségvágyból eredő b{íncselekményt, vagy a 
munkáltató va·gY fe:lelős vezetői: valan1elyike ellen tettleges bán„ 
talmazást köv.et el. Ebben az esetben azonnal elbocsátható, azOn
b1an az illetékes szakszervezet erről azonnal érte::i..ítendő. 

Területi százalék 

Az alább 'kiözölt táblázat mutatja, hogy a kollektív ozerződós 
fizetési tételeinek hány százaléka fizetendő az egye.s vá1'osokbaµ., 

ill,etve községekben: 

Helység % Hely.ség % 

Ajka 100 Egol' 100 

A1ag 
100 Ercsi 95 

Aszód 95 
Eszter·g:oro„ .. „. 100 

Ács 
95 Fót ... 100 

Balaionfüred 95 Fftzfő 100 

Bala.ssagyar1nat 100 Gödöllő 100 

Bánhida 100 Gyo1nn 95 

Barcs 100 G·yöugyös 95 

Békéscs~ba„·· 95 G·yőr 100 

Bicske 95 Hajdus·~·öb·ö·;izió „ 95 

Borsodi sz·~·iJ:hA'í{Yi'i~· 100 fla-ivan 100 

Ceg·léd 95 Hódroező-VKS~T"i~0·1Y„. 95 

Celldömölk .. 95 Isat;ze.g 100 

C1s,ö1nör .„. 100 Kaposvár 95 

Dobxecen 100 Karcag „.„„. 95 

Diósgyőr 100 Kecskernét 100 

Dombovár 95 K·eTepC's „ •• „. 
100 

Dorog 100 Kgs.zlhely 95 

Dunaiöldvúr 95 Kistarcsa 100 

Dunakeszi 100 Kisknu r élegyh·i·~a···· 95 

Ecser 100 KJ.skunhalas 95 
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Hely-sé()> 
-Komáto~ 
KőszeQ' 
Lábatlan 
Maglód 
Makó 
Mezőhei:V.ö:S · 
l\1ezőtúr 
Miskolc .. „„. 
Mogyoród„ 
Monor 
lVIo.sonmag:ya1:6'.\~ái~.„ 
Nagykanizsa 
Nagyt.arc•a 
Nyyrgesújfa1t~„„ 
N y1regyháza 
Qrosháza Ozd .. „. 
P·ipa 
Parád 
Péeel 
Pécs ~S„„\ri~Iéire·„ 
Pr~re1narton 
Peistszentimre„. 
Pet5házra 
Pétfürdő .. „ 
Piszke 
Pü-spökllacf~~·n_y··-
R.áck·eve 
~!1~~~~i~{~~:az~~It1·iri·y·á'1r· 
Salgótarjáni ·:fiá~·3;.~·- · 

·s moden·co helyiségei 
... arkad 
Sárvár 
.Selyp . 

% 
95 

100 
100 
100 
9á 
95 
95 

100 
100 
100 

95 
95 

100 
100 
95 
95 

100 
95 

100 
100 
100 
95 

100 
100 
100 
100 

95 
100 
95 

100 

100 
100 
100 

95 

Helyiség 
Siófok % 
Si-montor~YR „ •. „ 95 
Sornoskőúj falu 100 
Sopron 100 
Süttő 100 
Szada· 95 
Szeged„„ 100 
Sz.ékesfehÓ~vái:· 100 
Sz.okszárd 100 
Szentendre · 95 
Szentes lUO 
Szentgothá'i:d ·· 95 
Szerencs 95 
Szolnok „„.„ · 95 
Szombathely···· 100 
Sződ 100 
Szőny„„. 100 
Szőr~rv 100 
Tab "" 95 
Tata .„ 95 
Tokod 100 
~L1iszafüred.„ lOU 
Tokaj 95 
'Pöröl~szenl~iklós„. 95 
Torbag.y 93 Vác „ .. „„ .„.„. n;; 
V árpaj~fo·. IOD 
'T ecsés lüO 
\T Cl'{';segyli.;,{Z·a·„ „ ... „ "„. ~~J 
\T üS·zprém ·i nn 
~alaeg-el.'szeg „„„„ 100 
Zag~rvapálfnlva 95 
Az ossze.s fel „„ .... ······-· „„„... 100 
gek1: 85,%. ne1n sorolt he lyise 

j 
•. ~ 
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XIII. 

1935 : UI. törvénycikk, , , , .. 
, . . szi jólét.i intézmény letee1t~erol. 

gyogys~ereT··„ ,'O"ut·\r 1931) jan. 30-án ldn.dott 2. számWban.} 
(Jl.1egjelent az; Ülfszagos 0'<\e- .J, ,. 1 

· . defe.ti»e készített .minden egyes, 
1. ·§ Gyó~yszer:árbi;tn, o~vo~~1:ZTmított IDllnkadíj utá11 a ,gyóg"'f

gyógyszer k1szolgal~~.tas~a{ f · ó ·ysZieTészek segélyezésenek es 
szertár fele1l'ŐS :rezelt'?kJ~ k?t;'el ,;nseka goo:rlJ·ga'ra J'árulékot fizetni. A járu-

d , „ i' etük e o eszi esv 1 _„ • k n.yug IJIIl ez , , k , d., t , s: a lerovás elmu as:n1;asana 
lék összc.gét é~ iler?vasai;a . . 11;f.0 ~~is~er rendelettel állapítja meg. 
jog·következmenyeit "; nepJO,e '1 , t 4 fillérnél több nem lehet. A já.. 
A járwl-ék össz.ege gyogysze;ien {?ll 
I"Ulék közadók módjára haJthato be. 

re>nde!r~t 1. t!-;i u J;f1yetk0zű·l>:épen 
A jelen l. ~-t a S470/1B4G. :i\T. l'.i. s>Z. 

n16dosította: J § a 
S/{10/1945. ffl. ~·. s~·t/dtil: 1~0~11 a g·110rn1s;::eré&::i jcír1v

Az 19."15 : III. t~ .. -~-. R·a. a,'.,;:_é1i~ ·inod~~'I.. ;neg~:.at;ir~zott · ·,~~rlátozdsni ){;alr} 
1ék iisszegét ri nd1nolct1. ·'.11inos„te1 az o 
ter.:inte-t nélkül anapíthat;a. 1ne-g. 

, tt · árul&kokból befolyó, továbbá 
2. § Az 1. §·ban meghatakro~o l llo' o··ssze~ket külön alapként 

'b f ' 1 ból rendel ez.esre a 6"' 't az egye orraso e , , .. 1 bb. bályait és az rn1tapbo 
11 k 1 · A lap kezelesenek ko7_,e e 1 sza 

ke ~ze n1. .~a·" , , . : ép 'óléti rniniszter állapitja ~eg. ' 
eng·ede1lyczh~to. ,s~g.e1ly-~ke,tt a ~ l~ talmtaZtifttik, hogy .a gyog'yszere-

3. ·§ A nepJ0~\0ti ,m-1i;-sz er e a, • ,, {
1 

szintéin özv'egye·ilt' 
szek ellátását öre.gseg es rokkXaLntst':':g ~~eylceilre,j, :rndelkzéseiiől elté-

, 'ik ll't' 't az 1928' orvcv„ ' k 
és arva e a RJS-a · h t, · tt' járu'léikok éis. egyéb szo1gált·a.tasn 
röen az 1. §-ban meg '7-.~ro,zo ~ o· lkotásáv·al megszervezze és a. 
igénybevételév~l nlyugdiJm~~e ttcle;:e,gáJ]ilapítsa. A n"yugdíjinlézet 
szii.kség;es szabályokat ren e e 
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m~gala,I{ítása utáµ, i;t. jelen itörv&n.'y é\r<t~lmében. alapkén.t kezelt va-
gyont a nyugdíjintézetnek )mm {útadmi. · · · · ' · · 

4. § A törvéirny hatálybalép,é .. -:énelt napját a belügyminiszter ál-
lapítja meg. · · , " ' 

307 /1935. R M. számú rendelet 
a gyógyszerészi jóléti intézmény létesí.l:éi.éri;~ szó~\) 1,35 : I,U. 

törvénycikk életbeléptetéséről és végrehaJt.Ísáról. · · · 
(Kihirdettetett: 1935 máj. 11-én. - R. T. q.30. ol.d.') 

A gyóg-ysz.erés.zi jóléti intézmény lóteisítéiséről szóló 1935 : III~ 
tc. l·· .2. és .4. §-á•ban kapott felhatalll\azá:• alapján a követkiezőket 
re,n{lele1n: · · ' 

1. •§ A gyógyszerész.i jólé\ti int~'ifilényrő.l s.zóló 1V35 : III. tör
vcél,lycil<:k rendelkezéseit je_len rendejet kihirde:fésév,el lép,\etem 
életbe. · · . . .. „. 

2. ·~ A gyc)gyszerészek jóléti cbltia.ina)< ,elősegítése v:égett a 
Gyc\!l'Yszerészek Qr.s>zág(>s .Jólé~i Alapja (alábbiakban: Alap) lét.e, 
sí tteti!t, amely101ek ,feladata: · · · 

1. az önáill'ó gyógyszerészi nyug-díj.inté.Zet léte~ítésén,ek pénzü-
gyi p1cg-a~apozá~{.l. · · · · 

2. a rendelkezésre ál,ló anyagi eszközök korlátai .között egyes 
különösen indokollt esetekben segél'yek enged~1l:Yezése. · 

Az Al~p p.eosétje köriratban: Gyógy•s;ze.résZek Országos Jóléti 
Alapja, ·Budap-est. 

3. § Az Alap bevételei: 
1. a nyi:l>váinos, házi és kézi g7ógysz-ertá1~ak .által .minden egyes 

véITTyszerüen kiszelgál:tatott gyógyszer ut,án f-izetet.t járul'é!kok, 
2. adományok, 
3. az Alap tulajdonában levő tőkék .kamatai, 
4. beruházási létesítmények !hasznai. · 
4. § Hatálytalan (193.100/1946. N. ~L sz. r. 13. R-u). A jelenleg hatá

lyos rendelkezéseket a 193.100 /1946. N, ·l\l. sz. rendelet (lásd 375 .. oldalon) 
tartalmazz~~ ' „ 

5. § Az Al1'P kezelésé>! az Intéző Bizottság .végzi, 
Az Alap kezel'élSével járó sz,emélyi é\i;; dolOgi kiadások .az .Airapot 

terhelik. 
6. § Az Intéző Bizottság 12 tagból áll, akiket három évi id6tar

tamra a népjóléti miniszter nevez ki (782/1945. N. M. sz. r. 1. §. (1} 
bek.) 

A'li Intéző Bizoittság élén az elin'ök áll, akit a ,bizottság .javas_lar 
tára három évi dőtarta1nra a népjóléti miniszter . nevez ki <(782/1945~ 
N. M. sz. r. 1. § (2) bek.) · 

A 6. § harmadik bekczMse hai(iálytalan (782/1945. N. :)\!:· sz. r. 
3. §·a.) 

7. § Az Intéző Bizottság össze·t'élte.lére vonatkozó rendelkezése-

Gyógyszerészeti jogszabúlyok. 24, 

~ 
1 
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ket és működésének, valamint az Alapot illető járul„kok befizeté-. 
sének ellenőriésónek .és behajtásának részlelt!es szabályait a népJó~ 
iéti riiini.szter külön: rendelettie!l álil·apítja meg. -

A Gyógyszerészei\: Országos Jól(~ti AJapjána,k kezelését és az Intézi.\ 
Bizottság működési körét a 308/1935. B, J\I. sZiútnú rendelet (lásd 371. oldal) 
a Gyógyszerészek Ül'Szágos Jóléti ~L\lapjút illető gyógyswrész.i j,árulékok 
összegének megállapítását, befizetését és behajtását pedig a 193,100/1946~ 
N. l\I. számú rendelet (1ásd 3'"11.:i. oldal) szrrbályoz7,.,'l, 

8. § Az Alap bevételeit akként kell felhasználni, hogy minden 
számadási évben lehetőleg· 60%, de ti'egalább évi 120.000 pengő a lé.. 
tesítendő 11yugdíjin!t1ézet javára tartalékolta:ssók. A bev.&teleklnek 
ezt meghaladó fe1oolege igazgatási (adminisztrációs) kootségekre 
és >segélyekre (10. §) használható fel. 

A nyugdíjintétzeti ta1~talékalapot, mint kiiilön'. alapot saját be
vételekkel és költségekkel, elkülönített számadássaili kell kezelni. 

9. § Az Iiu>téző Bizottság a re:iúlelkezásre álló fedezet korlátai 
közö~~ (lásd 8. §) a következő segélyeket adlhatja: 

1. cs,.,ládi seg.éilyt eltartásra uta\.t ruagyobbszámú családtaggal 
bíró gyóg-y-sz.erésznek; 

2. betegségi s:egélyt annak a gyóg-yszerész,nel{, aki a társada
lon1bizitosítási betegségi biz1t1wsításban nem igényjogosult vagy ezt 
.az igényjog·osultságot már kimerítette; 

3. élelmezési segéllyt, lakpéuzsegélyt annak a g'YÓgyszerésznek. 
aki puszta megélhetése vége;tit ily segély·ekrn ráJsizorulrt. 

E segélyek egyszeri segélykénit vagy bizonyos idötartamomJ át 
mogismétlö<lö részletekbem1 adhatók. 

10. §. A s1eKélyek kiszolgáltatásának alapja kizárólag a méltá
nyosság és arra .az .AilaP nem kö:L<elezhető. 

Segélyben -0sak olyan okleveles gyógyszerészek, illetőleg azok 
közvetlen hozzátartozói részsí.thetők, akiknek gyógyszertára nin
csen. Kivételes méltányl'ást érdem1lö esetekben seg.élyben1 olyan 
gyógyszertár <tulajdonos (bérlő, haszonélvező) is részesíi:lhető, aki 
önhibáján kivül másként nem orv0tsolható nyomasztó helyzetbe 

~utott. 
11. § A Magyarországi Gyógyszerész Egyesület és a Budapesti 

G'yógyszerész Testület kö:fiele·S a gyógyszerészektől az Alap céljára 
eddig beszedett és általa k-ezelt Ös$zeget e re11dc.let1 megjelenés,e után 
haladéktalanul az Alap javára befizetni. Ebl,ől az ös,szegből lW.000 
P-t a iii'YUgdíjinJt1ézie-ti tartalékalap javára, núnt .az 1935. évre esed.é
kes befizetést kell elszámolni. 

12. Ez a rendolet kihirdetése napján lép életbe. 
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G . . 308/1935. B. M. számú rendelot 
3 yogyszereszek Or.az_ágos Jóléti .AI · . . 

Bizottság i:núködési köréneakpJa kbe?'lelesenek: és az Intéző sza a yozá.sáról. 

(Kihirdettetett 1935 máj. 11-én _ R T · . . 332. old.) 

• 1· § A 3o7 /1935. B. M. számú rendelettel (R 
felallított Országos Gyógyszerés . J'l T Al · T. 1935. 330; oldal) 
beválleleiről és kiadáJs:airól a zi ~- ~. 1 , ap (alábbiakban: Alap) 
költségv:eté.st, ille1tőleg· zál'szám~~:p :1: evnek megfelelő részletes 
ko:lá:st kell 8Zerke,szte~1i .és ~ t ~, a;-; es ,az azokhoz tartozó indo
niszterhez felterj~szteni Az z Alovahagy~~· .. vé~et1t. a népjóléti mi
.egyéb ki1adás-ait saját bevéte;lei~~l n:e~:f f1J~lllte~et1 tartalekárt:I és 

. 2;, §. Az Alap kiadásait az A!a 'l k"~ '.'zn~; .. „ , 
v1seloknek és egyéb szem'! 't. pna ozremukodo allami ti!s;zt-

' 11 c1 yze· 1nek az Alap · t' " b. tt · mega apito,tt i>lletméuyei (t· zl(· 1 td'" < , m c~o izo saga által 
rü]? sze1nélyi járandóságokis t~e ~ i~a.k,, ~:adíJ.ak) ~ímén_ felme
relesek, azok fennt·:u~t&si ko··i't , v?'b(hbal ~z, uzen11 ies irnda1 felsze~ 
t' l . < sege1 e yiseg bérc f'T , ·1· 
as, va an11nt .eg-y.é:b .sizüksé Ieit 11 tb) , . • u e.s es Vll agí-

kiadások képezik. ~ g .e \J 8 · eiinein felmerülő dologi 

3. §. Az Alap kezelését 12 t ·b 'l · w I , 
biakban: Bizottság) végzi. 'A Bi:.;'.tt~· ~ . 1". ntez1 J_lizc:ttság (aláb-
B. M. számú rendelet 6. §.). ag e en az e nok all (307/1935. 

4. §. A Bi . .wttság öt tagját G · . :nek és három ta "át , a ,Yogyszereszek Szakszervezeté-
. tén~k előt~rjeszÍ:é~~ a.l~pf'f,,~g%~~e~~ar~;tla~dor~os.~k, ~rde.k~évv!s.f!le-
g'Jjouyszeresz tisztviselői sorából kft/ t . ,;1iep3o~eti miniszteriu7n 
teren mítködő gyógyszerészek k.: 'b"l kgfra _ved·1 .. q Cf· tudományos 
M. sz. r. 2. §-a). ore o e, kinevezrm. (782/1945. N 

A Bizottság kincvezefü1 fagJ"ai műl<o""d' ··1 a B1zott · ] ··k " · esu ' meg-kezdése elo"tt 
, sag e no ·e elott fogadalmait kötelesek tenni. 

A 4· § harmadik bekezdése hatálytalan (789/194~ N "' ' ""' D. • lu.. Sz. 1'. 3. §-a). 

A Bizottság tagjai e tiszts>' ""kb"l k"f l , „ , 
rész-esülhe-tnek de ülésenkint ~!fut o , l·'~ ~~la_g díJazasban 1D10m 
me·g. p.,_ j.elenl,éti dí" na()' á ,o {0 ~ersere t Jeleruléiti díj illeti 
népjóléti rniniszter ál! la' ~t~s gat a B1zobtság előterjesztésére a 

, • , • Pl Ja ll11Bg, 
Anep1oléti miniszter bizot,tsá i ta : · . , , . 

V?nha.tja attól a tagtól, aki tisz.t1s~ ét fsag1 mrgb1~at::i~at v1.s·s.za
sag zavartalan működését m tg t' ,wn~a~~ teil1es1•t1, a B1zott
vagy aki tisztségére bárn1eily ~"1.~Mr ~s:e':t lal a~do~nl:khátrál•tatja 

Ez ese,tben l „k · d' e enne va i • 

,sal határoz, ho~~ et~~.e~~~ 1~Tt~~f;~tés~i~o~~á?,1 ~i~kos. s~avazás-a tagsági me,gbizaitás vi· sza 
0 

• . • t PJ
0 

éf,'1, miniszterhez · ·, v na.sa iran . 
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. •t , . t g'8ág önmagától is megszűnik, .. ha ,'bk' t a b1zov sagi a , . 'k ( 1 ·h "'"'~y Eg-ye_ en . ·.d"k„ -0\en roe-gvaltoz1 P .. a _a &Jo~ -
me!?;bizatá:s~na·k :iiaJ?J.a cÍm:noz, megbizaiüást. 'llye:tt gyÓg'YSZeré.sz 
szertártu·laJdonos.1 Jog. . „ , 0 megsz,űnik, vagy h-a az. alkal-·· 
gyógysz.ertártulaJd?nos1 ;n1nosef, ri J. ogosítványt nyert vagy ~ás 

tt gyóg· ysz;eres·z gyogys.zer a ma:zo . 
pályá'1ll hclyw1,ked1k ·eil) · , . t ·~ ág megvonása, illető>l<>g az út htg 

Ez e.sei.be.n a b1zot~~1ii;1t._.a<=:_~·sztéthez az elin1ök tesz··előterJész
kin:evezése iráút. a ·népjo e i nii i 

téStt. _ .· .. , ''k''d'I ·köre· határozás 
5. •§. A·Bizótt~a~ -n::~t 0„ e.sitésén~k ~ zárszáma.dásánakl még
a) az Alap evi ko segve 

álilapí1t;ása, . , k „ ölcsöző elh8lyez.ése és_ az AlaPót b) az Alap vagyonana gynm 

t\lrhelő kiad. ások, t, 'l ek eng·edélyezése teJ;Jirrfütében. ·Al · 'ltal adha o •sege Y , 'h • 
e) 'és az ap al tt h. tt határozatlok érvéniyessege• ez a nep-
Az a) é!s b) a a ozo, .. , 

jóléti m~niszt.er jóyáha~,asa :z~ks::n~~s vagy re·ndkívii'~i iilés-
6. §. A B1z0Usag hatla;bobza a; en·des ülést lrnll tartam. 
. 'H ·vo-.-.1t1a leo<aa egy r \ 'b'l b' 'k. a bén hozza. a ...... b 1 "k "'t elhatározása o arm1 OI, . 
Rendkívüli ülést_ az e n?, _ S~Ja, " ban benyujitott kérelmére 

Bizottság lega<lább __ ha_t tag~an:i k··'te1k~ ' · 
. · bclul os•s,zehrv.11;1 ° · , „ t' r pedig t1z napon .. _ ~ !dk' „ 1 ülésen csupan: az az ugy a -
Ugy a Tendes, mint ~-rein .1~u sorozatra f.elveltt. Az erre VO'"' 

g-yalható, an;i-elyet az e•llno~ l :'b~a~f,I nappal előbb kell az elnökkel 
natkozó ind1tvanyoka.t ega a 

írásban közölni.'. , ·h' 'k t bizoút~ági tagoknak legalább öt ·-Az ülésre szolo :r;;i·eg ;v:o . a a 

nappal 'előbb kel.! kezb!'satt~n1 ;~bcn ta'r~al és határoz. A Bizottság 
§ A B . ottság zar u e~ ' bJ 

7. · . iz .. 't"'bbséo-geJ. hozza. Az el1n!ök nem szavaz-ha1tározataitl egy.szeru sz~ o . "; d „ t 
hat, de szavazategyenlő's'eg e,.seten 1, ?~Ön kívül legalább hat t.a,g-

Érvényes határozAatoBk~nz.i.,t~~ge ~~őadója ronidszerint1 a titkár,. 
, l l't ükséges izou/lja i , h t 
:ie en e e sz ·.. k lő.adására bárkit felker e • 
de az elnök egyies ugy.e e .. t, yalásában vagy határo~at 

Senki sem vehet. resz.tk.?lY ~"l ar;a.gy hozzátartozója út.Jáll' 
hozatalában, aroelyb·en ozve enu 

közvetve érdek.elve ':ta;tb· . den bizottsági tag rendszerint csak 
Ug-yanabban a v1 a an min 

eg':)"szer szólalhat f~l. „
1

. @r"l jegyzőkönyveltl keli vezetni. ~ 
· A Bizottság m1n~~Il) ,u e~ k?. 1 .. 1t b'zottsági tisz.t'\riselő v-ezet1. 
jegyzőkönyvet az elno~ ~~t; 48 

1~~á':, be~ül ;z elnök áJtal kijelölt 
A jegyzőkönyvet 'legkeso , . k Íl 
2 b" tit ági tagnak il:ntelooitem . e . k"" az Alap irat" lÁO Bizotts,ág üléseiről felvett jegyzőkönyve v' 
tárá1b:an lk.'ell megőrizni. 
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8. §. A Bizotts.ág tárgyalásairól, vala1nint a. hozott határoza· 
1okTól a nyilvánosság·nak közlést tenni nem iszabad. Kö.zérdekü 
és a nyilvánosságot érdeklő ügyekben csak az elnök· adhat tájé
koztatást. 

9. -§. Az a hattározatt:, amely elten az ·elnök előterjeszt~ssel él~ 
csak a népjólét?, m1,niszter dö·n'.tése után hajtható végre. 

10. ·§. · A Bizottság- elnöke az Alap ügyeit felel&s,ség mellett 
vezeti és az Alapot a hatós'ágok és a közönség irányában· képviseli. 

Az e1nök működési kör-e. különösen a következő: 
a) elnököl az A1lap bizottsági üléb·ein, berekleszti a vitát, egyenlő 

-szavazat esietén dönt és inegállapítj.a az Alap :hizot:tsági határozatát; 
b) átveszi az Ailaphoz é'rkezett hivatalos irwtokat és egyéb 

beadványokat; " 
e) végreihajtja az Alappal kaposolatos miiniszteri rendelkezé

seket és az Alap biz.otts·ágának határoza:tait; 
d) felügyel arTa, hogy az A'lap törvény szerint inegha.tározott 

rende1ltetése minél 1ne-gJeleiőbben biztositassék; 
e) az Alap intéző biz;ottság·ának és a népjóléti minisztér,lutn 

illetéke.s szán1vevőségének közbenjöttével elkészíti az Alap költ
ségvetését .é)s zárs1zámadását, és gondoskodik arrÓi1, hogy :lz SZ&.

bá}ysz;erií időben a népjóléti min;iszterhez felterjesztessék; 
f) szabályszerű előzetes 'Számfejtés után utalvá'nyoz az Alap 

terhére; 
g) az Alap kö1ltségvctési keretei között a Bizot,tság határozata 

szerint iu1nukaerőkot alkahnaz; 
h) az Alap működés·éről é:vonkint összefoglaló jelentés.t készít 

és azt úgy a; 1vévJ,óléti miniszternek, mint tájékoztatás céljából a 
gyógyszeTészelc hivatalos' érdekképviseletének megküldi. 

11. §. Az Alap elnökét akadályoztatása esetén a titkár helyet-
tesíti (lásd 307/1935. B. M. számú rendelet. 6. §·ák), 

A titkár: 
a) elők~szíti a Bizotság· elé terj1esztendő ügyeket.; 
b) előadja a biz.ottság>i ülés tárg-ysurozatára kitűzött ügyek,et; 
e) ,ellenőrzi az Alap alkalmazottainak hivatali m~nkáját; 
d) végzi mindazokat a feladatokat, melyeket az elnök rábíz. 
12. §. Az Alap vagyonkezelése. 
Az Ailap bevételeit az 1935 : III. tc. 1. és 2. ·§-ában kap<>tt fel

hatalmazás alapján kiadott 307 /1935. B. M. számú rendelet 3. és 
4. ·§-ai szabályozzák. 

A bevételek mindenkor a népjóléti 'niin,lszter által eilőzete·::ien 
jóváhagyott költség-vetés alapján használhatók fel. Az Ailaphoz 
be.folyó összegeket a postatakarékpénztárba.u 18.9.422. számú csekk
szá1nláru kell kezclni. 

13. -§. Az Alapot terhelő utalványozás a Bizottság elnö)rét, il
letve akadályoztiatása estén helyet.te.sét, a titkárt illeti meg. A 
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kifizetés :rr:iindcn esetben csak szah.ályszerü előzetes s_zámfejttés 
utáJn' történhetik. , , . , , , 

A 0 tatakarékpéinzfá1·t .az u1alvanyoza:sra :iogosu1Yt ala1rok 
'l P,il-.s történő változásokról esetrő..1-ese-tre értesíteni kell. sz·emie ye;uen , , . l' 

14. •§. Az Alap Ö·S.szes vagyontárgy~i1:ol ,pontos }eltar1 ~l:;'-P,ot 
k·eill vezetni. Bútorok és egyéb berendezes1 targyaknal 10% le1rast 
lehet évenkiut eszközölni. " , . , , . . 

Az Alap kezelésével járó sz~m;:~te1i t~e-:i;dok~t a nep3ol;ti mi:, 
· t, · 'mvevőségi tisz.tVIsc.\01 sorabo.l k1ren.delt szamvevo 

nisz erium sza .1 't tt k"l" l" ' Jl. ''-
1, t · l B' ottsa' g által mega lapi o u on í 13azas e1 en.e•uen. a Ja e , a lZ e •• 

Mi'll)clazokat az. ügyi1·atokat, amelyok vailamely o.ssze:g vag;r 
éDték bevéte-lezéiséTe, illetve. kiadására vonatkoznak,, ~ sza?1vev~-

k l 'tt n·a kell A számvevő az Alap vagyonarOil, kovetele.-ne a amoz 1 · , l' , t , k '] , ' 
· ·"·! al 'nt a vagyonrészekben be-al o vail ozaso ro pOllliLOS es s.e110, v ami „ „ k"'t B' tt ' l 

d k „ ~vet ve.zet A szamvevo mun aJa a izo isag e -ren szeres 011.r · · , • • , „ , · . . t „ ( 
"k , a népjóléti 1ninisztf!r'liU.1ni .sz.an_i-vevoseig· igazga o:ia vagy 

no e es 1 „ . . t t k 
he-1 ette:se) á1la'ndóan e le-nor1zn1 ar oz1 . 

y . t" 
Amennyibe1n1 a szá1nrvevő vagz a s~ámvevő-ség 

11
1gazga. OJa ~z 

t l , ' körül szabálytalansagot esz.lelne, erro:l a B1zottsag 
u a vanyozas . 1 , , t t · k"t l 
elnökén:ek haladéktalan-wl írásban JB en1Les enni o e es. 

15. §. A népjóléti 1niniszter elé jóváh?gy~s .:V&gett ,felterj~.s~
tenklJő zárszá.madásokat a Bizohtság el1rröken k1vul a .szamvevo is 
köteles aláírni. 

16. -§. Az Alapnál közr.<;működő állami tifzltvis~l.ő~et az , ~t~ 
, tt k"lo"n muukáJ"uk feJeben az Alap terhere mersekelt díja vegze u · . , '11 't' A 

zásban k·etl.l részesítenl. E dí~az~st 8: B~.zottsag ,
1 
a api :ia _meg. 

k" ·e delt és m'eg·bízotlt állami tisztVIselok melle., amenn~.ibe?- ~z.t. 
a~r l1ap helyes kezeilésie- megkívánja, a Bizottság az clnok indit ... 

'ln , a kisegítő személyzetet alkalmaz.hat.. Ily alkalmazott azoTu
~ru n :y~~alc ideigi1en'es me·g·bizatással alkalmazható. Az Alappal 
s~mben 6 em felmondásra, sem végkie-légitésre igényt nen1 t.arthat. 

17. •§. Ez a rendelet kihírdetése napján lép hatályba. 

8470/1945. M. E. számú rendelet 
a gyógyszerészi jóléti intézmény létesítéséről szóló 

törvénycikk módo-sítása tárgyában. 

1935: UI. 

(Kihirdettetett 1945 Rzeptem.ber 23-án. - M. 1(. 134, ·szám.) 

A jelen ·rendelet ren<lelkezéseit lásd az 1935 :III. tc. 1. §-ún[1l (&:i8w 

oldal). 
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782/1945. N. M, számú rendelet 
a Gyógyisiierészek Országos Jóléti Alapja intéző bizottságáról 

szóló rendelkezések 1nódosítása tárgyáball. 

(Kihi1r'clettetett 1945 jún. 13-án. - :rvr. K. 50. szám.) 

A jelen rendelet rendelkezéseit lásd a 307/1935. B. ~:L szán1ú rendelet 
(369, oldal) 6, §-ánáI és a 308/1935, Il. l\i. sz. rendelet (371. oldal) 4, §-ánál. 

193.100/1941;. N. M. számú rendelet 
a Gyógyszerészek Országos Jól éti Alapját illető gyógyszerészi 
jámlékcik összegének megállapítása, befizeté>le és behajtása 

tárgyában. 

(Kihirdettetett 1946 szeptember 6-án. - 1\i. K. 202. szám.) 

A gyógysz.erészi j&léti intézmény létes.:ítéséről ,szó:ló 193.í:III. 
te, 1. §-ában, illetőleg a 8.470/1945. M. E. számú rendelet (Magyar 
Közlöny 134. szám) 1. §.-ábanl fogilalt felhatalmazás alapjáJnJ a kö
vetkezőket rendelem: 

1. •§. (1) Az 1935 : III. tc. l, §.-a alapján gyógyszerészi járulékot 
csak a közforgalmú, házi- és kézigyógyszer1tárban orvosi rende
letre készített és kiszolgáltatott gyógyswrek után kell fizetni. 

(2) A törzskéfoyvezellt egységes összetét~lű gyógyszerek és 
gyógyszerkülönlegessé:g'ek, valamint a kötszerek és a tápszerek 
után gyógyszerészi járulékot fizetni nem kel.l. 

2. -§. (1) A közforgalmú gyógyszertár felelős vezetője a gyógy-
szerészi járulék címén · 

a) a magáiwvényekre elkészitett és kiszolgáltatott gyógyszerek 
után gyógyszerenkint 12 (tizeukettő) fiillért, 

b) .a közg'Yóg·y\%erellátás, iltertőleg az á11amkincstá1~ terhére 
orvosi rendeletre készített és kiszoílgáltatott gyógyszerek után 
gyógyszerenkint 9 (kilenc) fillért, 

e) a Magánalkalmazottak Biztosító Intézete, a Magyar Hajó
zási Betegségi Biztosító Intézet, a Mag-yar Posta Betegségi Biz
tosító Intézete, a Magyar Allamvasútak Betegségi Bi~tosító Inlté
zete, a közforgailmú mag'áln'Vasútak betegségi biztooíitó intézetei, 
a Magyar Do!hányjövedék Betegség·i Biztosító Intézete, a bánya
társpénztái·ak - ideértve a diósgyőri magyar állami vas-, acél- és 
gépgyárak títrspénztárát -, valamint a Magyar Al!arni Kőszén
bányászat Társ.pénztára terhére (46.600/1945. N. M, sz. rendelet 4. 
§-ának b) és e) pontjai) orvosi r.eJnldJeletro készített és kiszoJgál
tatott gyógy;szerek után gyógyszerenkin1t 6 (hat) fillért, végül · 

d) az Országos Társadalombiztosító Int6.zet (helyi sz.ervei, in
tézményei) terhére (46.600/1945. N. M. sz. rendele,t 4. -§-ának a) 
pontja) orvosi rendeletre készí1tett és kisz-01Jgáltatott gyógyszere~ 



u~án gyóg--yszeren:4illt 3 (háronL) fillért köteles a Gyóo·yszer.@szek 
Országos Jóléti Alapja (a továbbiakban!: GyOJA) javá;a befize'tríi 

(2) Az előbbi bekezdés a) pontjábrunl foglailt rendelkezés ·alkal~-
1nazá~a ~-zempon~j~ból m~gánvénynek. k,ell tekinteni minden olyan 
orvosi (allatorvns1) gyogyszerre-n:delvenyt, amelynél .az előírt 
gyógy~zer elkészítéséért, .és kiszolgált~tásáért, járó fizetési köt1e
lezcttseg az (1) ebkezdes b)~d) pontJaiban említett közületeket 
es biztosító. int~oteket! (t~rspér;-ztárakat) ne.1?- t~rheli. MagáirV-énY
i;-~k kel} tek1nten; a,z.t .a venyt:?a,s-0lat~t (cop1a~) is, arnielynek alap
Jan gyog'YSZer keszütetett el es szolgalbx\tatott ki. 

(3) A házigyógyszertár felelős v.eizetőj·e gyógyr;zerészi járulé.k 
címén a házigyógyszertá1·ban orvosi rend·el>etre k1észített ·és ki
szolgáltatott gyógyszerek után gyógyszeren;kint 6 (hat) fillért 
kötelea a GyOJA javára befizetni. 

(4) A kézig'yógysrzertár engedélyesének gyógyszerészi járulék 
címéfnl a ké-zigyógyszertárba.11 orvosi rende11eitre készített és ki
szolgáltatott gyógyszerek után gyógyszerenkint lZ (tizzenkett&) 
fillért kell a GyOJA javára befizetnie. 

3. §. (1) A közforgalom részér.e az 1941. évi december hó 1. 
napja előtt m1egnyí1lt gyóg'ysiertár-ak felelős vezeitői a magánvé
n;íiekre készített és kiszolgáltatott gyógyszerek után fizetendő 
gyógyszei'é.~Zi járu:lélrot havonkint átalányöss·zegben köteleS_ek 

fizetlni. 
(2)' Az egy-eg-Y naptá.1·i lhónaPra fizetendő gyógysze1~.észi járu

lék átalányösszegé~ - az 1941. é.vi december hó 1. •napjátóili az 
1943. évi november hó 30. napjáig terjedő időben roagánvéniyekre 
havonkint készítcltt és kiszolgált,ato1t gyógyszer.ek átlagos dara.b
számánal< és a 2. ·§. (1) bekezdésének a) p0'11tjában me.gálla.pított 
gyógys'.nerészi járulékegység'riek al:apu:lv.é±elBvel - a GyOJ A iUté
.Ző'liíZÓ'ttság~ álla~pítda meg. HatáTozaita ellen: jogorvoslatnak nincs 
helye. 

(3)A havpnkint fizetendő gyógyszeréSzi járulék á.tru]ányüssie-
gének megá!\apíthatása végett az (1) bekeidésboo említett g·yóg'Y
siertárak felelős vezetői közül azok, akik a 277.717 /1943. B. M. sz. 
re'n'delet (RenlleJ<etek Tára 2026. oldal) alapján a gyó"gyszerészi já' 
i>UlékD:ak átitlányö1s1s'z.egben való fizetéséJ.-e erugedélyt nel'n · 1(.ér.tek, 
h::tJn:eID a iy-ógysierészi járulékot a jelen rendelet !hatá1\ybalépése 
napjáig a 309/1935. B. M. számú rendelet (Rendeletek Tára 336-. 
dldal) 7. §-a szerint fizették, köbeleisek a jelen rendefot hatályba' 
ilép'ése n'ri:ipjától szállllÍtott 15 nap alatt a GyOJA in:tézőbizotitságá
Ii'alli! jelenteni, hüg-Y az 19·41. é'\"i clectú'nbe\· hó 1. napj'átó1 az 194·3. 
évi november hó 30. ·llapjáig· te·rjedő időben magánvényre havon
ként bánv darab gyógyszert készítettek és szolgáltattak ki· 

(4) A.közforgalmú gyógtszert:ár felelős vezetője a GyOJA in" 
tézőbizottsága ál~a\ megál\'apított átalányösszeget minden naptári 
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hónap 5. napjáig· köteles a GyO TA 
.számlájára- befizetni. ~ postatakarékpénzltári csekk-

• (5) A gyógyszertár felelős vezetője indok 
allapi\0!1t átrnfüínyiisszeg- csökkerntését k. ·h t" olt esetben a meg·
zot!ság-ától. Ha a magánvéruyeki·e ké;s~rít~et ~ a, Gyü~A intézőbi„ 
g-yogyszerek darabszáma .

1 
kérel · 1 .. t . t es kiszolgáltatott 

~ónapban, havoinili:ént - ig~azoJltan en1 f, o erJes·ztését meg'előző hat 
atalányösszeg n1eO"'állapítás' ál l . ~nyeg.esen kevesebb volt az 
szá1nánál, a GyüJ"'A intéz"b·n ~t 3;. a;:iu vett gyógyszerek darab~ 
köve1tő hóniap 011ső napját~l 1zo sa~~nf,k ~~ említet.t hat hón.apot 
-0sökkentenie kell· a0··ntés'' . az ba a anyosszewet aránylagosan 
t

" · • e1g azon an a gyó~· t• f „ OJ'e a n1egállapított átalá „ t „ E>.r szer ar elelos veze-

(
6) H nyosrszege koteles befizetni. 

a v"'l'amely gyógys ·t: . : 1 . . • 
és kiszolgáltatott gyóg·yswr-e~e~ ai1tl ,a .maganv-enyekre készített 
kező hónapban, havonként l' ara szama hat egymásután követ
sz-eg megállapításánál al ely~1os-en, megha.la.dta .az áta'lányösz
gyógyszertár fe1elő's Vez·e~~1; _v~ "t rogy.sz~~~~ ~arabszámát, a 
hon:apot követő hónaP 15 . Je ·: ~o. 'e es e korulme-nyt a hatodik 
bejelenteni. A GyOJA int' 1:,';;'Ja:r .a GrOJA intézőbizoUs'ágának 
tár terhére ·megállapított elfa{·zo .~aga .11llyen esetben a gyógyszer
követő hónap első napjá<tól ai~l',Iy1sasgzeget afz' ernllí.tett ha;t hónapot 

4 § (1) A .. < osan •Bieme 1 
. . . '· kozforgalom részére az 1941 , .. d , 

nap_Ja utan, de: még a jelen rend 1 , · cv1 ecemher ho 1. 
"?-!P•t g'Y~gyszertárak felelős vezetői" :; ~~~a\!?-"1.é.)ése 011;őtt meg
Ja1g· bezaról1ag, a je'len rendie,let h .' - : ~' i, JU ius ho 31. nap
gyógy,gzcrtárak fe,lelős vezetői pecl· ,atalyb~tepese, után inognyiló 
g~lorr_; részére való meginJyitása na ~~áta l ~_YO~!.sk~ra;nak ;1- közfor
g·anvenyekre k·észített 00 kiszolo·á1f.ut, tove ? et even at, a ma
~endő gyógyszer6szi járul!ékot b h e ott. gyo~yszer,ek után fize
e:s kiszolgáltatott gyógy:szerek a . avo~k1;it t.enyleg·es0n készített 
telesek fizetni. Ebhez kénast darabsl~tamanak. alapulvételével kö-

t
... v · az em i ett gyogysze ·t· 1 f 1„ 

veze 01, a fentebb megjelölt 'd"t t 1 . . ~ i arat e~e os 
n~p. 5. u1apjáig - az alábbi i (m a: am ,~ att, m~;i;de-n -n~p~ári hó
kon.yv kimutatása szerint t.'.?k~zdes~~n. elo1rt ny1lvantartó
éis kiszolgáltatott gyógysz.er"kadzae1·obzo ,na~ ·a1]·1 hónapban készített 

· k ~ < ra szamana, 2 .~ (1) 
sene a) .pontjában megállapított . . a . · o:. bekezdé-
alap1~vé!elével kisz.ámíto-ht töbhszörö:ltof!.~zfres1z1 Jarl1lékegy.srég 
takaTekpenzitári csekkszámlájára b,eifizetn~.ue e.se.K a GyOJ A posta-

(2) A gyógyszeT.é:st.zi járulék 1' " , 
darabszámának megállapi'th t, a ~ estot gyogyszerekl havonkénti 

1
. . a asa vegc az előbb. b k , d' b 

em itett gyogy.szertárak felelős vezet"· k"t-1 k 1 e ez es ein 
ben megállapított időtartam rul' . . oi o .e es.e az (1) bekezdés-
kis~olgálta,tott gyógyszerekről ~~t-;z a 1,n;-aganvenyek1~e készítet~ és 
gyogyszerek kivételével - ny" •. ,„ t'~k ... (2) bekezdosben emlitett 
t t

'k·· . meva·nu.r o onyvet vezet · N ·1 · 
ar o onyv celjára csak be-k"t··tt ld 1 , n1. y1 vain<o o o a szamozott és a GyOJA ál-
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taJl hivatalosan folülbélyegezett könyv használható. A nyiilvántar~tó..
könyvbeTl minden egyes m,agá~vén>yr,? kés~tett ?"Yógyszerrel. 
kapcsolatban, annak kiszolgaltaitasa elott a kovetkező adatokat 
kelil be;vezetni: 

a) a téte1sl'!á'm\ot (folyószámot), , 
b) a roag·áuvéln:yen rendelt gyogy&zer összetételének kivona-

tos leírását, , 
e) a rendelő orvos'·ncvét (vényn1ásolatoknál ·az eTre YOTiatkozo 

Jelzést~ lk' ,, " ' ' 
d) a magánvényen r·enllelt gyógyszert e csz1co gyogyszeresz_ 

nevét és végül 
e) az elkészítés idejót, , , , 
(3) Az előbbi bekezdésben em'.ít,ett ,adat'?~nak a . ny~'vai;,tarto

könyihe való bevezetése után a veny ha~la~Jan, - ki~me.retu, le~ 
f-eljebb három négyzetccnti111_éi?r nagy~agu ~el~egzo 8;lkalmaz.a

, 1 _ fel kell tüntetni a gyogyszerta.r nevet e.si helyet~ a ny1l-
sava 1 , l"-t' „ t vántartókönyvi folyószámot és a kiszo ga .·i,a as napJa · , , 

(4)Ha ug-yanabban a naptári óvben l1g-ya~a1'1;"a a. magan:i:venryre 
k 't y több esetben keil~ a gyógyszert 1elkesz1ten1, a gyogy.szer· 

e vag _,, b), ) t' 'b · l'"~ ujbóli kiszolgáltat.áisakor a (2) bekezitteis es e pon Ja1 ~u e 011'"' 

adaJtokat nem kel_l újra .'."' nyilv;án~artókön_y-V:be b?vezetn1, h~n.em-. 
elég' csak azt a horuapot es folWoszam?t beJegyez.n1, .~mely hoi;ap
bau éls folyószám alatrt a (2) bekezdes a)-e) pontJaban emh~tt. 
adatok az ismételten clkészfteitt g-yógyszerrel kapcsolatban a -ny11l
vántartókön'yvbe már bevezettett;eik. , . , , , , 

(5) A nyilvántartókönyve-t minden _napt:;n honaP ,veg€1IJJ le kell. 
zárni; a folyószámozást minden ;uaptar1 honapban uJra kell kez-· 

d<mi. '11 't ~ · d"t t l t lt~ "n• (6) Az (1) bekezdésben mega ap1 ,°"' , i o .ar all'; ~ e o, U•ca'. · 
a g-yógyszertár felelős vezetőj.e a magan;;e11~ekre k~l">z:te:t: es, k1-
s.zolgá1ltatottj gyógyszerek után fjzetendo gyog-ysz~r:s.z1, Jarulek~t 
átalányössze-gben köteles fi"','tni._ Aalz,. egy-egy,„naptG·1 OhJ.A:"I?rt_ f,~
ze:teudő gyógyszerészi járulek ~t anro_szeige;~ a Y . . . lIT , ZO=
bizottsága a jelen rendelet hatrul:ybal<;pese el~~t ,meglnyilt !fY.olél!' 

·t' ·akna' I az 1946. évi augusztus ho 1. nap:iatol az 1.948. ev1 JU-
szer ar< ' · dltht'lbl'' 
! . h' 31 napJ'a'ig terJ'edő időben, a :ielen re 1n e e a a Y a epe·se· 
1U8 O • 'e• , ' • , t' k 

után megnyi1t gyógyszertáraknál ,_pedig . ,a ~-yo~7sz?T ~ma, . a 
közforgalom részére való meg·n~ita.s'a ,nap1 ~at focU~t~ ~et e': rulatt,. 
magánvé\ntyekre havoinkint kész1tett, esi, r1s~ g· , ~ o gyogysze
rck átlagos darabszámának alapulvetelevell allap1_tja meg. ~ meg
állapított átalányösszeget - a 3. § (4) ?e~ez~eseben fog~~·!~ ren-: 
lelk-ezésnek megfelelően - minden naptar1 honap 5. naPJa1g ®11 
' G OJA postatakarékT.'lénztári csekkszámlájára befizetni. 
a Y · < " ' • " l'k 't l' " (7) A havo1nki::i1t fizetendő gyóg·y;sz,eresz.1 J?-ru e ~ a ·aJnyo,~~ 
, .' le megál.l'apíthatása végett a gyogyswrtar fclelos vezetoJe: 

EZegene l 't tt 'd"t t l telt 't k" e1:" köteles az (1) beke-tdésben megál ap1 o i o· ar am e e ov o 
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tiµenöt nap alatt a GyOJA intézöbiwtlság·ának jel.enteni, hog-y a 
(6) bekoodésben megj„löl~ időben magánvényre 'havonkint, hány 
darab gyógyszert készített és szolgáltatott ki, 

5, §. (1) A közforgalmú g-yógyszertárak által a 2. §, (1) bekez
déséin;ek b)-d) pontjaiban e1nlített közületek és biztosÍ'tó intézetek 
(társpénztárak) terhére orvosi rendeletre ké:szített és kisz0tligálta
tott gyógyszerek után fizetendő g-yóg-ysze1réis1Zi járulékot - a já
rulékösszeg1nie-k a ki.szolgáltatott gyóg--yszerekről szóló szánUa v-ég
össz;(·~g-éből való 1-e-voná,sa utún - az említett közületek és bizto
sHó intézetek (társ pénztárak) fizetik be a GyOJ A po.statakarék
pénztári csekkszámlájára. Evégből a közforgalmú gyógys~ertár 
fe1!elös vezetője az említett közületek és a biztosító intézet,Bk (társ
pénztárak) ter1hé11.·e kiszolgáltatott gyógyszerekrő'l kiállítandó 
r,zámlában a gyógy•szere•k0t - 1. §. (2) bekezdésében foglirlt rcnd_el
kezéstre figyele'lnn1el - két csoportban köteles felsorolni. Az első, 
azaz az a) csoportba azokat a gyógyszereket kelil felsorolnia, ame
!y<J]j után az 1. §. (2) bek@dése érti>lmében gyógyszerészi jár11lókot 
fizetni nem kell, a mfu;odik, vagyi6 a b) csoportban pedig azokat 
a g--yógysz'erekiet kell felWntetni, amelyek után gyógys:zerészi jáTU
lékot fiz.e;tni köteles. Az a) C'S\Oport fölé: „Gyógyszerészi járu!lék alá 
.nem eső gyógy1szerek", a b) csoport fölé pedig: „Gyógy-s.zer:éiszi já
ru1lék alá eső gyógyszerek'' szavaklat ·kell írni. A számla kiállításá~ 
vaJl egyidejűleg a gyógy,szert.ár fe:lelős v·ezetője köteles a Gy_OJA 
által kibocsáto·t1t „Bejelentőlap" é.s „Ellenőrzőlap" feli,ratú nyom'
tatványokat kitölteni és a kitöltött. beje·len.tőlapot a GyOJA-nak 
megküldeni, a kitöltött ellenőrzőlapot pedig· a számlához csatolni. 

(2) A 2. §. (1) bekezdé·sének b)-d) pontjaiban említett közü
letek és biztosító intézetek (társpén;;tárak) kötelesek a gyóg-ysze
réiszi számla beérkezésén,ek napját követő öt nap alatt .a számla 
b) csoportjában felsorolt gyógyszerek darabszámának a 2, §. (1) 
bekezdésének b)-d) pontjaibairu m•egállapított gyógyszerés1zi járu
llé!kegység alapulvételé,~el kisziámított többszörös-ét a GyOJA pos
tata.karékpéruztári csekk&zitmlájára befizetni. A befizetett össze
get a gyóg-yszerészi számlából le kell vonni. A gyógyszerészi já
rulék befizetéséveli egyidejüleg az említett közületek ós biztosító 
intézetek (társPénztárak) kötelesek a számlához csatolt ellenőrző
lapot a GyOJA-nak megkiltl!deni. 

(3) A gyógyszerészi járulék befizetését igazoló postatakaréik
pénztári cs-ekkszelvénye1k1et az említett közületek és biztffsdtó in
tézetek (társpéine&tá1,ak) kötei!lesek számadás~ okmiányaik között 
megőrizni. 

(4) A (2) és (3) ·bek@dósekben 
megtartásáért az eljáró ti&ztvi..s-eil() 
lQss'ég·gel tartozik. 

foglalt r·endelkezósek pontos 
fe-gyel1ni és vagyonjog'i fele~ 

6. §. (1) A házig-yógyszertár felelős vezetője gyógyszerészi 
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járulék címé11 mi,nden naptári hónap 5. napJa1g az alábbi (3), b~~ 
kezdésbe,n előírt nyilvántartókötti;yv kimutatása- szerini az- -előző 
naptári h&nlapban orvosi rendeilietre késq;ített éS" kiszolgtáltatott 
g-yógy.s·zerek darabszámának a 2. §. (3) bekeúlésében megállapított 
gyógyszerészi járulékegység alapulvételével kiszámíto·tt többszö-
rösét ·köte1l\es a GyOJA javára befizetni. 

(2) A tudományegyetemek kötelékébe tartozó egyetemi házi. 
gyógyszertárakban készített gyÓg'YSZ>erek után gyógyszerészi já
rulékot fizetni iniem kell. 

(3) A gyóg"yszerészi járulék alá eső gyógystzerek havonkinti 
darabszámának inegáMapíthatá:sa v·é;gett a házigyóg·yszertár féle
lős vezetőie köteles a házigyógyszertárban orvosi rendeletre ké
szített és k1szolgáltatott gyógyszerekről - az 1. §. (2) bekezdé;é
bonl említetit gyógyszerek kivételével - nyilvántartókönyvet ve
zetni. A nyilvántartókönyv vezetése tekintetében a 4. §. (2), (4) és 
(5) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket kell megfelel\'íeu alkaL 
ni:aZ:ui. 

7. ·§. (1) A k€zigyógyszertá1• engedélyese gyógy.szerészi- járulBk 
cíiné-n minden naptári 1n;egyedévet· követő ihónap 5. napjáig_ az 
alábbi (2) bekezdésben előírt nyilvántartá'könyv kimutatása, sze·~ 
rint· a naptári negyedévbe-n orvosi rendeletTei lcészített és kiszbl
gálla:to1tt gyógyszerek darabszámfrn:al0 a 2. §. (4) bekezdésében 
megállaPítoth g~rógyszcrészi járulékegy·ség alapulvé:te11:éve1 kiszfu. 
mított többszörö·sét kötel,es a GyOJA javára bofiz,erbrni. 

(2) A g-yógyszerészi járulBk alá eső gyógyszerek havonkinti 
d1arabszámának megáililapíthatása vég-ebt a kézigyógyszertár· en
gedélyese köteles a kézigyógyszertárban or-vosi rendeletre készített 
ós kiszolgáltatott gyóg·yszerekről az - 1. §. (2) bek.ezcl'é:sben em-
lít1e.tt g'YÓgy,s'zerek kivételéveli - nyilvántartókönyvet vezetni. 
Nyilvánítartókönyv céljára csak a 4. §. (2) bekezdésében megjelölt 
kön1yv haszinálható. A nyilvántartókönyvhe minden orvosi rende'" 
11etre készített gyógyszerrel kapcsolatban, annak kisz.olgáltatfüsa 
előtt, a 4. §. (2) bekezdésének a), b) és e) pontjaiban említett ada
tokat kell bevezetni. A nyilvántartókönyvet ininden naptári nie
_g·yedév vé!gé1n- le k.eU zártni; a· fo1]~ószámozást minden naptári ne
gyedév e-lején újra kell kezdeni. 

8., §. A közforgalmú gyógyszert.ár és a házigyóg'Yszei~tár fe
leíllő·si viezetője, 'ralamint a kézigyógys'Zertár engedélyes.e köteles 
a gyógyszerészi járulékok befizetését ig·azoló postatakarékp'éllztári 
csekkszelvényeket inegőrizni. 

9. •§. (1) Ha a közforg·aln11ú gyógyszertár vag·y a házigyógy
szerbár felelős- vezetője, illetőleg a kézig··yógyR.zertál.' engedélyeis,e_, 
avagy a 2. e§, (1) bekezdésének (b-d) pontjaiban említett közület 
vagy biztosító intézet (tár-sp'éFnztár) a g·yógyszerészi járulékot a 
jelei1] Ten1c~ele·t. 3-7. §-aiban meg•áJ'lapított !határnapot köV1ető idő-

380 

b-en ne1u fizeti be a GyOJA postatakarékpén·ztii.ri csekkszámlá-
jára. késedelmi pótlékot köteles fizetni. e 

(2) A k~se~elmi, pó!lék a késede,Jem minden megkezdett hó
napJára havi ket szazalek. 

(~) A 2. ?· ,11) b.ekezdé~~ek !'!-~) Pon~jaiban említett közüle
te,k es b1ztos1to. in,~ezete~ (tarsp?nztarak) a gyógyszerészi járulék 
kesedehnes ~ef1zet:'se1 , k.obv;;

1
tkezteben előáiJ.lott kés•edelmi pótlékot 

a gyog-yszere·sQ; .szam aJa o nem voin1hatják le. 
10. §. (1) Amennyiben a gyógyszertár felelős vezetője (eng-e· 

délyese) a gyógyszerészi járn:lékot, illetőleg- a késedehni pótléko
kat a Jelen r"11d0l~~ ~·· ,,4-; 6. és, 7. §'áb'.'n előír:t idő alatt 'llem f:i
z~t1 be, a GrOJ~ ,111tezoJ:1zottsag·a a hatralékos követelés nagysá
ganak megal.Jap1tasa utan azt a - beihajtás fogan::iJos:rtása v-é
get,t - :szabálys·ze-rü hátraléki ki1n.utatás megküld'éise mellett a
gyóg:;'sze~'1cár felelő~ _vez~tőj~!< (e>ngedéliy'.esének) lakóhelye sze
rint illetekes k.?zs~g1 -~lol~aro~ag_nak (városi adóhivatalnak, Bu
dapesten a keruleti adoszamv1t.eJll1 osztálynak) kimutatja. 

, (2), Az (1). ?e~ezdés ~~erii;t kimutatott követelések biztosítá
sara es1 behaJtasara_ a kozadok kezelésére vonatkozó törvényes. 
rendelkezések az irányadók. ' 

11.,§. (1) A GyOJA a közfo_rgalmú, házi- és kézigyógyszertára.kat, 
valamrnt a 2. § (1) bek&zdesenek b}-d) pontjaiban említett közü
leteket és biztosító intézeteket (társpénztára.kat) a jelen. rendeletben 
előírt köteles•ség·eik teljesítése tekinetében ellenőrizheti és ebből a 
célbó,~ a hely~~ínen bár:mikor vizs,gálatot tarthat. A g·yógyszertárak 
íelelos vezeto1,. valamint az en1lite-tt közületek és biztosiító intéze
tek, (társp~n~tá.i;ak) ,köleles,ek a, ~yOJA hivatalos küldötteinek a 
gyo~s~eresz1 Jaru}0ko}r bef~,zet.es;et igaz?ló csekkszelvény,eket fel
mut?'tni. A G:yOJJ\_-~ er~eklo gyogyS'zereszi szán1láknak, nyilváR
tarta.sokna~ es elsz:a~olaso~na~ a· helyszínen való megteki1ui:.ését 
meg'engecln1, valamint a. szukselg;es felvilágosírf:áBokat megadni. 

(2),. A közfor!jralmú gy~g:yszertár é,,-, a fházigyóg'Yszertár felelős 
vczetoJe, valamint a kezigyógy·s;z-ertár engedélyese köteles a 
GyOJA felhív~~ára, a 'S'ZÜkséges felvjlágo~ításokat megadni és a 
gyógyszerészi Jarulékkal kaPcsolatos adatokat rendelkezésre bo-. 
csátani. 

(3) A. tisztifőorvosok (BudapesteITJJ a kerületi szolgálatra beosz
tot! fasztJO_rv?s?~) ~ötel"5ek a gyógyszervizsgálatok alkalmával a 
g·yogy~zeresz1 J~rruleko~ pontos, befizet:élsM„ továbbá a 4. ·§ (1) oo
kcz,deseben ,-em~11t~tt gyo?,'!szert:;iraknál, valamint a házi- >é6 kézi
g7~gysz.er~;:i-~ak~a} az el?1rt ;i-::1Iv:ántartókönyv szabályszerű veze
ti;,s~~ el1lenor1z_n1 es, megallapitasa1kat a gyógyszervizsgálati jegy
zokonyv megJegyzes rovataban feltünlfet1ni. 

12. § (1) AmemnJyiben a eselekmélny súlyosabb büntető rendel-
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. 'k, l(hl-io•ást követ el és pénzbüntetéssel biinteten'-lrezés a.la nen1 res1 l <-·"" • 
1
„ t" · ] · 

" l , , . szertárnak fe,le os vezel -OJB, a {l 

elő anna e. f gy~gyd 1 tl)en mBg·szabott bejelentési kötelezettségét 
1. a J~ ,en I~n 8 

e TL'cin a rne-gáH!apított határidöbe<nl teljesíti, 
0lm111aszt,:1a~l ~ag;':1{;'~{ hog·y <-a járulié!k-fizetós·,i kötelezettségtől- jo
avagy abbo <-1, eeb 

0
' t ... 1J.Ön tudva valótlan a:d.atokat jelent gosulatlanul resz en Jnen esu • 

b (3 4 és 11 §-ok); . b' l " 0 
., · · ; t t 'k'' et nen1 v.ezeti vagy nem sza a yszeruen 

2. a ny1lvan· ar o onyv , . . , l'k ala' eső g~•Óg'yszereknek . , óg·yszeresz1 Jaru ·e ,,y , ve~et1: ava~ .::L gy l' bejegyzését elmulasztja (4., 6. es 7, §-ok); 
ny1lvainta~·tokor1~1vb~.;a. 0 

k' zolgáltatott gyógy·szernek nyilvántar-
3. u vcny hat apJan a .18 

. . 1· (4 § (3) bek) · 
, , , , bott 1nodon nem iga:z.o Ja • , :. '„ 

tasbavelteiet n1)g-b:~ezdésének b)-d) JJont:iaibc:n e 1n~1tett kozul:telt 
4. a 2 .• ~ (~ k (társ Jénztárak) terhére kiszolgaltatott gyogy-

.,és biztosí~o111~e~et,ct bilytalanul• végzi vagy a bejelentőlapok-
·szerek GszaOmJlAaza~~zér!z~aló meg·küldését elmulasztja (5. ·§); 
w1k a Y re ' 0 • • b f' 

e , , • •: •u!·Aíl70t késedcJIIDBSHil 11z,et1 vag'Y 0 1Z6-5 a O'yOgJrsz.e·retSZl ;ia1 -dh. , 

tését. el,;ul':sztja (~., 4·• .~', éls'k
7

0
· 1~-~~'kzetés6t igazoló postatakarék-

6. a gyogyszeresz1 Jdl u e " -. ·§ . 
, tári csekkszelvények.et nem orz1 m1eg (8. ) ' , , 

pen~ G OJA által earendelt helyszíni vi~s·g~l8;to~ szan~ekoi&ak:'., 
·, a Y ó szei~éiszi járulékok bef1zeteiset igazolo esek 

a.kad~lyozza.' a gy gy. G OJA-t érdeklő gyógyszerészi számlálrniak, 
szelv-enyekn~k vagy ~ ~számolásoknak a helyszínen való megte.. 
rnyiJ~ántaTtasoknak. es e·, ' ,e ··1r„: 'Ps felviláP-osításo:kat a 
kintését nem engedi ineg, a.vagy a szn "::eg ~ „ (11 ·°§) . 
GyOJA hivatalas kiküldötltcmek nem adJa meg „ • • • . • ' 

(2) A pénzbüntetés tekirrtetében az 1928 .: X.· to~~:n~~~~ ':en~ 
8.960/1946. M. E. számú re]ldelet (Mag7ai· Kozlony . . 
delkezéseit kelil1 alkalmazn_:t. , . , , 

A k'h: :: 'atft; az eljárás a köziga.zgatas1 hatosagnak, 
. ~3) . d..1. ,i~~~t:i'Őbíróságnak batáskörébe tartoz\k. Az 1929: 

~X'.x r~~. ~~~ §-a (l) bekezdésének 3. pon!j~?a.n. fogl.a\t. r<mclelkej 
· · po·nitJ''bo'l szakminisz1ternek a neP3oleti minis:zte1t keil z-es szem e•· 

tekinteni. · · l' h t'l ba· ha-
13 .< A jelen rend;,let kihirdetésének napJamJ eRp a! f tyk .T. 

"" • · "07/1935 B M zámú rendelet ( enc e„e e ara 
tálybalépés'eve1l a o . t' ·3091·1

8
93· 5 B M számú 'és a 184.260/1946. 

330 !dal) 4, §-a valarnm a · · · · .
1 

„ '- t 
' · 

0 
(M, K" ·]o"ny 123 s.zám) rende10t·e·k ha.ta_yn.i:ra. N. 1vf. számú l' agyar oz . , 

·vesztik. 
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XIV. 

A gyógyszerészképzésre vonatkozó 
hatályos jogszabályok. 
32.900/1940. V. K. M. számú rendelet 

a gyógyszerészhallgatók kiképzéséről szóló szabályzat 
közzétételéről. 

(R. T. 2.585. old.) 

A gyógyszerészhallgatók kiképzésének szabályzata. 
I. Általános rendelkezések. 

L '§. Az egyetemi gyógyszerészi tanfolyam négy évfolyamból 
c(nycilc lanfélévMI) áll. 

2. §. Az egyntemi gyógysze:részi tanfolyan1ra azt lehet fel
·venni, alri az egyete1ui felvéte'lre vonatkozó mindenkori tDT-Vé
nyes r'E:~ndelkez-éisekben meg·á'l·lapított általános kellékeknek meg
felie'L .és ezeken felül azt iJs, igazolja, hogy a !latin nyelvre is kiter
jedő középif;kolai éretts:Bgi vizsgálatoti tett és hogy a lakóhelye 

'Szerint illetékes ti.~iztiorvo·s, Budapesten a S7-iékesfővárosi kerületi 
tisztiorvO!s által kiállítoUt, egy évnél nem régibb keletű cgész·ségi 

-bizonyítvány t.anusága s.zerint érzékszervi hibákban nem szenved. 
a. §. A pályázót a gyógy;szerészi tanfolya1nra a bölesészettudo

mányi, illetőleg a matematikai és természettudon1ányi kar veszi 
f<>!. 

4. §. A gyógyszerészhallgatók a tudnmányegyeten1en az I. é:-i. 
II. évfolyan1ban a bölcsészettudományi, illetőleg a n1athe1natikai 
és természettudo1nányi kar, a III. és IV. évfolyamban az orvos
fludományi kar ren·des hallgatói közé tartoznak és ennek megfe
lelően őket az I. tanfélévben a bölcsés·zettudományi, illetőleg~ a 
_matematikai és te.rrnész.ettudon1ányi, az V. tanfélévbon pedig az 
orvostudományi kar hallga tói közé kell beikt.atni; leckekönyvük
;hen azonban a gyógyszer&szhallgatói minősé.get is fel kell tün
tetni. 

5. §. A gyógyszerészhallgatók egyetem'i tanulmányaikat a~ 
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első (téli) félévvel kezdik ineg. A 
tében a me,gszakítás után következő félévet akkor 
tani, ha a hallgató az első (téli) félév befejeztével megis.zakított
tanul111ányok folytatását a 111ásodik (nyári) félévvel, a n1ásodik. 
(nyári) félév befejeztével megszakított t.anulrnányokét pedig az: 
első (téli) félévvel kezdi meg. 

6. §. 'A gJ.'Ógyszerészhallgató a tanfdlyam második évfolya
mára (III. félévre) akkor iratkozhatik be, ha az I. évfolyamra< 
meg-szabott kötelező kollokviun1okat és ?--Z elős.z.ig0Tlat1ot .si.lterrel 
letette, éis igazolja, hogy az I. évfolyam kötelező tantárgyainak 
hallgatása és kötel:ezö gyakorlataina:k elvégz-ése után a valilás- és, 
közoktatás-ügyi miniszter áita1 a bclügyn1inisztm'1·eJl egyetértve· 
kijelölt gyógyszertárak valamelyikében a július· hó 1. napját61 a 
·kövehkezö .érvi ,szeptelliber hó 1. napjáig terjedő időszakban egy 
éven (12 h6napon) át a giógyszerészgyakornoki g-ya.korlatot ·ered
ményesen teljesített. 

A 6. §-t kiegl>szíti a gyógyszerúszgyakornoki gyakorlat átmeneti szabá
Jrozfl.Sá'ról szóló D.120/1943. V. J(. )1. s·zútnű tendelet 1. §-án1tk (1) és (2) 

bekezdése. 

9,120/1943. --v. Ií.. 111, sz. 11'. 1. ~-ának (1) és (2) bek .. : 
(1) A .0!16g11szeré;sz·fia.l?llaio, a kötelezö .. qyyémi rn1óa11sz·erészgya,ko-1'1ioki'· 

gya,korlatot aa euuete1ni g11óuusze1·észkévzésrőL szóló Szabálluza.t (32.900 f 
1940. V. }( __ Jf. sz:áni·1i rendelet, Rt, 1940. 2585. o.) 6. §-ába,n foglalt ·rendei..
keu!.<;föl elü;rölen, 11emcsa-k a~ első ta1Ht,bn-ányi év 1lfán eu·.11h1izamtban, ha-.· 
neni ern1eteini. la-n1t"l1nán11a.i . .folJjaJ/IHín a, nuári és karúcson11i· szünetek al-0,,tt'. 
részletekben i.8 tel.}rs-ltheti, A kötelező f/.!Jako-riatba azonban 15 napnál rövi
debb i.dei.g fa.rtó qJJa-kor[a,tot.ne1n tehet b_eszúm1.ílani-. 

(2) Ha_, a gyóg!JS.zerCs;duLllga-tó a. kötelez:ő egyévi .. QJJÓ(J"J/8Zerészg·ya-ko1·
noki· gua-korlatot a.z első bekezdésbe·n 1negha.tlíro.~ott 1nódon eg-yeteml tanuJ-
111.á;nyai.nak befe}e.::éséig nem. t11d.in tel}esen elvé.qcznl, a 11HJfl hátra.lévér 
gyakorla.tot a. végbi-zonuítvWny 'n1-egszerzése után 1.::1 teljes·ltheti. Ebb(3n :az· 
esetben a. gyógyszerész11a,llga-tó részére a, uuógyszeré.'lzi okl.evelet csak a-.-
gya,ko-rla.t-i idő sza.bá•lys.zer{I. kitöitése u.tdn Z.ehet kiadni,, 

A. 9.1.20/1943. V. K. :\J, szán1ú rendelet fenti rend'elkezéseit kiegé,szíti· w 
11.R55j1945. V. 1{. 1\f. számú rendelet 5, §-a. 

11.555 1945. ·v. JL 11r. sz. ·r. 5. §-a-. 

5. ~- Azok az 19-14 /.~5. ta·nl'lvbe·n voU II. (,~es gyóg11szerés.tha-llgatóTcT. 
a.ki.le a 9.1'20/1943. l', K. JI. szrlln1i 1·endelet a.lapjcl.n végzik kötelező ff1JÓUY-
8zerész·g11a„1;ornold {J/takorlafnkat, ebben a, /.:edi1ez1nényben tanuln1án11aih: so
rci.n továbbra is részes·ülnek. .'i 9.120/1948. Y. 1(. JI. szá.uHi. rendeletben:. 
·mBgállapitott kedve2·1né'11,yt nt.ri.s [J!JÓ.Q'/l.'!ZerészhaU.oa.tó nenv él-vezhet( 

7. §. A gyógysz-e-részhallga tó köteles a gyÓgY's.zerészgyakornoki 
gyakorlat ine-gkezdését és azt a g-yógys.zertára{,, an1e:lynek y.e,z·etője• 

"' k Ou f[Ya. ornokul felvette, valamint az csetl , , 
tatast is a bölcsés:,.;ettudoinányi 'll t"l. ·. , e-ge-s gyog_YRzertárválloz
!S·zettudo1nányi ka1· dék"'t11'a· nak' Ib e. ol egt a. n;iate1nat1,kai é-s tern.1e-

d t k 
. « „ ' eJe en eru· d.k' . 

a a o at nyilvántartásba veszi és· l k k?. a _e an a be-Jelentett 
8 § , , ' a · e.e 'e onyv.bien is fe.i-· , · 
. . A gyogyszereszgyakornoki o' l , , Jegyzi. 

sági ellenőrzéséről külön szabályzat ·1bt:yakrn!T·l1atrol es annak ható, 
§ 

" IJ ,ez. eci-<. 
9. · A g"J'Ógyszerészgyak • k · . 1 _ . . „ 

töltését a bőlcsészettuclomán~:n~l'll f,la norlat1 ido szabályszeri1 ki
szettudományi kar déká . 1: 1 _e o eg a matem.atikai és termi;
rosi kerületi ti,sztjol'vos n~fv::~~~~or:v:ros, B~1dapesten. ,a sz€!k.e.sfővá
leckekönyvében külön be-iegyze' 1 rtgazol?'~a alapJan a hallg.atú 

, .1 , s se .anus1 t.J.a. 
lO. §. A gyogy'S!Zfüeszhaligató . , , ~ , 

korlati idő tartam -'! tt .· · a gJ 0 0YSzer0szgyako1·noki o·y'l-
a da isi az- egyel·c1 "lrr·L l ·1 'b t b ' 

nak fegyelmi hatósága alatt á1lrI. , n .Ole ·e ce o ·a1·tozik és an-

A 6----10. §~t kie""észíti a• ey) · 
.zá-sáró1 szóló 9.l30/lfÍ43 V K . · < ~yszcreszg~:akornoki gya-korlnt _szabálycr 

, . . l\L iendelet (lasd 396. olflnion). 

, .11· § . . ll gyógys:zerészi tanfolyan1 og _ • f 1 . 
eve1nek kötelező tantárg·ya·t · . k, yes .ev o ya111a111alr 6s fél· 
h t· ' ' · . 1 es gya orl··la1t l · t 

e I oraszámát, továbbá •a kötelező ·kol'lol a-~ - ' va a~~~. _ azoknak 
g·yakat a vallás- és közozl<tata'su··g· . . r.v.1n1nokhoz kolott. tantár-. f 1 ,, , , y1 n11n1>.:zte1· .1 ·1 " • , 
ev o yan1ra. vo11atkozóJ a 0 • a b „ 1 .• _ t! ·· ' ~ - . ~ z. e ·SO e.~1 masodi k 

t
.
1 

. , , o e o csesze ndomnnyi dlot"l . 
ma l ;a1 0S 1er1ne·szetuiJa.inányÍ l ,- ~· n r • .' , 0 eg a lnate
]yaTill'a vonatkozóla,o· a~ orv~sÍ·uSo i:~-'-1::nf tk es nes\vedik évfn
után re-ndelet"[iel ál1é1;ítja n1eg: nta11:; I kaTnk ineghallgatása 

A jelen 32.900 /1940 y K l\:[ c::z-' . • , 
§-uit kieg(>Szíl'i a 11.5G5j1u4r -\T ~ K ~}~n1:1„1e~Hleletnek fentebb köz<Ht 1-11 

). · • • · szan1u renllPlct 1. és 3 .. ~-H. · • 

11.55tij19.'15 V. Ií. ,I[ sz -r 1 · 9 • 1 ' A / . ' • . ' · · f:'S •), §-a:1 ' 
· <i· zo ~ a s:::e1nél11ek aiil' 0 ... „ 19;, 5 , : „· _ · 

lépnek {JYóY1f·'f;:;er(:8zi p~íly;í.1·0, 'ill "'"1'1' ' .'· ,e1t,'; .. <;Z(fJ,te111/1cr fuJ !, ·1w1J}a -utd,n 
"zeré~ · t f z ' e 0 cq Ma· „oz•10;,_- be a·: t · ,, .•. z·i. an o 11a,m:ra-, és f(1nui,11uhuJ(ti/.'a~· : . ,. . .,. '. ·" e.!f-UC pni-i gy6gy-
·ren..del~ttel l.-iadott s;;·abctlyzot {a, l~ö~e~r{'·..,.„~'.0 :J2·:90~ /.lf!J,O. F. IC iJl. szcíff1t1i 
gezhet·ik. ' 6"'0" en. UJ ·rendszer) s.<.'erin.t ?)(J-

3. §.Az 1946/17. iskala.i év 1,;qé ·~l . - .. 
rég·l -rends.:::er- S"'erint !v,:ye"n. .. 

1
"· 1 i;e · f/YO[flf8::::ereszi fa,n11l·múny1 okat a. 

• .,, · .... '·"· ·1. nc1n 1e 1.e . 

II. K ollokviurn. 

l2. §. A gyógyszerészhallg·a(' . k'·t 1 ·· 
iant~rgyakból előmeuetelének moe ;1, ,', o. ~üie~~ }~ol~lüvi;~1nhoz kötött 
lokv1un1ot, i1lletőleg ennel< 1 ·1 ,gJ!eJpse „el.i;:1.hol d1J1nentüs kol
b 1·· . . , emu aszasa vag·y sikert l - , , . en C lJaS lSIDef:lő ko:Jlok_vinn1ot k··t j , (e , • , , e 8ll'S1r;ge OSefe.-r· § A k 1 .. . o e cs enm. 

u. . ! o lokv1un1okl határideje féléyc.s LantáTgyak:b1ól. a fé'lé-v 

<Jy6gysze-1·fszi jogszabályok. 25. 
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vége, több félévre terjedő tantárgyból pedig. annak a félévnek 
vége, an1 eiyben a hal lg.a tó az il:lető tantárgy hallgatását_ befejezte. 

14. §. A kollokviumok idejét a félévnek végén, az előadáS'ok 
befejeWtle után a dékán állapítja meg. , 

15. §. A kötelező kollok\'iu1nra a hallg.atóna.k1 a lc.ar dékánjánál 
kelil megszabott időben és 1nódon jelentkeznie és lec.ke-könY\r;Óvel 
jgazolnia, hogy az illető tantárgy 14_togatását az előadó tanár a:lá:
írá's1ával tanusította. 

16. §. A siker·e:s kollokvium ere-d1nényét, a tanár ~ lec~,ei~ön:ry
hen „kitűnőH, „jeles", „jó~', „elégség.e,s" oszta'lyzat be;1egyzes.eve1. es 
nev&i1ek sajátkezű a!láírásával igazolja. Ha a hallgató a kollokviu
mon nem ért el legalább i1s „elégségies" eredményt, ós így a kol
lokviun1 sikertelen volt, a tanár az „elégtelen" o&ztályz.atot nem 
jegyzi ibie a ieck-ekönyvbc. . . 

17. §. 'Az a gyógysz.erészhallgató, a~1nek .k?l~?kVi~u~;na. vala1nely 
tantárgyból ogikertelen volt, vagy „ak:1 a, 'k11tn~ott i~oben ~ ~~t 
ílokviumon llem jele;nt meg, az il'let10 tanlargybol a kovetkezo felev 
elejétől kez·dve díjas ismétlőkollokviu111ot tehet. , . 

18. §. Az ismétlő kollokvilnnra a 15. § renclelkez.ese1 szerint kell 
jel,entkez;ni. . . , , , " . . 

19. ~- Az is1nétlőluollokviu1n határ1deJet a de•kan 1-nz1 kt. 
2ü. §. (1) Ha az isn1étilő kollokvium sike-rtel-en., a hallg·ató azt 

legfeljebb kétszeT rnegi•sunételheti. . , , __ . . ,, 
(2) .Az is1nétlések között iáTgyank111t legalabb egy honap1 iclo~ 

nek kell eltelni. . · 
(3} j\_ inásodik és harmadik évfolya1n kötelező ko110.-kr',r1un~1;i<;z 

kötött !:ant.árgyaihól a 1sikeres tanu~mányi e~?n1~:i-ete,~ lgaz;olasa:t 
tanulmányi időveszteség nélkü'l az evfolya1no.t kovcto tanev no
vembe1• havának 15" nap;iáig lehet megszerezni. 

(4) IIa a har1nadik is1n.étlő kollokvi.un1 is sikPrtelen, [~ ha}l~n..~ó 
.az illető ·tantárgyat. az erre n·ézve n1egálla1Jítot1; tanulmanyl 1do11 
át újból ·10öLeil{!l:l 

0

hnllgatni éis ennek igazo_lása utún j~1entke-zho:ik 
lsinét ko1lokviu111ra. é.s enn·ek e1n1ulasztasa vagy s1kertcl.cn·scge 
.esetéhen isn1étlő kollokviu1nokra. 

21. §. A'/, ismétlő kollokviun1okon a ~ékán, vag_y a?. ~.~lí~1:·1a a 
kari nyilvá11os rendes tanárok ·k:öziil felkert hel!ett;esie elJ1oko,l. 

22,. S. A_ Rikeres i•s1n1étlő kollolcviu1n eredn1cnyct, a tanar a 
··" b k 0 l" '"~ ·] " ''" ]'g,'g· 0 s" 0°zta·lyz·1t "si-_ileckekonyv en „ i uno , „Je es , „JO., „e ~ ?E· e., ·', ,· .e , u,. ~ 

kertelenét ,1e-léigtlel-c:n" osztályzat beJegyzesevel e.s n·evenek SE\Jat
k·e-zii a láírásá vat i g azo'lj a. 

20. §. A kötelező kollo1;;_•viun1hoz kötött i:antál'g-yakból a k9l
[okviun1on, illetőleg az is-métlő kollolcviun1okon szerzett OS!ztá'lyza
·tokról .az illet.ékes dékán jegyzőkönyvi nyl.~vánta1:~ást :czet. . 

24. §. }\!(inden egyes jsu1étlő kollokv1111n d1,1a targyanlr1n-t 
n forint. 
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25. §. A hallgató a 0 féléve11 Yég~n a kötelező kollok-viu111hoz 
;n;m kötött tantárgyakból is tehet tanu1111ftnyi 0lőn1enetelének, ille
tol-eg szorg·alm~nak tanu;sítása ·1lé.gott- az illetékes tanáT előtt: díj-
m,e-ntes kollokviumot. -

26. §. A islike-res ne11<. kötelező kol1okv:iu1nok ·o.redmé117 cét az elő-
l , t , k•t" '"' . l " ''" ]' , " J .ac o anar „ 1 uno , „Je es , „Jo , „e c:gbegcs , a tnnusított szorgal-

1nat pedig „igen szoTgahnas", vagy „•;_:;zorgaln1a:'3" jelzés.se-1 a 'lecke" 
-könJ"Vbo beírja és a bejegyz.ést &dútkezií. n·5valúírá~ával látja el. 

III. Az elősz'igorlat és a szi.gorlatok. 
1. Az elősz-igorlat. 

27. §. Az előszi·go1·lat tá1·gyai: 
a) az elméleti részben: kl-sérlcti fizika, k-émia (általános é,;,.:; 

\f~zcrvetlen), általános növényta:n (-sejttan, ,szövettan, alaktan és 
élettan); 

b) ?. gyakorlati részben: kvalitatív kémiai analizi's .. 
28. §. Előszigorlatra azt lehet bocsátani, aki igazolja, hogy a,z 

oe-gyete1ni gyógyszerészi tanfolyan1 tanrendjében az első évfolya1nra 
:kötel1ező tantárgyakat le-ga:lább két -fé1év.8n át n1int Te'ndes hall
gató hallgatta és a kötelező gyakorlatokat e1végozt.e. 

29. §. Az előszigorlatra a hallgató a bö1csész:cttudományi, ille
Zőleg a matematikai é-s természettudon1ányi kar délhJánjánál je
le·ntkezik é.s a leckekönyv ben1utatft~áva·l igazolja, hogy a 28. §-ban 
·meg.s.za,biott kellékeknek megfelel. 

30. §. Az előszigorlatot lt~frkorábhan a tanTendsz·e-rinti első év
folyant II. félévének végén, az előc1dáso.kl befejezóse után és tall_ul
mányi idővese;te-ség nélkü'l legkésőbben a tanrends-zerinti mfrSodik 
-egycten1i évfolya1n elején, az előadát>ok incgkezdé:::.e előtt lehet 
-letenni . 

31. §. Az ,előszig·orlatot a gyógyszerészgyakornoki gya.kor~lati 
.-!\v alatt iJs le 1ehet lellllli. 

32. §. Ha a jelölt az e-lőszigorlat egy vngy több tantú.1·p;yából 
elégtelen osztályzatot kapott, vagy •rissza-lépett, az illető tan
.tárgyakbó'l az előszigorlatot legfeljebb háro1nszor ine-gis1nételheti; 
..a várakozási idő két egymásra következő e'lőszigorlat 1uözött. leg·
.alább két hónap. 

33. §. Az eloozigorlat díja 78 forint (7000/1946. v. K. JliI.) 

2. Az J. szigorlat. 

34. §. Az I. szigorlat tárgyai: 
a) az elméleti rés,zben: szeTves k-é1nia, rendszeres gyógy,gzer& 

~-'.3Zi növénytan; 
b) a gyakorlati részben: kvantitaitív kémiai analízis. 
35. §. Az I. szigo11tatra azt 1lehet bocsátani, a.ki az elő.szigorlat 
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letétele után a gyógyszerészi tanfolyam tanre·rudjében .a második 
· folyamra. kötelező tantárgyakat leg1"l'ább két f&léven át mint 
~:ncles< hallgató hallgatta, a kötelező gyakorla~o~at cltvé~ezte és 
az egyévi .gyóg-y;szerészgyakornok1 gyakor11!at1 idot eltoltotte. , 

A 35. §-t kiegészíti a gyógysz.eT'éSZb':Yakornoki gyakorlat ~tmenetl sza
bályozltsát'ól -szóló 9120/1943. V. l(. 1L számü. rendelet 1. §-anak (3) be
kezdése. 

9120/1943. V. JI. ilf. sz:. r. 1. Q-cltut-!.: (3) 1Jeh".: 

(3) Az a gyóglJszerCszha,llgatú, al-..·1: a. };(ji'e1e~fJ CIJ_!f dv-~ ·U'.1Jógv_sz~részgya:; 
kornol,··i, gyako-rla.tot a,z eqsö bekezdés1Jen ·me[!ha-tarozod ·111od~n„vegz1., az el.sCP 
sz-i.go-rlcit~t a, Szabál'!f::at 35, §-cí~a,ji foglal-t rendeUcezéstfJl, eUcroleg a gyakor
laU idő eltöltése előtt ·i-s letehet'I.-. 

36. ·§. Az I. szigorlatra a ha~lgató a .bölesészett~d~m.~n".'i,• .il
letőleg- a mate1natikai é'rs természe.ttudoma~y1 ka! dekrrntianal J-0~ 
lentk·ezik é,.-; a leckekön\yve bemutatásá-vai1'. igazolJa, hogy a 35. §:
ban megszabott kellékekniek megfellel. 

37. §. Az I. s.zigorlatot 'legkorábba~ a .tanren.dsze;inti IV. e!!'ye~ 
temi félév végén, az előadások befe-J'B'Ze!se utan es t~~l:n;any1 
időv:eszi:eiség nléillkül legkésőbben ugyawannak a naptari evnek 
noven1ber hó 15. napjáig lehet lete1mi. , , , , .. . 

38. -§. A jefölt az I. soigm:Jatra a IV„ f~lev vegen koteles Je'.ent~ 
k•ezni, ha a hallgatott második egyetemi elvfolyamot a tanulma11yi 
időbe beszámí~tatni kívánja, 

39. §. Ha a jelölt a IV. félév végén tartott sz[gorlaton ~gy 
vag7 több ta:oJtárgyból elég·te11Sn osz~~lyzato~ ~apott, y,agy V1~Z
sz;allépett, az illető tantárgyakból a kovetkezo fclev el1eJen az elqa
drusok megkezdése előtt isméltlő súgorlatot tehet. 

40. §. Ha az i•sm&tlés alkalmából a jcl:ölt e.gy va.gy több tan-· 
tárg-yból elég11:elen osztályzatot kapott, va.g-y , vrsszalepe~~· art • . 111e
tő tantárgyból két hónaP mulva (novembm· hó 15. napJa1g) UJabh 
isn1ótJő szigorlatot tehet. 

41. §. Ha a je~ölt az újabb (második) ismétlő szigorla~?n egy 
vagy több tantárgyból elégtele·n osztá1yzatot kapott, va~y V1·ssz:~le_ 
petit, az illető tantárgyakból a szig·orlatot harma~szor es utolJara 
n1eg±smételheti, ha igazolja, hogy ezek'e't a tantargy~kat egy ~a
wéven át újra ha:l11g'aitta, illetőleg a gyakorlatokat e-Iv-egezbe. ~ve-g
bÖ<li a hallgató írásbeli kérelmére az illető taiTutárgya~ra v-alo be--
iratkozást november hó 20. napjáig meg' k:eill enged.~. . 

42. §. (1) Ha a hallgató az V. félév meg·kezdés!Ól!f a második 
egye·temi é-vfo'lyam kötele~~ kollolk/vi-umai,t és az I; sz1gorllat?t ·nem. 
tette sikerrel :11e, erre a fe-le-vr-e csak f.e~tetele-se-i; iratk?z!b.8;._t1k be. 

(2) Ha a haligaJtó az (1) bekezdésben emhtett. ;1zsgalatokat 
november· hó 15. napjáig· sake.rrel kiállotta, az V. fi!levet a tannl
n1áv~i idejélbe be lehet számi:ílainii. 
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, (3) Ha,.a hallgat.?nak l~cm ,sikerül x:ovcmber hó 15. napjáig az 
(1) hckczdesben emhtett v1zsgala.tok nundegy.ikéből legalább elé~ 
-ségo:-; eredrnényt elérni, az orvostudomáruyi karon m·eg·kezdett V 
félévre érvénytel.enné válik. ' 

43. §. Az l. szigorlat díja 78. forint (7000/1946. V K. JliI.) 

3. A Ii. s,zigorlat. 

44. §. A II. szigorlat tárgyai: 
~t) az elméleti r6szbcnl: gyógyszerészeti veg·ytan, gyógyszeré

:szeti I. folyam (receptura), gyógysz.erisme11>1Ct; 
b) a gyakorlati Tészben: gyógyszerészeti ·vegytan, g7óg'Yszeré

;szel; I. folyan1 (receptura), gyógyszerisme·ret. 
45. § .. A II. szigorlatra azt lehet bocsátani, aki az I. szigorlat 

sikeres letétel.e után a gyógyszeréHze.ti tanfolyam tanre•oldé-ben a 
~ar1n~dik évfolyan1ra kötelező tantárg'yaka.t legalább ké.t féléven 
a~ n11nt rendes hallgató hallgatta, és a k'ötcleiő gyakorlatokat el
-,r.éJgezte. 

46. §. A II. sz-jgorlatra a hallgató az orvostudo1nányi kar dé
_ká1rnjánál jelentkezik és1 a leckekönyve bemutatáSával igazolja, 
hogy a 45. §-ban rnegBzabot,t kellékeknek megfelel. 

47. ·§. A TI. szig·orlat.ot legkorábban a twnlrenlszerinti VI. egye
temi félév 'rég-én, az clőadús:0k befejezé•se után és tanuhnányii. idő
-\7esztesé.g nélkül legkésőbben ug·yanruak a naptári év.nek novem
ber hó 15. napjáig- 'Lehet letenni. 

48. -§. A jelölt a II. szigorlatm a VI. félév végén! köteles je-
1entkezni, ha a half:gatott harmadik egY1ete1ni évfolyamot a tanul
mányi időbe beszámíttatrui kívánja. 

49. §. Ha a jelöllt a \TI. félév v·ég·én tiaTtott II. szigorlaton egy 
-vagy több tantárgyból e:l.élgtelren osztályzatot kapott, vagy visz
szalépett, az illető tanltárgyakból a következő fé1év elején, az elő
adások n1egkezdéise előtt ]smétlő szigor.Latot beihet. 

50. §. Ha az ismétlés alkalmából a jelölt egy vagy több tan
tárgyból ól.égtelen osztállyzatot kapott, vag--y vi'Sszalépe,tt, az ille
tő tan.tárgyakból két hónJap n1ulva (november hó 15. napjáio·) 
-újabb isn1.éltlő szigorlatot telhet. ;,, 

51. §. Ha .a jelölt az újabb (második) ismétlő szigo111atou egy 
'ra'gy több tantárgyból •elégitelen osztályzatot kapott, vaO'y vis~m 
~z.alépett, az illető tatnrtárgyakból a ·szigorlatot harmads·zor~és utola 
.Jár~ ineg~sn1_é~e-~heti, ha, igaz?lja',, hog~y e?.1etkei a. tant1árgyakat egy 
tanBven at UJbol ha1lgatta, 1lleto!.eg a gyakoi~latokat elvégezte. 
E".'ég·ből a hallgató ÍTásbeli kére.li:I:nére az illető tantáTgyakra vailó 
beiratkozást noyembe,r hó 20. :napjáig 1neg kell engedni. 

52. §. (1) Ha a hal•lg·ató a VII. féléY nrngkezdéséig a harmadik 
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évfolyam kötelező kollokvinmai~ é~ U IT. _szigorlato~ sik0rre1l 
ni tette le erre a félévre csak _1_elteite0l.esen iratkozhatik be. 1 

em(2) Ha ~ hallg·ató az (1) bekezdésben emlitett , ':"zsgálatokat 
noven1ber hó 15. napjáig sikerrel 1niállotta, a \TII. fele-vet a l 1'-'ln!1l~ 
mányi idejébe 'be lehet számítani. , . , . 

(3) Ha a hallgató111nk nem sikei·ül no_vemb~r, h~ 15. 11aJ?Ja1g ,az: 
(1) bekezdésben említett V'Ízsgétlatok mmde·n~k'.'bol ~eg?'lab 0llég; 
.ség-es eredményét elé1·ni, a Dlegkczdett y~r., fele~,'Te er\re1;ytelenne· 
-válik: ezt a féléivet a.z.onban a ha·l~gato, ~rasbel1 k~re11'.?-eire ad.ot,t 
engedély alapján díjfizetés nI'1kül az l~J1·a~n.llgatas kotele?.et..1~.e~ 
()"'ének (20. 51. §) ·teljesítésére hasznáilhatJa fel. 
~ 53. §. Á II. szigorlat clíja .?14 forint (7000/1841J. V. K. "•L) 

4, A II l, szi.gorln.t, 

·54. §. A III. szigOl'lat tárg-yai: . , 
a) az elméleti l'észben1: gyógy1s.z.e1·észet. II. foJ·yan1 (~'alen1k~

mok), gyógyszertan és toxikológia, k?:r.eg6:o7.~2g.tnn_, __ a. gy?gyszere
szetr-0 vonatkozó jogszabályok é,s gyogyszeresz1 , hoh~]les.segtan_; 

b) a gyakor·lati rés.zben: gyogyRzc1·eszet 1J. folynE1 (g2len1ku--

mok), , · · l · . , b' 't 55. §. A III. szigorlatra a.zt lehet bocsaCan1, a .::1 Yeg · JZony~ -

ványt kapott. , . l~"'-'°l' " )' 11 k 
56. §. \Té,.gbizonyít·ványt csak az l..r'a11h3.t, aln a. "<!"'"--; c:.zo _\.o_,_ o ~-

. k t z előszigor'Jatot az I. éi::>' TI. szigorlatot sikerrel leLe~t-e,. 
v1umo a, a ' . , t l 'l"lt"t+ , IT z· • ógyg.z0részo··yakol'110fü:\i gyakorlati eve {l :o 0 cC, es a „ • S ,1~-
::0;~t Íet~tel~ 1~ián a tanrend .gze1'int a negye~ik éyfolyam~a köte
iiező tantárgyakat a tannln1ányi rendben n1ega'lla.p~tott terJede1l,em-:-
ben legalább két féléven át n11nt rendes hallg·ato hallgatta es a 
köte•ltező gyakorlatoka.t elvégezte. , _ ,. . . • 

57. §. A III. szigorlatra a ha.l~ga.to az .. orv,08t;-1.don;a111~r1 k-:;1 
dékánjánál jelentkezik és ben1utatJa leckckonyvetJ es vegb1zonY,J.t~· 
ványát. 

58. §. A III. s.zigorlatotlegkorábban a ta.nrend szeTinti VIIL 
félév v.élg·én Jlohet le.tenni. . , , , , 

59. §. Ha a jelölt a III. s·z1g-orlat egy ~antargyabol. ele~telen 
osztályzatot kapott, va.g:r visszalépett, a sz1g?rla:ot az. rubleto tan
tárgyból leg-korábbaJlll két hónlap múlva ineg-1s1netclheb. 

60, §. Ha a jelölt a III. szig·01'1a.t kélt v:igy több t?-Tikárgyából" 
elégtelen osztályzatot kapott, vagy y1sszal,epett a , sz1gorlait?t a;z·. 
illető ;tantárgJ,'akból legkorábban ne·g-y honap n1u1ltva meg·1sme-. 
lelheti. 

61. S. Ha. az is1néitlő szigorlat egy vag'y több t.antárg"Yból si
kerlcle1~ volt, vag-y a j.01Jölt vis1szal1é-pett, a jelöltet ~z il!etö tan
tárgyakból rnfrsodszori isn1étlő szig·orlatra lehet bocs1aitan1, amely-
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nek határidejét az 59. é1"l 60. -§ rendelkezéseinek meg-felie-lő .wlkalma,
zásával kell kitüzni. 

62. §, Ha a jelölt a másodizbenJ megiismbtelt III. szigorú<ifonJ is 
egy vag-y több tnnitárgyból elégtelen osztályzatot kapott vagy 
visszalépett, a 1srzjgorlatot. az illető tantárgyakból harm:adí;ben és 
utoljára megi's1JJ1ét.el"heti, ha igazolja, hogy az ilJető ta,rutárgyakat 
e.g·y féléven át újból 1haJl~gatta. 

63. §. A III. szig·orla.tot a vég'bizonyítvány kiállításától szá
iní,iott nJélgy éven belül be keih1J fejezni, különben -a szigoTlatra je
lent,kezéehez, a n1egk,ez<le1tt sz.igorJ;at folytatásához és a gyógy
szerészi oklevél rneKszerzéséhez való jog 1eller1JJyészik. 

1,4, §. A ITL "'zigorlai díja 122 forint (7000/1946. V. K. M:) 

IV. A vizsgálatokra vonatkozó közös rendelkezések. 

65. §. Viz.sgálatokRt (kollokviu1nokat, előszigorlatot, szigorlato
kat f-s e-zek ismétl'ései1t) rendHzernt a félévek végén, az előadás.ok· 
befejezése után é..s a félévek elején az előadások ·meg'kezdése előtt 
fuell tartani. A dékán a viz~'lgáJat időPontját a sz;iik:siéghez kél_pest 
ettől f'.ltérőleg is kitiír.hetj, A nyári szünidőben (júl}~us hó 1. és 
aug1J_,<;ztus hó 31. napja között) vizsgálatot 'llien1 Ieh.et :tarta:n(i. 

6-6. §. A díjas vizsgálatok díjait a jelöltnek az illető ·k.a.r 
által n1eg·álla.pítot:t rnódozatok sz·e1rint kcl11 b-efiz.etnie·. 

67. §, (1) Ha a jelöl~ a díjas vizsgálatra kitíizött határidőben 
ne1n jelenik meg', vagy a vizs·gálattól vis.s.zalép, kötele"'. 0ln1aradá.sát 
vag'y visszalépését kellő indokolással a dékánnak a vizsg-á:lat rneg
k('.zdéi;;1a előtt; bejelente.n1i. Ha a dékán az in<lokol1iá's1 alapjá:nl a be
.i.clenrtéls:t elfogadja., a meg nem kczde,tt vizsgálat-ért járó díjat a 
;ielöltnek vi,s1szatérít1:.f'ii, \ragy a következő vizsg·álatra., vn.g·y a dé
kán által a lehető-s-ég szer]nt újabb közeli hatáTidőre kitűzendő 
pótvizisgálatre, érvényesítteti. 

(2) Ha a jelölt a viszatéríteni rendelt díjat a taTIJév végéig 
fe:l nen1 veszi, a díj visszafizetésére vonatkozó igéln:yét elveszti. 

(3) Ha a jeiölt az ell'tnaradás vagy visszalépés he;ielentéséit el
rnulasztja, vagy ha a dékán a bejelentést nen1 fogadja el, befiz.etett 
viz-:.sr{d.ati díját elveszti, és az illető tantárg'Y vizsgálatából elég..: 
tel€nnek n1inősítte,tik. · 

68. §. A 67. § szerint elvesztett vizsgálati díjak az illetékes Kar 
jút.2'.tonysúg·i alapját illetik. 

fi9. §, A vizsgálatok lliyil'vánosak; azokon a hallg·o.tóság (első• 
i'OT_,bau! szigorl'ók és gyógyszerészhallgatók) oly számban lehet 
jelen, amilyen s·zámot a vizsgálat he'lyének viszonyai inegenged
ne.lc J\ vizsg·álat elnöke (kol1okviumon a tanár) gondoskodik ar
róL hov;t a jelenlévők a nyugalmat és a rendet 11ie zavarják. 

70. § . .1-\_ jelölt a valan1ely évfolyamhoz tartozó kötel.ezö kolJok-
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\niu1nokat és az évfolyan1 hallgatása után esedékes előszigorlatot 
vagy szigorlatoka!t kizárólag- azon az 1eg-yetemen teiheti le az {f,y_ 
foly-an1 hallg'atásárnak n1egism.éll>ésc nélkül, ameyikbeu az évfo
lya1nn.a.k rendeiS hallgatója volt. 

71. §. (1) A 'rizsg'álatot m•egisffiételini rendszerin·t az.011 az egye
tcrn,e1ru lehet, am:elyen a vizsgálat netn _ sikerül,t. 

(2) I~·endkívüli köri'thnények és különös Inéltánylásf érde-mlő 
inegokolás alai:)ján a vallás- és közoktatásügyi m1nisz.te-r az ill-e
tókcs kar Ineghallgatása utál] kivételesen inegengodheiti a vizs
gáilJatnak má1s eg-yeten1rcn 'raló ismétléisét is. 

72. §. (1) Az .előszigorlat é.• a szigorlatok egyes tantárgJ>aiból 
a ·vizsgálWtokat i;·endszerint kiilön-külö·n' pár 111a.pi időközökben a 
szigorlati tárgyaknak Illeg-felelő intézetek helyisé-geiben tartják. 

(2) Az ugyanazo11 ,szigorlat (előszigorlat) egyes tantáTgyaiból 
kitűzött vizs1gálati határidőknek kétheti időtartamon belül kell 
esniök. 

73. ·§. (1) Az clőszogorlatot és az I. szigorlatot a böfosé,;ze-t\udo
:inányi, illetőleg_ a matematikai és t-erm,ész0tt11d'ományi karon~ a II. 
és III .. ;.izigorlatot az orvostudománly1i karon megalakított vizsgáló
bizottság' clő~t kell 1Je1:1ennri_. 

(2) A vizsgálóbizottságok ·az elnökből é,:\ a vizB'gáló ta.golk:ból 
állanak. 

(3) ,L\ vizsgálóbiz.ottságolc elnökeit és elnökhe,lyetteseit, vizs
gáJl'ó tag'jait és ezelo1ek helyetteseit minden ·tanév végén a köve..t-
kező taniévr·o ·szóló érvénny,el az illet&kes kar választja és a vallás
és közokta.tásüg·yi m·inisztcrhcz megerősítés vége-t·t felterjeszti. 

(4) Vizsg•álóbizottság·i .elnj(jk és 1ell-nökhelyett10s csak a karhoz 
(artozó nyilváno8 rendes vagy nyilvános rendkívüli ta.rnár ileh·fi;t, 

(5) A vizsgálóbizottság rendes 'riz1s-gáló tagjait a vizsgálat tan
tárgyait a gyógyszerészi tanfolya1n eil·őadó kinevezett, helyettes 
vagy n1eg-bízott tanárok közül, a helyettes viiz-s!gálóit elsősorban
az esetleges pá1~huzan1os tanszékek tanárai. éls másodsorba:n/ a kari 
taruít6sze1né1yz-e1 más alkalmas tagjai köz.ül kel! választani. 

74. §. (1) A val_liás- és közoktatásügyi miniszter és a népjóléti· 
•niniszter a II. és III. szigorlaton kikül<l.öttjeik áltrul képviselt„tik 
n1ia,gukait, akik a szigorlatokon felváltva veszn·ek részt. 

(2) A kormánykiküldöttek a je.lölteklhez k@rdéseket intézhet
nek. 

75. ·:J. (1) A vizsgálóbizO'ltsági elnök ve.zeti és .zárja b.e a 
Wzsgfdatot; ügyel arrruak szabályszerű ·1neg·tartásáTa; sza-bályiala.n
ság ese·té1Jcn a vizsgá'latot felfüggesztheti. A'Z, elnök a. jolölt.höz 
kétdése1;;:c1t intézhet. 

(2) Az elnök egyúttal vizsgáló nem lehel.. 
76. §. A jelölt a v·izsgálatokon icckeköny,rét a vizsg'áil'ónak át

adl1i tartozik. 

~ , 7í. ·3,-, A j~lö·~t ~z ~lőszig:orla~ ós a szigor~atok gyakorla.ti ré
.-.zetnek i.argya1bol1 tartott v1zsgalatokoru a ,reO'zett munka ere-d
mé'nryé.t írásbafoglalva a vizsgálónak köteles áit~dni. 

78. ·~. Az clősz:igorlat és a szigorlatok gyako1~1:ati részéből tar
tott viz,sgálatokonl csalc az engedél'yezett segé.dkönyveke.t és seg·éd
·.eszközök,eit szabad hrusz.nálni. 

79. ·~. Az illetékes karok a kollokviun1ok, az e:lösz.igorl'at és a 
-szigorlatok tantárgyainak tananyag·ából tant1árgyanki.nrt:, Vizsgá
M.ati követeln1ények"-e·t állítanak össze é6 a va.Jilás~ és kö~~'~tatás
Ügyi mini1sztorhez jóváhagyás végett felterjesztik. A vizs
gálati köv·ete'ln1ények minden egyetem.Te azonosak. A vizsgálati 
kövcteln1é"nyeket öté,nenkinit át kell vizsgáh11i és a szükséghez ké
pest módosítani. A ·vizsgá11Jati követelményeket a dékálliok nyom
tatásban a gyógyszerészhallgatók rendelkezésére bocsátják. 

80. §. A szóbeli VÍZ'S'gálat tantárgyanknt. legfeljebb f.éll óráig 
tarthat, ezen az idő11 belül a 'nizs1gáJJló addíg kérdez, amíg a jel.ölt 
lrészültRégéről kellő tájékozódá6t nem szerez. 

81. §. (l) Az előszig·orlatról és a szigoDlatokrótll jegyz.őkönyvet 
k·eH felvenni, am1e.lybe a vizsgáló twniárok az egyes tallltárgyak 
viz1sigálati eredményét „kitiínő'', „jeles'', „jó", ,,eléigSJéiges'\ „elég
telen" osztályzattal sajátkJezűleg bcjeg'yzik és; bejegyzéisüket név
aláírás:ukkal erősítik meg. A viizsgátat credményéít és e-g-yes tan
tárgyakból az .elnök és a 'rizsg{üló tanár - a II. és III. szigorlato.z1 
a korn1ánykikilldöt.tel - együttesen állapítja n1eg-. 

(2) 11..z előszigorlat. és Rzigorla.t á1tatliárnos minősí.téisB-t, vagyis 
végcr-ed1néin1yét1 az egyes tantárgyakra. vonat.koz.ó osztá:l.yzaiok 
a.la.oján .az illetékes dékáni állapítja Incg, azt bevezeti a je-gyző
könyvbe, a1ne:J1yet záró névaláír<-.'b."á'ral lát el. 

(3) Hn a jelölt a S7Ágorlatot (elős.zigorlatot) n1indeu tantárg-y
ból siJ.;:errel állotta ki, a vég·ercd1nény a készültség· fo-kához ké
J)est .,kitűnő", „jó", „clUégséges". 

82. ·§. Az elő-szig·orla.t B-s a 8Zigorlatok ered1nényét tantá.rgyan
kinit, és az öss?Jesítő véJg.erodinényt (sjkBrtelensóg .és i·SIITlétlés-ek 
,e-setébenl is) a jelölt leekekön•yvéhe be kell jegyezni. 

83. ·§. Ha valan1ely tantúr,g:y a sziigorlatnak rnind a7. Aln1életi. 
mjnd a g'Yakorlati részében sze-rel)el, a két részből a vizsgálatot 
külön kell megtHrtani és külön asztályza.tot adni. A sil~eTtelen 
vizsg-ál]latot az ilyen tantárgy ehnéleti és gyakorlati ré.szélböl kü
lön k'ell m-egiisn1ételni. Ha azouba•n! - Jelölt nkár az elinéleti akár 
a g'yakorlati rész vizsgálabín kétszer vi-sszautasíttatik, köt~1J:es 3 
"111ásik rósz, esetleg inár sikerült Yizsgálatát is meg-isn1ételn·i. 

. 84; ·§. _,_ó,,_ j,elölt kiv~nsá~·ára az ille,ték·e.s dékáni hivata:l. a.z eg;res 
-v11zsgalatokrol a n1egallap1tott eredmcnyek feltünteté,_i;;;év;e} bizonvíL 
-ványt cíillít ki. · 

85. §. Ha a szigorlat (előszigorlat) egyes tantárgyaiból a vizs
gálat nem sikerült, Yagy azon a jelölt ne1n jelenrt: rneg, a. sZig·orla.t 



(eüőszig,orlat) többi tantárgyából a viz'sig·álatot folytatólag'OSan le: 
l1eheit te;n;r1i. · / 

86. ·§. (1) A kötelező ko1lbkviumokat~ az előszigorlatot és ,szi
gorlatokat a megállapított leg·korábbi időponttM• (13„ 30„ 37„ 47„ és 
58. §) szántított négy év alatt i-e kell tenni. További halaclékcit. ki
vétel.es m,éltányffást érden1lő esetekben az ill1eitéke.s kar meghaLl!ga
tása után a vallás- é.s közoktatásügyi miniszte.r adhat. 

(2) Az (1) bekezdésben n1egállapított hatá:ri.dő el-mulasztáS{L e'se
tébeu csak az illető tantárgyaknak újra hall~g-atása ut.án lehet. 
vizsgálatra jele.nttkezni. 

87. §. A sikertelen szigorlatot (előszigoTlatot) ~sa\& háron1szo1„ 
lehet n1egismételni. 

88. §. (1) Az a gyógyszerészhatWgató, aki az 1. és II . .szigorlat
ra megszabott határidőkben (június, szeptember és november hó
napokban) közhivatali orvosi bizonyítvánnryal igazolt betegség· 
vag· yegyéb hil<>lt érdemlő módon igazolt elhál'Íthatatlan és a dé
kánnál előre bej1e1l1e11t-ett akadály miatt a szigorlaton1, vagy annak 
első vagy második megismétlés.én nem jelenhetett meg, a déikáru 
fn1gedélyD alapján rendkívüli határnapon újabb Wiratkorz.á1si nél
kül i-s ffeteheti, illetől1eg e1ső- vag-y rnásodizben megisméte-lheti az 
elmulasztott szigo1·latot, feltéve, hogy a g,zigorlat letételére, ill•ető
leg annak első- vagy lnásodízbe,n_ megismét1és-ére -m1eg'1szabott sz.a
bálysz,erü utolsó határidő (novemb1err hó) már eltelt, 

(2) Két egymásra következő szigorlat (ismétlőszig<>rl<ü) között 
legalább kéthónapi időközn~k keli] lenni. 

(3) Ha a másodszor ismételt 1szigorlat is sik,ertelen maradt~ 
a jeclölt azokból a tantárgyakból, amellyekből elégtelen osztályzatot 
kapott, vag'Y visszalépett, a srig·orlatot harmadízben és utoljára 
meg·ismételheti, feltéve, hog·y igazolja, hogy 1ezeket a tantárgyakat 
egy tanéven át újbOll hallgatta, itl-e.töleg· a iryakorlrut.okat elvégez,te. 

89. §. Az a jelölt, aki egyes tan\árg-yakat kmeles újból hall
g'atni, (20„ 41., 51 .• 62. ·§), enru\ek a kötel,erzerttség·nek rendkí.viiJi hall
gatói m1nőség·bein is e11,eget teheit. 

90. §. A vizsgálrut miegisn1ét-lélséuek díja tantárgyanki11t az elő
sz,jgorlatnál :és az I. szigorlatnál 78 forint, a II. szJuor!.atnál 214 
forint, a Ill. szigorlatnáJI 1.22 forint. (7000/1~46. V. K. M. sz.) 

V. A gyakorlatra jogositó oklevél. 

91. §. Ha a jelölt a n:yolc féléves eg-yetem,i gyóg-ysz:erészi tan
folya1not és az első évfo111yam után az egyéves gJ7Ógysz>erészgya
korrnoki gyakorlatot szabályszertlen elvégez.te, a kötelező kollok
viumokat, az előszigorlatot és a három szigor1l\atot siker1·el kiál
lotta, •S a kiszabott díjakat megfizetite, v.élgül az előírt esküt a rek
tor kezébe letette·, a rekor és a bölcs.és,ztudo111ányi, illetőleg· a. 
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mwte1natikai és term-észettudomán i k .· . 
mányi kari dékán által aláí ·t . y; a11,, va:l!am1nt az orvostudo--

y' , . I g'y-Og'yS/lieresz1 oklevelet k . 
gs ogyszereRz1 oklevél gyógyszerészi gya·k la'- . , ap · a 92 0 N . . , e or Ll'a JOgos1t 

. S· en1 hazai egyie,te111eu szerzett g"o' , ' · · gyÓo'"'lr ' · , k 1 t .7 gyszeresz1 oklevél a 
-~ ""._,iszer0srz1 gya oiiia ra Magyarországon csak h ''. · ., 

ras után jogosít. A honosítási eljárá.'-!t külön b'lonkos1~asll 1 ,el.J.~ 
meg'. sz.a a YO a ap1tJak 

~'1 hono.<;ltrí..-,; clőfcz.téte1le eqy éc·~ ("ta-i·ori'it 1· , 1 · · . 
norlat ·r. • • z t, · ' ui, •'- '', {fn„o a.<1a- e& k'leqés :t•· ,.,· 
·" . .<?L.e1 es ,e ·etele a, q11ó11·11''''1·e'""ettel •· . l t , zi o s ... i~ 

l 
· · · · '~ · ,.,,_ , nll,PC80 (l O':; magl/11' j' 'l 

1xi anunt a, ·m.agya,„ gyó{fyszerkönyv is1ncretéből. . . ·1 or1sza,lJa .yok 

93 .. §'. Az .o~levelet u;yert !!'YÓgyszfüészeknek l . t 
f:,~~lé~o:~e~'Ygyz:1;!~ ahk

0
ikne!'t tk

1
ülföldönk

1
kiá:Illított ~·yÓ;Y~~:~ész~~~= 

""· nos1 o a, az o evel k1áll'tá · a.k ·11~..1-".1'~ 
honosításának napját is fe1említv·~ l t .1 desan ' I 1 lvi,owg f t , 1 • v:, a re e or m1n n tanév végén 
e :erJe.~z .1 a vailföis- éis közokt,atásiigyi n1i.1Tiszrterhez. .„ 

V"" I, _,_4 gyógy8zertár iiná-lló ·vezetésére jogosítás. 

94. '§. (1) Gyóg'YSZ.ertár ön<\.lló veze1tésére (tulaJ'tlo o . b' l"' 
v·-igy e·ond'nlo-ki · " ' b ) 1 n s1, er 01 f < r'"' - '°' d' ;m1nos-eg en ' ,,a a111int gyógyszertári jogért való 
o yarno asra kizárólag az az ok1l!ev,eles Ó • ' · · 

aki szabályi.szerűen igazolni tudja ihogy gy gf~ze1él0sz :iogos1:lt, 
után eg-v év·, ,,, , . t' •, · a.z 01.ev Juegsizerzese 
sített. ~ ~ ig g3 ogyszer arba.n gyog-yszerészi g·yakorlatot telje-

(~) Ez a. g--yakoraJ1t bármely hazai ny]livános vag· h: . , 
szertarban ,~agy '-t ho , dk, h, 1 , Y az1 g-yogy-

91 ·~· 'b r(. kl<: 7 l nve ,or aza;{ gyogysze-rtáraibaru eltölthető. 
"''·o'b < • "· 

1
--d„Z ~ 0 ; 8 ~s gyogyszeresznelo karPaszomáuyosi mino" _ 

.„00 cn a 1onvedkorhaz•tk O' ' , t' 'b ' ide "t 91 § b - , " oyogyszer .ara.1 a:nl eltöltött sizohtálati 
Jé! n -'.... - an megrnl:lapított g-ya.korlutd évbe bfl kell ,e<• , "",t · 96 ·§ (1) A g· • . , . · · ,ozam1 am, 

k 
" · · yogyezerc8'z1 g·yakorla.t (94 §.) telje 't' 't 

oi·lnt h.elye szeTint illetékes tis t· . T • ~· • • si e...::e' a gya-
fővá1:os,i kerül'0ti tisz,tiorvosnak, zi{i~~~f:0~"~1.h!~1 ~~k~s~? a s~ékes
noksaganak büz,ontyítv' 11 • , b , ve 01 az pa1ancs-

~]lt~tt ,~:Yd~tkelrn 1 or;o~~;~~n1~~~[~~tl~ ~~~~j~e~~~z~kk~Zl~:le;á~~~ . e za.ta _e ;::a tanus'ltJa. 
(2) Az ill'módon záradélkolt okili8'Vél tula · d . . 

oh:lev·eles g-yo~ysz.e,rész" címet viselh,eti. J onosa a „tBJ}Jes jogú 
97. §. A zaradekolt oldevol'ek tula · d · k · · 

záradék kelt.én1ek falitüntetésé e, J ·, "d·J ontos;;1na: ~CvJegyzékét a 
k

.. kt t, .. . . . V• 1nin1 cn arnev v-eg·en a vall' .i: ...... 
ozo · a ,a.sugJ7 l n111111szterhe.z fel k"ll ·t · t . e as- ~' · , ,~ · erJe.sz. e1111. 

V I l. Vegyes rendelkezések, 

SS. §. :Thrfa.gyar honos hallgatónak a nyolc fél€ves egyetemi 
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1 b '\ l 1 'bb né.!?...'' .. <' heszám,i:ítható fé~é.vet cr/'yóo·ysze-rés~1 tanfo yarn o .·ega a "~ / 
:}· , '°': gyeteine-n kell eltölteni. tl , 
i.az~~ '

0

.:·. lCiilföldi eg·yete1ueken és fői.sk.olák~n \rég~e.tt ~~1~: . ~:,~-. 
nyok és~letett „~izs·gálatok be·sí:{nnil:isa tr-1::111\eteben B~ ill1'.' .. ct-cs- h . .::t1 

döult.00 .. s .Az egyetemi tanu,lmányokat legfe,ljeh~ nyolc ,fé~évetf 1ri-
• '-" - , 

0 

, • • 'bk · t a g·yogvszere.sz1 tan 0--tevő időre l·ehct rnegszakl.tan1; egye eu . . , . , _ 
1 . t i ·: ., hnlilO'atott .évfolyamát meg kell i.sn1érteln1, az. eset varn u .o Jdid · o"' 11- t · 'k ' ' üket 
l~g rn:tr l~te1t viz•so·ák azo11ba1.m n1eg1L-ar Ja T eTven~ 'k ·_ . i t 
- lOÍ § AÍ · az :1ős:zigorlaton, illetőleg Yala1nc y1 sz1gorLa -~n 

h · d. ~1·--!ll'étl ~-s alJralniúból -sen1 felel lllOg, vagy a hannac11k 
.a. arml ~- ~zor1 i:~c. o~b.1'zco,·1•rít~'i~1r"". kiállításától sizán1ított n.ég-y éven 
''ZlO'l'l' 'llOI a v ,,~ '-'.! ,Y , . k~ l t gye 
i~et{i_'i: 8~111 

1

-tet.te le végül aki a gyóg·yszoresz1 .o •'ekv! e, az ebet„i 
' . 1 ' r k n1eo·keztlésétől sz.ámított t11ze-n t;llo eyei; u 

ten11 tanu n1an3 o 11..r "' , , '""rénve-s o-yóo>ysze•resea ok1e" . .-. ·erlte n1eg· 1\ilairyarorszagon er' , , ,,,. o , , • 

nei,nt sz...,1, "'' e ·ezh'et e''s e·setleo· külföldön szerzett g·yog'Ysrzereszi veile 'n!em sz 1· • • ·• ~ .., 

okievclét nen1 1lton'osítathatja. . , 
102. ·§. Az oklevele.s gy?g~yszerész;t a dokto~·1 szabaly;at~kba1~ 

bott feltételek teljes'ltese e•sert:eben az ;>1v?s~udo!11any1 ka 
l~egs:aón' szerélszdoktor1~á, a bölcsészettudo:na.n!1, ~11eto1eg a ,1n~~ 
Ion! ~1Yk 0.Y, -t l"~e'szettudoin8.nvi fü:aeon _ped1g· boleo:~·e-:_izet 1tudon1an.r1 tema 1 a1- -es ,e llk . - - ' • 

doktorrá lehet avatni. , 
l h lJ t l a érvényes, akik a1. l.o"-. §. E. ,_,z a szabályzat a'.!:n .;:ra a, a· g·a o '>Tr. 

" tl l be .az og-ye-temi 19110/41. tanév első fólévétől ke-zd-.-c ira -::ozna t 

g;yógy-szeréRzi talO/folyamra. 

9130/1943. y, K j\f, s:,ámú remle;~t :": ,' 
a gyóg·yszerészgyakornoki 'C,'Yakorl.at S'.iHlüalyüZll.3<ilOl. 

CKil:i·i'.dettetett lf.1--±:3 n1újns 2fLún. - n. T. 1T71. nlfl) 

, · · t a belü ~rn1inisz.terrel A vallás- és közoldtatásüg·y1 .1n111Jlsz er, ;.,„1 

0' T t 'i•tve Ö következőket rendeli: , r " r r 

e'='}~. e.§. ·A' g:yógy-szerészhallg·a tók eg-yeten1 i kikép~eser?l .-szo lo -sza~ 
, : t (32.900/19<\0, y, K. JYL ,sz. rernl<Jlet, - ,k1.<,d a 38,3. ol.dalon) 
~halyza§ . ' t l 'ben teli'esíteudö gyogy,gzereszgyako1nok1 gya--S-10 . -a1 er ·e. me, . , l t t t l 
korl~t részletes szabályait a jelen rende e ar a ruaz.za. , . 

2 § (1)' Az eg-yetomi gyóg·yszerészi tanf?lyai;• h1uUgat:_iia a" 
első 

0

évÍolya1n kötelező t~ntárg·yainak h~.l:gata~:, ~s ko{:1~? g;:~ 
koi·latainak elvég·zése utan vailamely g·yo~ysz~1 a1 _Ja1; . . 0001 
ft,t gyógysz.erészgyakornt0ki gyakorlatot .k?teles telJes1teni.

1 
k t 

(2) Azokat az e.lméieti és g'yal,rorI~rt1 i~mereteket, a1ne_ ye. ~ ~ 
g·yakor•lat ideje alu,tt ·el k~l~ sajá_t1ta~1,. a ~e len rendelet-tel egy1de 
jüleg kiadotlt fog·.l•alkoztatas.1 te·rv so1olJa fel, 
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3. §. (1) A 2, ·§-ban meghatározott g-yakorlatot csak olyam 
gyógyszertárban lehet teljesíteni, an1e1lyne-k felelős vezett:őjétt a. 
vall'ás- és közoktatásügyi mini1szter a n'épjóléti niiniszterrel egyet
értve gyógysrzerészgyakornok t.artására feljogosítja. 

(2) A gyakornoktartási jog elnyerése iránt1i kérelmet a gyógry_ 
szertár székhe1lye szerint ille:tékes törvényhatóság első tisZltvise
lőjén61i kell ben.yujtani, aki azt a tisztifőorvos, Budapesiten a s.z:é~ 
ke.sfővá.ros1i tisrztifőor\ros vé.leményével ellátott javaslat kisére.té
ben a vailJás- és közoktatásügyi n1fariszterhez terjeszlt.i fel. 

(3) A gyakornoktartásra jog'osí.tott gyógyszertárban e-gyidejü
leg csak a:wnyi gyakornokot lehet foglalkoztatni, ahány okleveles 
KYÓgysz.erész. a gyógyszertárban in.ií.ködik . 

(4) A gyakornoktartási jog· vis1szavo:nás,ig érvényes; a gyógy_ 
szertár felelős vezetőjének szenr:élyé-bemi bekövetkezett váiitozás ese
tében azonban a g-yakornokta.rt.ási jogot újból kell kérelmezni, de 
az engedély -eh1yeréséig, i·lletve megtagadásáig a gyakornok a 
gyógysze-rtárha11 n1aradha.t. 

4. §. (1) An.n.ak a gyóg·yszertárnak a felelős vezetője, akive-1 a 
gyógyszerészhallg-ató g;;Tako11nJokként 1raló fclvéteilrére nézve m<Bg
egyeze.tt, kötHle.s .az erre a célra rendszcr-e-s·ített tö1·zslapba a gya
kornok g;rakorlati rnűködéisének kezdő időpontját és a törzslapbaru. 
fogi1alt rovatoknak 111gfelelő többi adatot bejegyezni és a bejegy
zést az illetékes tisztiorvos·sal (Budapesten a kerületi tis~tiorvos
sal) a gyakornok gyakorlati müködésé-nBk megkezdésétől számított 
8 nap alatt lá.ttnn1ozltatn.i. A játtamozástóli szán1ított 14 nap 
alatt a gyógyszeréezgyakor1n10k köteles a törzslapot az illetékes dé.. 
káni htivatalniak t.udon1itsu-b,rétel1 é'SJ nyilvántarhá:s végett b-en1u
t.atni A törzsiaPot a g-yakorlatj idő szabályszerű kitöltése után a 
gy6gyszel'.é1~zg-yakornok leekekönyYéhez kell füzni. 

(2) Az e1lőző bekezdésben fogl!alt rendelkezések szerint kell el
járni abbrnuJ az es{'~tbe.n is, ha a gyakornok gyakorlatát megszakít
ja, bef'-eje.z~, vagy iná1s gyóg7szertárba lép át. 

(3) A gyógyszerészgyakornok a, gyakorla.t ideje alatt csak 
iné.]if"ányil'ást érdemlő okból, az illetékes dékfun!hoz intéze,tt és az ille~ 
ték:e..s1 tisztiorvos által véleményezett kérvényre a dékán előzetes 
engedélyével léphet át \Talan1e.1y 111ás gyógysz,ertárba; a gyógy
szertár fe1J.e:l.ős vezetője - a 6. §. (4) bekezdésében ernlíte,t.t okon 
kívül - S'Zin!tén csak méltánylást érdemlő. okból kivánili.atja a gya
kornok kiló1iését; a gyakornok kilépését és annak okát a gyógy
szertár fB-lelős vezetője- köteil'es az i1lJetékes clékánirak a tisztiorvos 
véleményével -ellátott indokolt beadványban bejelenteni. 

5. §. (1) A g-yógysz.c-r1tár falel'ő-s vezetője köte.1e-s a gyakornok 
ni,liködését állandóan e.lle!lJ:őrizni és oly inódon irártyitan'i, hogy a 
g'Yakornok a g·yakorlat ideje alatt a vallás- és közoktatásügyi mi-

'i 



ri1i,szter áJ1tal n1egállapított fog·lalkozta;tási tervben megjelölt elmé
leti és g-yakorlati is1nereteke.t elsajátíthassa. _ 

(2) A gyógyszerészgyakornoktót a gyakorlati oktatásért díjat 
kfiV'ete1ni nem, lehet; a gyógyszerészgyakornokot csak a szak:ba
vágó folada tokkal lehet fog)]alkoztatni. 

(3) A gyógy,szertár felelős vezetője a gyakornnknak a gyóg-y _ 
szertár köte-lékébőt való kilép·é'selcor a törzs.lap jegyzet rovatába 
köte11es a gyakornok magaviseleté1~ és szorgal1nára von.atkozó 
észrevételeit (ig·en szorgalmas, szorgalma.s, hainJyag jelzésekkel) 

'bejegyezni. 
6. §. (1) A gyógys;zerészgyakoTnok a gyakorlat ideje alatt kö-

'teloo: a) a gyógyszertár felelős vezetőjének vagy he1l.yettesénelc uta-
sításait ponrt:osan megtartani; 

. b) a „Foglalkozási terv"ben megállapított 1·ende1Jrnzéseknek 
'€'·~~get tenni és, az elmffi,eti és gyakorléllti isme1·eteket elsajátítani, 

Foglnlkoztat.:'isi t·f'rvre vonatkozóan 1úsr1 a p:y!_)'.!;ys~1;0rPsz gyakornokok: 
-gyakorlati fog1alkoztntí1sa túrgyábfln kibocnútott G.J.050/1943, V. K, JYI. sz. 
rendeletet a 399. oldalon. 

e) az egyetemi fegyolmi szabályoknak n1eg·fele1ő magataTtást 

'tam.túsí tani. 

' A (2). és (3) bekezdés helyett a kollektív szerződés rendelkezései 

irányadók (lásd 'R'fí4. oldalon}. 

(4) Ha a g:yógyszeré.sizgyakornok a je.leu §~ban meghatáTozot.t 
-kötela.,;;ség·e-jnek ne1n tesz elogert, a. gyógyswT·tá-r fele1lős venetője 
erről a7> i1letékes tisztioi_·voflna,lri és dékánnak jele-nbést tesz, egy
út.t,a.l követe1heli_ n. gyakornoknak a gyógysz.ertáJ'ból vailó kilé:P&-

sélt is. 7. §. A tisztifőorvos (Buda.pe.sit0nl a sz.éke-sfővárosi kerületi 
tiiSztiorvos), továbbá az Országos Közegészségügyi Inté·z.et szak~ 
közeg·e a gyúgysz.ertá1· vizsgálata alkalmával a gyóg-yszeréBzg·ya
-kornok működé,sé.t j,s ellenőriz11i köteles. Ha a tisztifönrvos {Bu
dapesten a sz.ékesfővá1·os·i kerületi tisztiorvos), illetve HZ Orszát?;os 
Köz.eg:észségügyi Intézet szakközeg·e a vizsgálat során azt állapít
ja me13:. hogy a gyógyszertár felelős vczeiiője az 5. §-ban ineghat-á
roz.01.1t köte11essége-inek nenli tes·Z eleget, eTről a tör•rényhatóság 
első tisztviselője útján jelentést -tesz a vallás- és közoktatásügyi 
n1inisz.t0rnck, aki a né1Jjólét1 1nin1.szterrel egyetértve megvonihat.ja 
a gyógyszertár felelős vezetőjének gyakornok ta1·tási jogo.RiÍ.tvá-

nyát.. 
8. §. Kiilfö~di gyógyszertári g--yakorlatnak vagy 1náls pályán 

eltöltött időnek a g--yógyszerész.gyakoruoki g'Yakorlatba való be-

számítására, valamint a gyó sz· , , s~akHására a 32.900/1940. v. :lf M°Te~~g-y~kornofui gyakorlat meg-
bwlyzat 99. és 100. §-aibanl fogw'ilt ·. ~~'f k r_enoolettel kiadott Sza
alkahnazn~. · 1 e e ezesek-et kell megfelelően 

?· §. Ez a rendelet kihírdetése na · , l' , 
egyidejüleg a 20 031/1932 V K JVI ,PJ';n, eP hatályba é• ez:ool 
számú rendelet (Rt. 1932: sSl. ~s iÓc:i~am)uhest: 212-~10/1932. V, K, M, o. a a yat veszti. 

. . , . 9120/1943. V. K. M. sz:ímú ren<lelet 
a gyogyszereszgyakornoki i:,ryakorlat átmeneti szabályozá1táról. 

(KHlirdettetett 1943 m-áius 21S-:í.n _ R T 13_ , •· . . . 11, old.) 

. A jelen rendelet rentlelkezüseit ,1: l 99 ( 
delet 6. és 35, §-ánál (3S4~ é;~3ss. 01~~\)~ u.~.J00/1940. V. IZ. 1\1, szá1nú ren-

. 1~-555(19~5. V. K. M. számú rendelet 
a gyogyszereszkepzes e-g~e.s r~ndelkezés·einek szabályozása 

targyaban. 

(E::ihi'l'•dettetett 1945 ,szeptember 4-Pn _ ""I r- ll . • _.i • "-· 8. szaru.) 

d
. 

1 
t~ jelen rend_ei:t 1•endelkc:.r,Pseit lásd n 32.D00/194-0 y K ""I 

e e 6. és 11. §-flnal (384. és 385. oldal). · · \._, .n. szúniú ren-

. . . . GU~G/rn43. V. K. M. számú rendelet 
a gyogys:z:ereszgy~ko:rnoko-k gyakorlati" fo~lall-o t ! . · · .., \,_ z a asa 

Foglal!co.zta.fás'i, terv. 

. ~ gyakornoki időnek az a célja hog~ 1„. t len11 te· ' tt d - , · ' ·.:> az e oz,e cs egyévi eo·ye 
. r1nesze ' u omany1 alapis1neretek b. 't 1 , b . "' . -

a nyilvános e; ~ÓO' ·t, . 
1 

b , 11· 0 ra an ineg·1s1nerJe 
1 „ „ . , l „:y ,.,,ysz.e1 ara.;: an fo1yo n1,unkát az ott . '1 t t 
rozorusegge szembern való vise1ked6st , k ' . .a.nt e--~, e;• a 
azokat az isn1eret.eket a1nelyek ·1 , ', ~ya oriiat1lag 1.s elsaJat1tsa 
szítéséhez, elartásúihoz' kiszolg·í1t e t ,gy;ohgysze~~el {,'szabályszerű elké-
a , k ' "' a asél oz szn rsegesek ine:o'is · 

gy?gys1Zere et, a11apanyagokat, e<Szközöke-t . k' „ '.. ,,, merJe 
ta~1nlJa a rendsze1·es, szabatos felelőssé tel. , eszuleke~et: 1neg-
1cakat, n1eg;<:!Zokja a rendet 1. t ; gt JCS gyógysze.resz1 inun-

d
• t ·- , . ' a il·SZ ai;;ago a fegyeln1czet·t l lk as·~ a gondos é.s pontos , . . , ', , ·, , , gont:_ o n-

·cthika követelményeit. ' gyogyszeike,s,z,itest es a gyógyszerészi 

E célból a tanító-főnök vaO'y h 1 tt . , 
koz.zék a gyakornokkal n1iné1l gyb k~ ybeb e.se nunel több. et fog·lal-
' k l t' , a 1a an oktaJSsa t it f'"l .. a. gya ~or a 1 szakis1ne~,etekr·e K"l" „ ' an,,_ .s.a, o eg . t . , , J_ „ u onosen fontos hog· · d t 
pon osan a fennallo szabá:lyoknak , .., . kt • _ Y 1n1n cn " e-o a sza. ,udon1anyok minden-
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" 
. . 1 l" oktassuk 1-Ia va1arnit nem·. tu·dl a fő~· 

I·ori haladásiu1ak n1egfel 'bcboen, .11.ta' i·1~ hog·y 1niként á11 a kérdés„ 
' 1 tl e e ó nezzen " e• t ''l t1ök yagy he ye .-Les_'. , ·ncs módja, inkább ne egyen arro_ 
vag·y ha erre va~a~:1 okbol ~ll he'l telen dolg·ok tanításával ·s·o~a:t 
említést. Ne feleJtsuk el, hogy . Y nk tekintélyének és az egesz. 
úrtunk a, g'J(akorno~nak,, l~n:~g_A: gyalcornokkal való h_el?"es, C~· 
g·yógyszcresz1 kar, sz.1n-:~n~,1· a , · ar g'YÓgyszerészet alap3a1t rak~a. 
írányns fogila.lkozas. a JOV? 111 :ile off,iciumnak, kitüntietésnek es 
le. Ezért taTrts~a ,m1nde1~~1 "~ ógyszerésznemzedéknek, .a g-yakor
fonttos kötelessegen'~k, a J,0';'~ ~ t·:iuítófőnök helyezzen -súlyt arra,. 
nokoknak helyes k1kepze-~? . t, s'e1·etctet1 :é,s a fog·lalkozás mcgbe~ 

k . kb·in a IJJ_1va as z hog·J~ a. gya orno ,e-· ' .. ~.".~' -,. 
csülé.sét felke:ltse e~ 1UCgf)_!_o,)1t'.)e. , ógyszertárban tan[Ultakról, .e-1-

A gyóg·yszel'észg~akornok. f· gy é1St naplót vezet, amelyet a 
vég'zett munkáiról reiszl,et~s h~e J~~'Y;·1" ~ím{í. koillokviumon bemu
Bevezetés a g'yÓgyszer~~z.l 1;~l~~vi.umtra való jelentkezésekor a. 

tatnii köteles. Ezt a ?'.a~ ot a 0 
, ógyszerészgyakornoki feladatok 

dékáni hiv>etalba ny~Jt;ia ~e. A g,y ,16 helyett ebbe kell a tanulta
kön-y>.r:érnek u1egjelen0se utan a ~fa~ 
1~at é--s a n1ag-yarázatokat be~eze n,i. ógyszertárban e~töltött idejé-. 
..._, li;_ o'yÓgyszerészgyakorno.1' a gky' '-q v"g·é·ll· J'únius hó második 

_,,_ 
0

• 1 1 'l ·ya<orn'O 1 e, '--' • t' 
röl, az, ott tanu ta <l'O ' a .g !hÓ első felében tartandö ,,Bevcze. eis1 a. 
felében yag'y szepte1nber , " 1 ""e'cző kollokviumon tarto:1ak be-

-· , · h' t'sba" c1mn coi, 1' , · h' t l'b rL n·yóo·ysze-re.sz1 ·1va ~· ' , t ·netélc-es dékan1 iva a. a a " " . A 1 11 1· un1rn az egy en1 l 
szán1olrni. {~ 0 '-".°1 

, ~ ·1t 1 kitűzött időben. · _ . 
kell jelentkezn1 a de1<an ai ~ 1 1 ·zoio„iljon: .ii_.únyadou1 arra, nnt. 

b ., alább következő vezer ona t~ 0i::'u' meg'l-Qnul1li illetve elvé-· _,_.._„ ~ • • • , :-yszcr a.1' L" ccc ; ' kel·l a. g-yakornokna.k d. gyog -

l-!.'Czni. _ zzal l{:ezdjiik, hogy ismertessük: 
- Az oktatást mindeni ~se1t~e11 ·t~r1·'a1 és az a.z7,al kapcsolatO'SI he-
n1cg a g'Jrakornokot a g·yo~-y~z,e~ „fel~zereilésével, eszközeivel,. l<ar~ 
lyisége,kkel, azok be1·sn,dezese-;~ 'áu1yed&n\yek eszközök, stb. t1szto-· 
. , , , l (a helyiseg az a v . , , , , aJ a g~óg:y

bantarta.sava , . 'k lhelyezéséveJ, eltar.1;a.sav • ·, •.J k 
, . l) a c'voo'yszere ei b, l kka1 a ruerlege -g'atasava , =u "" , 1 fontosabb jogsza a. yo • , „ . 

szerészetre vonat~o~o ~ad 1 . közönsé·gglcl szemben megerto W
kel való helyes banas1no a • a. 

selketléssel, stb. - : . b 'lleszthető a gyógyszertá;r inunk:;_-· 
Ezután H gyak0Tn~~b~1..,1.1 la~or;tóriurnban folyó g·yo,~--ys:zerk~

l'•Cl1!djébe, úgy, 11or~Y e?, . l ~~it o·y·1korolja alkalor11szeruen •. ~mA 
szítés egysze:ft alapn~~:r~' ede' az6rt bizonyos rendsz.er szerin ik 
lyen mu1111ka epp.e11 ~~,0 1 

' . k be a gyakornokot, akkor, ~?1 or: 
l ·eeepturához csak l(.esohb o,~ztJtU 1 „ t1'tot:t .a mérleg·eken JO!l. tud 

k , · "gyessege- e saJa '' A e ep n1ár biz.onyo.s eza 1;, \ " elotekkel tisztában van. r e -
in·éi·1ll és az egyszeruJ;b a, aP1:~1v. ·1l~orolja a gyakoruok a J?orosz
turai inunkák be::-ezetéis1e~~P~„l"g~~rokat ossz.on! el C1s' n1érJe meg 
tást, úgy hogy konnye·n oOI u o 

egyenként az egyes elosztott részeket. A g-yógyszerké6zítés wl-ap..v 
műve1eteirt alkalomadtán egy-egy galenusi készítmény előállítása„ 
il11.etve egy-egy eleinte egysze:ríí, később bonyolultabb recept elké
szítésével gyakorolja a gyakornok. A vég?..ett műveleteket minél 
behatóbban magJ7arázzuk meg a gyakornoknak, lehetőleg f,izilcai„ 
kémiai, lhatásrt:ani ési természet€1Sen gyÓgJ7szerlechnikai szempont
ból is. A fontosabb recepturai g-yógy.gzeralakokr-a wlkalo1n.adtiitn 
egy-eg'Y adott esetben külön is hívjuk fel a gyakornok figyehnét. 

A vez.érforualban megadott sorrend betartása niexn lénye,ges,, 
nem okv0tlenül szükséges, nem ds lehet minden gyógyszertárban 
azt pontosan betartani. A gyógyszertárnak meg vannak a napi 
folyó munkái úgy a laboratóriumban, mint a recepturánál. Ezek
be mégis úgy kell a gyakornokot bekapcsolni, hogy előbb az egy_ 
szerűbbeket, azután fokozatosan a körüilm-ényesebb0ke1t végeztoo
sük vele. Különősen arra kell súlyt helyezni, 'hogy az eszközök -és 
kószüLérkek használatában és a különféle galenusi és rooeptura.i 
műveletek végrehajtásában kell üg~esiségiet és jártasságot szerez
zen. I1s.m.erje meg lehetőleg az összes gyógy.szer>akert és szabad ide· 
jén olvashassa azok 1Ieírását a gyógyszerkönyvben és eg-yéb szak
.könyvben . 

Vezérfonal. 

1. Körséta a gyógysz.er--tárban. A gyógyszertár h.elyi.ségeinek, 
berendezós#nek és felszerelésének bemutatása a 260.520/1934. B. M. 
sz. rendelet aJapján. 

A_ 260.520/1934, B. 111. rendeletet lásd a 332. oldalon. 

2. A gyógy-sizertár helyiségeinek és berendezésének karbantar
táisa és tisztogatása. Az állvánJredé-nyek tör:Lése, ~közök (mozsa
rak. üveg- és porcellánedé-nyek, sPatulák, gyóg-ysz,eres üveg-ek, t.é
g--O!yek stb.) tisztítása. 

3. Mér·é!s. A gyóg7szertári mérlegek (tára-, kézi-, tizedes-, 
analytikai mérleg), A mérés gyakorlása a tára-, kézi- é-s tizedes-
1uétrlegen. 

4. A gyógyszertár anyagké>B-zl·ete, a gyógyszerek. (V egy,gzeTek, 
drogok, gyógyszere-s (ga'lenikus) készítn1ények, kötözőszer~k. 
gyógy&zerkiilönlegességek és vegyileg egységes szerek, szérum-, vi
tamin-, hormonkétszítménye.k, gyógyászati segédeszközök, egéazség
ápoló, fertőtlenítőszerek, ásványvizek, fürdősók, piperecik•kek, stb.) 

5. A gyógyszerek felosztása erő.s vagy nem erőEi h,atásuk tize· 
rint. Eltartásuk. (Közömbös hatású, egyker0szte.s, üreskeresztes 
kétkeresztes i;zerek, kábítószerek.) 

6. A gyógysz-er·eM helyes eltartása) tárolása~ (A gyógyszerek jó. 
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ságát befdlyásoló körülm.ények, fény, (sötéitség, hideg, meleg,. ned"" 
ves·ség, száraz&ág, stb.) 

'J. A gyógyszeTek nevei, synonymák. , . 
8. A gyógy•szerek betöltése. (Az impleálás szahalyai.) A készle· 

tek pótlá..<;a (defectura). Az anyagbeszeTzé:s módjai. , 
9. A gyógy-szerek kiszerolése, csomagolása. A porosztas gya

korlása. 
10. A gyógyiszerkönyv. (Mit tartalm>iz a gyógyszel'k>önyv.) . A 

hivata:lns gyógyszerel{. , 
11. A gyógysze1·készítés alap1nűvolete~: aprítás _(cont~si?), hi~1-

tás (di'1utio), oldás (solutio), szűrés (colabo), keveres {m1xt10), d.or· 
zsölés (ttrituratio), porosítás (pulv-erisatio), áztat~s (maccra~10_), 
pállítás (digestio), forrázás (infnsio), főzés, (d~coct10),, perkola.l~s 
(percolatio), szárítás (siccatio), sajto1ás. (pr~scles), der,1te1s (clar.1f~.
catio), leöntés (d-ecant.atio), szitálás (crJbrat.1~), l?csapas (prae~1p~
tatio), cilvasztás (liquidatio), 'ste,rilezés (stcnhsat10), tabletta ke·szi-
tés (comprimatio) stb. . 

12. A gyógyszeres készítmények. (Aquae aromat1c.ac, collcn;
p.astra, comprimata, emp'la,,stra, elcos.aechara, e::t~arcta, o'lea .me~1-
ca1ninosa, pilulae, pulveTes, siapon-os, 1specles, s111r1tus, sup1~os1tor1.a, 
&yrupi, tineturae, unguenta, vina medieamentosa stb.). ,Tu'I~n~leg~.1k 
típusból le.galább 1-2-t ké.szít::;,en cl a gyakornok. A kesz1tes k,oz
ben előforduló alapn1űvel-eteket m.agyaráziuk ineg. 

13. A recept ke'll&kei. az orvosi rendelvények elkészíte;se. Taxa. 
14. Kézi eladás. (Milyen szereket lehet kézi eladásban kiszol-

gáltatni, ár.) , , 
15. A gyógyszerek elkészíté5e és ki-szo1gáltatása„körül ervenyes 

jogszabályok a 260.510/1934. B. ]\/[. ,sz. rendelet alappn. 

A 260.510/1934. B. 1\I, rendelelet lúsd a 201. olllalon. 

16. A fontosabb recepturai gyógyszel'alakok. (1\!Iixtura, oldat, 
su-sp·ensio, emulsio, ,gaturatio, kenet, kenőcs, rúzók&s~ü.lék, D?Tok. 
pilula, granula, b10lus, suppositorium., globulus, boug1e, pruszt1lla.) 

17. A Formn'lae Not1nalos készítmények. 
18. Gyógysze1·viz.sgálat elemei. 1\z egyszerűbb fizikai állandók 

meghatározása: sűrií.ség, szárazn1aradé~k tartalo131. , 
19. A gyógyszertári kiönyvek vezeteise. A gyogyszerlar kereske-

delmi adminisztrációja. 
Budapest, 1943. ·évi június hó 8-án. 
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xv. 
A zsidókra hátrányos megkülönböztetést 
tartalmazó jogszabályok folytán elvesz· 
tett személyjogú gyógyszertári jogosit-

ványok rendezésére vonatkozó 
hatályos jo~,szahályok. 

1H.48D/194.5. M. E. számú rendelet 
a zsidókra hátrányos inegkülön1böztetést tartal1n.azó jogszabályok 
.folytán elvesztett személyjogú. gyóg:yszertári jogosítványok ren

dezése tárgyában. 

(EJhirdettetett 1945 nov. G-ún. - ?lf, F:. lf-JS. szúm.) 

A minisztérium az Ideiglenes Nemzetgyűlés. által az 1945. ev1 
'Szeptember hó 13. napján adott felhatalmazá1e- Jlllapján a lk:öve·tke
-zőlret rendeli: 

. 1. §. (1) Az 1939 : IV. 1tc. hatálybailépése után átruiházo~t, vaJl!a. 
mmt az 1939 : IV. tc. 12. §·a 'illetve a 2.6$0/1942. M. E. s~ámú 
(Rendeletek Tára 840 cJl'dal) és az 1.370/1944. l\IL E. számú (Rende· 
letel~ Tára 424. oldali.)' 'rendeletek :alapján megvont widó személy
jogú gyóg·yszertári jogosítványok új engedélyeseiruek (a további~ 
.-akban: időközi . engedélyes)" s.z.emélYog'Ü gyógysze1·1tári jogosít
ván!ya; úgy~i.ntén a.i, 11.370/1944. M. E.1 .szá1nú rendeílledA alapján 
megbízott hatósági vezetők (a továbbiakbanJ: időközi kezeÍők) 
megbizatása a jelen rendelet hatályba lépés-e n·apján lb.a:tályát
veszti. 

(2) Az időközi engedélyesek, Úgyszintén az időközi kezelők 
kötelesek a jelen rendellet hatálybalépése napjától számított nyolc 
nap alatt a törvényhatóság első tisztviselőjének bejelent.enti: 

a) az (1) bekezdésben em1:ített átruházás, illetőleg megvonás 
idej'é1n vollit engedélyesét, illetőleg has~onélvezőjét (a továbbiak
ha.nl: eredeti engedélyes), 
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b) az időközi engedél~es, „illetől'eg: 3:~, i~őközi kezelő nevét és 
lakóhelyét az utca és a lhazszam meg1elolesev.eJl, , 

o) a g-yógyswrtár helyét (körzetét) és elnevozooét, 
d) a gyógyszertárhoz tartozó fiókgyóB'szertár helyét, 
e) a gyógyszertár átvételének itl?p<>nltJ~t. " . , .... 
(3) Amennyiben az időközi engedelyes,, illleto.leg az idokofü ke

zelő meghalt vagy ismeretlen helyen tartozkod1k, vagy h<; a (2} 
bekezdésben megállapított bejelentési köt„Jlewt,tségének l;>armt;lY 
okból a megállapított határidő alatt nem tesz elell'et, a be!el<;nltest 
a rende[k:ezé&re álló adatoknak m10gfe]elően a gyogyszertar Jelen
legi vezeil:ője {kezelője) köteles m~gi~nni.. „. .. 

2. §. (1) A törvényhatóság elso, tisztvrn;>loJe koj;el;s az 1. §. _(2) 
bekezdése alapján bejefüntetb g-yogyszertar vezetesevel haladek
tallanul ·hatósági vezetőt megbízni. 

A jelen (1) bekezdést a 2370/lü-f6. 1\f. E. sz. re~d-elet_ (1I .. I<. 64. sz.} 
1. §-án~k (1) bekezdése a kövelkez{) rende1kezéssel egeszfte\te k1. 

2870/1946. ,)[. E. sz. r. 1. ' (1) bek.: 

Jlat6sdqi ,vezet6iil - a111enn1ti-ben ezt kéri. - elsö8orr);1,n a.z eredeti enge.._ 
d07iyest keÚ kirendelni.; ha pedi.g a-z eredeti enae7élyes ki:r~·ndJéséf, ~1;3"ni, kért> 

lv 'h l 'lozott va·Yll távol van a g·1/Ó[f'IJS.~erta.r vezetésr;vel - her. el1né:. re aay e1> a .a ' · · , . . - , b'" · , 1.: .'1 
_~elsősorban az frlőlcözi. ennedölyest ke/,l ltntósagt 'Pczeto!<ent 1neg, i.„ni. 11. ,111ht-

az eretleti engeMl11e8, 1nind az ·ld6köZ"l engedélyes va.,rnJ ba.n11ely '!H~i.<;: a gyof!_~
szertcír önálló vezetésére k6pesftett. oklevel?·~. [t~6g11sze:~?8: ~ui.to.~a·~~ ;vezetou:t 
csak abban az esetben rcnflelhet? kt, .!1.a: ?'"".ol{~,% ·111.c.r1b.,,.,h(,t?s(1~1nt 1.c;t. lió11&11: 
nctii 11.en?i 1'éf/ebb-i lieletil ha.tósá.u·i erkolcsi b1zonyít'V'.LnnyrJ.l l!J(L.oUa e.s ha a"' 
nletékcs i.QOJzolóbfrtottsc111 őt iga::ol-tn-a.!._· jclontettc k-i. 

(2) Mindaddig, amíg az előző bekezdés alapjá~ i;i-egbízot~ ha
tós:ág-i ve'.liető a gyóg·yszertár vezetésé-ti nem v~szi a:t'. ~ ~y?g'Yi 
szertár további működéséről1, a'.h_ időköz:i euge~~1ycis (1~~~oz1 ke
zelő) illeitőle-g a gyógysz,C-'l'tar Je-lenleg".l vezetoJe (keze~oJe) go~
rlosk~dik. Az időközi enge.délyes (időközi. kezelő) a ~yog11s.z,e1·ta.r
anyagkészletét a rendes forgalom ke-reteit megha1·ado mertekben· 
nen1 csökkentheti. . „ „ . t:l 

(3) A hatósági vezető kirendelése után ~,z idoko~i ~-~ede.iyes 
(időközi kezelő), illetőleg a jelenleg-i vezeto (kezelo) koteles a,;. 
átvett berendezési és felszerelési tárgyakat - ~u1?:e;nl:tlyihe11 ~k 
a háborűsi .0se1n&n1yek: követkeiztében ~em semmi~ulte~ me-~, il~-e
tőleg· nem rongálódtak meg, vagy neki fel nem :·ohato ,okbol bir
tokából n"m kerültek ki - az étvét.clkor fennrullott allapotban, 
továbbá a gyógyszertár teljes anyagké-~zl·etét a~ (1) bek;3z,<le.3 alap„
j: n- n1egbízott hatósáO'i veztőnek a gyogyszertar vezete.sevel valo 
~egbizatásáról szó[ó ~kirat b.emutatása rn.1apjától szá_mít-0tt három 
nap alatt leltár ez.erint átadni. 
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, (4) Az ,időközi kez,elő, illetőleg a jelerilleg-i vezető (kezelő) a 
~·yogy~zertar b~re:i.~ezesé!~ek, felszer~lésének és anyagkéis0lie.tének 
aLadasaval egy1deJuleg kotele.s a gyogyszertár tiszta jövedelmé
:~ől ,a 'tö:;vénYha~ósál?' első„~isztvi's;előjén,ek e1szám0:1'ni. A sz;emély
:iogu gyogyszertar t11Sz.ta Jovedelme az eredeti eug·edélyest i1h~tőa 
leg örökös-ei t illeti. ' 

3. §. (1) A 2. §. (1) bekezdése altapján megbízott hatósági ve
ZB~.ő ~Mel~s .~ gy~gyszertár fern:itartása és továbbv·itele végett 
szuksogcs intelzkedeseket megtennl. Ehhez képest a hatósági ve
zető a gyógyszertár jövedellll!ének terhére az említett ügykörbe 
ta1·tozó jog.cse11ekméuyeket érvényesen vég·ezhet. 

(2) A hatósági vezető javadalmazását a gyógyszertár jövedel
m~n,ek t~rhére ~ a .helyi viszonyoknak, a gyógysz;errtár forgal
:ri..ia'niak .es a gyog'Yszerészi alka(fünazottak javadalmazásán1ak fi
gyelembev,é1telé-vel - a törvényhatóság elSő tisz,tviselője állapítja 
meg. 

4, §. (1) Az er.ecletá engedélyes a jelen rendelliet hatálybalépése 
napjá;tól számítotlt hatvan ,nJap alatt igénye.liheti az átruházott 
illetőleg· megvont szcmélyjogú gyógysz;ertári jog·osítvány vissr.a~ 
adá:sát. Az, aki -ez alatt a határidő all!att igényének érvényooítéa 
-sében elháríthatat1aru akadály miatt gátolva van', jgén~éit az aka
dály megszűnésétől számított hatvan nap alatt, legkésőbb azŰn
ban az 1947. évi május hó 1, (2370/1947. M. E. sz. r. 1. §-a) napjáig 
érvényesítheti 

(2) Ha az eredeti engedélyes igényének érvényesítésében elhá
rfthatatlan akadály (kisegítő szolgálatra vagy niunlcaszolgálatra 
történt igénybevétele vagy politikai okból, illetőleg származása 
1nia.tt való elhurcolása, stb.) kö1Jetkeztében gátolva van va,qy mBg
halt, az eredeti engedélyes felesége (özvegye), illetőleg kiskorú 
gyermeke (árvája), ilyen családtagok nemlétében az eredeti enge
délyesnek olyan nagykorú gyermeke (árvája), aki a gyógyszerészi 
képesítés megs:zerzése végett tanitUmányciit a jelen rendelet ha
tálybalépése előtt megkezdte, vagy ha ebben elháríthatatlam aka
dály következtében gátolva volt, az akadály rnegszűttése után, de 
legkésőbb az 1946. év folyamán megkezdi,, az 1947. évi május hó 1. 
(2370/1947. M. E. sz. r. 1. §-a) napjái.g kérheti a gyógyszertár 
haszonélvezeti Jogának engedélyezését (2370/1946. N. M. sz. r. 2, §-a). 

(3) Ha az eredeti engedélyes igényének érvényesítésében elhá
.rUhatatlan alwdály miatt gátolva, van\ va,gy meghalt és a je
len § (2) bekezdése szerint haszonélvezetre jogosult csa.ládtag 
nincs, vagy az a kérelemhez hozzájárul, az eredeti e'ngedélyes
nek gyógyszertár önálló vezet!Jsére k.évesített okleveles gyógy
szerész gyer'lrteke (árvája) vagy gyer1nekének (árvájának) 
gyógyszertár önálló vezetésére képesített okleveles .Qyógyszerész 
házastársa az 1947, évi május hó 1. (2370/1947. M. E. sz. r. 1, §-a) 
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1
iapjáig kérheti a szeinélyjogú gyógyszertári jogosítvány enge
délyezését A gyógjjszertá~rí jogosítvánwnak ílyen családtag ré
szére való engedélyezése a jelen rendelet alkalmazásában a jogo
sítvány visszaadásáva1l egy tek·in,tet alá esik. Ha pedig a jelen 
§ (2) bekezdése szerint haszonélvezetre jogosult családtag nincs 
és az a gyógyszerészi oklevéllel rendelkező családtag is rneghalt, 
ak·l a gyógyszertár'i jogosftvány engedélyezCsét a jete·n bekezdés 
renidelkezése'i alapján kérhette volna, ez utóbbi családtag özve
gye, illetőleg kiskorú árvája az 1947. écvi május hó 1. (2370/1947. 
111. E. sz. r. 1. §-a) napjáig kérheti a gyógyszertár haszonélvezet·i 
jogának engedélyezését (2370/1946. N. M. sz. r. 2. §-a). 

A jelen (3) bekezdést a 2370/l.947. :ilf. E. sz. rendelet (R. 'I'. 475, old.} 
2. és 3. §-a a következő rendelkezésekkel egészítette ki: 

2870/1947. M. E. sz. r. 2. §.a: 

Ha. az eredeti engedélyes igé-nyének érvényes·ítésében eUui·ríthatatlan akar 
(lrJ,'ly rniatt gátolva. V(lln vagy 1neghalt, az eredeti,. engedélyesnek gyögyszert&r 
önálló vezetésére kfJpe.s·ltett okleveles gyógys:wr6sz fOLesége (özvegye) a.z 
1947. t'!vi máj~ts hó 1. napjá,ig kérht·i a. sz·01nél11jog1í g-yógyszertcirc jogositvá111JJ 
engedélAJezúsét. A g'l}ógyszertári jogositványna/1, az eredet:·i engerJ,é'f;yes fel&
sége (özv.egye) részére való &1.r,1edé.Z,1ezése ({,, jelen r01~ddet aJ,/..'.alrna.zásába-n. 
a jogositván11 vissz»(la.d(ísával eg!I tekintet ahí esik, 

2370/1941. j\f. f!J. sz. ·r. 3, §-a: 

Az ereilet·t engedtJJ.l}es gyer1nek6nek (á.r·vájának} gyógyszertftr önál'l6 
vezetésére lcépes·f.tett okleveles g·yóqyszerés.<:: háza.stársa a 10.480/1945. lií. !1· 
számW renaeiet 4. §-ána.k - a 2370/1946. Jlf. E, s.zá1níi rencleilet 2. §--ával 
megállapitott - (3) bekezdése a.r.a.pjdn csak abba-n az e8etben kérheti ai 

gyógyszertári jonos-ít1;á.n11 engedéluezését, ha az eredet·i engedél;yes gyenne
kével (íirvájával) lcöf'ött házassága. a 2370/1946. -~i. JiJ. SZCÍJ/Jití rendelet ha
tálybalépése napján (1946. {!lv·i 1nárci-11s hó 19-én) tnár fennáJlott. 

( 4) A gyógyszertár haszonélvezete tekintetében a jeien § (2> 
és (3) bekezdese szerint haszonélvezetre jogosultat - az alábbi 
(5) bekezdésben foglalt kivétellel - ugyanazok a jogok iUetik 
meg, amelyeket az 1948 : XXX. tc. 15. §-a az özvegynek, illetőleg ' 
kfakorú árvának b-iztosít. (2370/1946. M· E. sz. r. 2. §-a) 

(5) Az eredeti engedélyes olyam1 kiskorú gyermekének, illető
leg árvájának haszonélvezeti joga, aki nagykorúságának eléré:. 
seko,r a gyógyszerészi képesftés megszerzése végett tanulmánya„ 
kat folytat, úgyszintém olyan nagylcorú gyermekének, illetőleg 
árvájának haszoinélvezeti joga, aki a gyógyszerészi képesités 
megszerzéséhez szükséges tanulmá'Y11yokat a jelen § (2) bekezdé.' 
sében említett határidő alatt megkezdte, annak a naptári évnek 

utolsó napjával szünik meg, amely évben a 'gyógyszerészi képesí
tést 1}leus,zerezte, illető!eg. a~t „az arra vonatkozó 'rendelkezésekben 
megallapitott tanulmanyi ido alatt megszerezhette volna. (2370/ 
1946. M. E. sz. r. 2. §·a) 
. (6) Az az eredeti e1tgedélyes, aki a személyjogú gyógyszertári 
.1og_osit1;ány 1.Jisszaad<f<<;,ára irányuló igényé'nek érvényes,ít.ésébe11, 
a Jelen § (1) bekezdeseben meghatározot.t határidő alatt elhárít 
lu;ta.:la,rn akad~ly m,iat~ gátol~a '!'olt, a jelen § (2) és (3) bekez= 
d;sein ,alc;pulo haszonelvezet ide3e alatt az akadály megszilnésé
től, sza111:1.t~t~ .hatv<;n ,wapo~i belül, i~ igényelheti a szeniiélyogú 
gyogyszertari Jogos,itvany ·visszaadasat. Az eredeti engedélyes az 
a~c.a_d~ly n;eu~zűné~étől sz~rr1;ftott hatvan nap alatt a' gyóiJyszer
tari ,1o_u,o,si_tvar:-y. visszaadasc;t abban az esetben is igén:yelheti, ha 
a n_ppJ~l~ti mtniszter a gyogyszertári jogosítványt a jelen § (3) 
be~ezdeseone_k .. rr;n~elkezés~i, a:lapján a.z eredet'i en,gedélyesnek 
gyogyszertar onallo vezetesere kePesített okleveles gyógyszerész 
gye;meke~ vagy UY<;rmekének gyógyszertár önálló vezetésére ké
pesite~t o~lev~l~s. gyóu_ys;;erész. házast~rsa részére ado1iián1yozta. 
A _qyogys~ertari JOgos1.tvany visszaadasa esetében az eredeti en
gedelyes előbb er1tlített családtagjának gyógyszertári jogosítvá
nya hatályát veszti. (2370/1946. M. & sz. r. 2. §-a) 

(7) A .felen § (6) bekezdésében meghatározott eset kivételével 
az _1947. évi május hó 1. (2370/1947. M. E. sz. r. 4. §-a) napja utám 
a 1elen rendelete'I'« alavuló igényt érvé'·nyesíteni többé -ne1n lehet. 
Azokra; a S'zem~';Yj~lfi~ gyógysze~tárakra., "amelyelcre az (1)-(3) 
bekezdesek alap3an igenyt nem ta1nasztottak a névjóléti mi1iisz
ter az 1948. évi június hó 30. (460/1948. Korm. 'sz. r. 1. §-a) napjáig 
országos pályázatot hirdet. A gyógyszertári jogosítványok ado-
1nán&ozásáná.l az időközi engedélyest előnyben kell részesíten-l 
f~ltéve, hogy az -illetékes ·igazolóbizottság őt igazoltnak jelentett~ 
ki, '." 6. § .. (1) bek:;zJ.ese. alapján szervezett három tagú bizo~tság 
pedig az osszes korulmenyek mérlegelése alapján a _qyógyszertári 
jogosfJvány adományozására javaslatot tett. Ha az időközi enge
<félY';,8 meg_halt,. az. el~~b e~lített előfeltétel mellett az özvegye, 
illetoleg kiskortt arva3a· kerheti a, gyógyszertár haszonélvezeti 
joglú;n1ak n'gedélyezését. Ha pedig az i.dőközi engedélyes pályázam 
tat nem nyújt be, illetőleg az özvegye vagy kiskorú árvája a 
gyógyszertár haszonélvezeti jogának engedBlyezését nem kéri 
vagy ha a gyógyszertári jogoSítvány adományozásának, illetőleÚ 
a gyógysz.ertári haszonélvezeti jog engedélyezésének előbb emlí0 

tett alőfeltétele nem áll fenni-, a 1gyógyszert'ári jogosítvány ado
mányozásánál más páJyázókkal szemben az előbb em/.ített előfel
tétel esetében előnyben kell részesíteni azolcat a pályázó/ca;t, akik
nek korábbi személyjogú gyógyszertári jogosítványa az 1. § ér~ 
telmében hatályát vesztette. A gyógyszertári jogosítvány (haszon-
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elvezeti jog) engedélyezése kérdésében: a népjóiéti 'Yhiniszter a 
6, § (1) bekezdése alapján szervezett háromtagú bizottság jaefas-
lata. alapján határoz. (2370(1946., M, E. ~z,. ': 2. §,-a!, . , 

5 §. (1) A sze1néH1yJogu gyogyszertar1 Jogo-s1tvany v1sszaada
sa iilietPleg· a gyógyszertár~ haszo1n!élvez0ti jog, 1engedélyezése 
ir&nti igényt kö.zvetlenü] a népjóléti JniniszteTnél kell 0löterjes1Z·
teni. A kérvényhez eredetben vagy ,:hiteles ;n~?latb~n , csatolni 
kell a g··yógyszerészi okillevBl:et, a _gyog_yis~erhar1 JOgos1~van~ e11-
gedélyező 6s - ha megvan - ·a ,Jogo:s,1t;aJ?1yt ~e~o?o ol~1r~rtot, 
a két hónapnál neni régebbi keletű hatosagi erlcolcsi f)izonyivanytp 
;alamint - ha a gyógyszertár átruháztatott - az átruházási en
!Jedélyokiratot és az adásvé~e!i szerzöqe~t (23'.0/1946,, M. E: s~. r, 
3. § (1) bek.), végül az illetekes •igazolob1zottsag h,aJtar?zatrut, ille
tőleg az igazo.l!ási eljárá'& meg·in,dítis~ra vona_t~ozo oft1ra~ot. „Ha 
az ig·ényt a 4. •§ (2) vagy (3) bekezdese wlapJ.an terJes"."hk elo, a 
kérvényhez a jogoswl:tság·~t _igazo!ó irat?kat ]~ e~ato},n1 kell . 

(2) Az illetékes igazolobizottsag hataroz_a.!at, illetolefl az i_ga_ 
zolá.<Ji eljárás me!JindításárOl von,atk~;o o~ir~tot csak, t:,b~a.n az 
esetben kerJ bemutatni,, lw az igen,ylo az ~rvenyben levo 3ogsza
bályok értelmében igazo!ásv eljárás alá esik. (2370/1946. M. & sz. 
r. 3. § (2) bek.) . 

(3) Az az igénylő, aki az (1) bekezdésben felsorolt iratol~at ~em 
eredetben, .siem hiteles másol?'t.ban csa,toln1 ne'1?- tudJa: a. szukseg·es 
adatokat egyéb hiteltérde1nlő iratokkall (a gyogyszereJsz1 szakszer-
ve:aet igazolása, stb.) is igazo,l?atja, , . . , , . , 

6. §. (1) A személy.fogú, .gyogyszer~a~i JOgositv_any ,v1.sszaadasa; 
Uletőle.Q a .ouó.oyszertári haszonélvezeti Jog enge<}e!'!fe'!~se ( 4'. § ( 1)-;
(3) bek.) kérdésében! a népjóléti. mimisz~er .a nev_3ol~i minisztér1-
umban erre a célra szervezett haromtagu bizottsag Javaslata alap~ 
ján határoz. A _gyógyszertári jogosítvány visszaadása, illetőleg ~ 
haszonélvezeti jog engedélyezése csak abban az esetben ta.gadhnto 
meg ha az igénylővel szemben az igazolási eljárás során feddésv 
né/ ~úlyosabb bÜntető ren1lelkezést meg~llap~tó haláro~a~ot hozt'!'.k 
vagy ha az igénylő nem b?'loLfiali ,politi.~ai magt,ar~asaval elko: 
vetett büntett vagy nyeresegvagybol elkovetett vétseg avf!'gY ka
bítószerrel elkövetett visszaélés 1niatt büntetve vo[t. A bizottság 
elnökét és két tagját a népjóléti 1ninlisztériu1n ti,sztviselői sorábó~ 
a népjóléti miniszter nevez~ ki. (2370/~946. JJ1. lfJ· .8~· r. 4; § p! b~k.) 

(2) Ha a népjóléti miniszter a gyogyszertar·i Jogositvany visz
szaadását, illetőleg a ha.szoné'lvezeti jog en1gedélyezését, az előb,bi 
bekezdésben e1nlített vala.mel'Jf okb~l megta_gadta, e~ f!Y.ogys;;ert,ar
ra o~·szágos pályázatot kell 11'1,rdetni. ~4 gyogyszertari Jogositvany 
ado;iányozásánál a 4. § (7) bekezdésében foglalt rende1tkezéseket 
kell a.lkalma:zni. (2870/1946. M. E. SP-. r. 4. § (1) bek,) 

(3) A sze1nélyjogú gyógyszertqri. jo.~os!tvány vi~szaa;J~sq.ról, 
illetőlea a .<JUÓ!J'JJSzertári h.aszan'elvezeti 3og engedelyezeserol a. 

408 

---------------------------------l!l\1':üil 
gyógyszertári jogosítványt, 'illetőleg a haszo-nélvezeti jogot enge
délyező okirat kiadásá1ial egyideJüen az időközi engedélyest is ér
tesíteni keil. (2870/1946. M. E. sz. "· 4. § (1) bele.) 

(4) Ha a népjóléti miniszter a 4. § (7) bekezdése vagy a jele" 
§ (2) bekezdése esetében a gyógyszertári jogosítványt nem az 
időközi engedélyes, han:e1n más sze1nély részére engedélyezte {}) 
gyógyszertári jogosítvány engedélyezéséről az en.gedélyező okirat 
.kiadásával egyidejüe:n; az időkö.z1. engedélyest ugyancsak értesíteni 
kell. (2370/19.16. JJ1, E. sz. r. 4. §. (1) bek.) 

7. ·§. (1) A 2. § (1) bekezdése alapján megbízott hatósági vezető 
köteles az engedély;ező okirat be1nurtatása napjától számítdtt há;
rom. ·ruap a;latt az átvett beren'(fezési és felszerelési tárgyakat az át
·vélteJkor fenTIJálló állapotban, valamint a gyógyszertár telj·cs anyag
kés,zletét a gyógyszertári jogosítvá;n~ (haszon.élv;ezeti jog) eng-edé
l)yesének leltár szerinrt átadni. 

(2) A gyógy,gzertár berendezésének, fe,J,szerelésének és antyag
készletélJ.1.ek át.adásával egyidejűleg köteles a hatósági v·ezető a 
gyógyszertár tiszta jövedelmét a gyógysze·1~tári jogos·ítvány (ha-
8Zoné.lvez.eti jog) erugedélye,sének ,e;Jls.>zámolni. 

(3) Ha a népjóléti ntiniszter a jelen rendelet rendeDkezései 
'ala.v.ián a sze1nélyjo_oú gyógyszertári jogosítványt (haszonélvezeti 
jogot) nern az eredeti engedélyesnek vagy a 4. § (2) és (3) bekez
désében említett valamelyik családta_qnak. sem az 1.dőközi en1gedé
·lyesnek vagy özvegyének, illetőleg kiskorú árváján·ak, hanem orD 
szágos vályázat alapján 1nás szernély részére engedélyezte, a ható
ság'[ vez(,xtő a gyógyszertár t-i-szta jövedelméről a törvényhcMJóság, 
első t-isztviselőjének köteles elszá1nolni. A gyógyszertár tiszta jö-1 

vedelme a Gyógyszerészek Országos Jól éti Alapját illeti. (2370/1946. 
.ílf. E. sz. r. 5. §-a) 

8. ·§. (1) A gyógyszertári jogosítvány Vi'SiSZaadása, iU:etöleg a 
'gjTÓgyszertár haszonélvezeti jogá.rnak engedéky·ezése ' esetében az 
időközi engedélyes az alábbi ren!delkBzések szerint megtérítést köd 
veteilhet azokért a s?-ük-ségcs és hasznos beruh:izásokért (he'lyreúl:lí
tásokért), am8J:yeket a gjTÓgy-sz,e.rtár helyisé-gé1~e fordított. 

(2) A beruházásokért (helyreállításokért) azoknak jelenleg 
·meglévő értéke erejéig jár megtérítés, azz,al a m,egszorítússal azon
ban, hog'Y ha az időközi engedéUyes vagyonában a beruiházás (hely
reá1Jlítás) költségei folytán nem álilott be való,ság·gal olyan csökke
nés, amely a beruházás (helyr.e:állítás) léte·sítéisekori ért.ékekn·ek 
megfelel, a beruházá• (helyreállítás) tekintetében mutatkozó tény
leges rnegtakarítás arányához igazodva te kell szállítani a meg1téri
'tés címéru _járó összegjert:~ i'S« !gy különösen az időközti. )engedélyes 
által el~ri megtakarítási arányához igazodó osökkenrtett ösziegben 
.k,eJI számítáJsba 'rellJili a beruházás (helyrerá1Uítás) meglévő értékét: 

a) ha az időközi engedélyes a beruházás (helyreá,Hítás) ffé~e-
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sítOOéihez an\il.akid,ején kisebb el1enszo\l.gálta1t\á:s'ért jutott, miny 
amilyen a létesítéskor a forgalomban ált.al!ában swkásoo volt; 

b) ha az időközi engedélyes. a beruházás (helyrekllítás) kölúsé
gélt készpén;z;kölcsönb61~ fedez;te, amelyet .a p;~mz, vásá1'ilóértékében 
utóbb bekövetkezett eltolódás folY'lán csökkeTut értékben fizetett 
vissza, vag·y amely a vi.sszaboicsá,tás időpontjában az eml[tett ok
ból csökkenti értékben áll fenn; 

e) ha a beruházásér't (helyreá:l~ításért) Jaro ell1ewszo1lg·átatá.'i"· 
leTovása réslZle.tfizetés kikötése folytán vagy egy.éib okból későbbi, 
időre halasz1tódott és az időközi engedélyes javára enn\8k köv·etkez
tébcn állott elő az előbbi pontban említett előny. 

(3) A (2) bekezdés alkaln1azásába.n nem 11ehet az időközi enge
délyoo állta! elért meg"\akarításnak tekintem azt az eföny\, amelyet 
az időközi engedélyes anniál1 fogva ért eJ., hog-y a be·rl1ház&s (hely
reállítás) köJrbségétnek meghatározásánál v.agy kifizetésBniél családi 
vagy más közeli kapcsolat folytán kifejezetten szem01yére tekintet 
tel részesült engedményben vagy egyéb kedvezményben. 

(4) Ha a (2) bekoodés alkalmazása körében az íclőllOözi engedé
lyes által elért megtakarítás teilj.es ö.sszegénlelc az eredeti engedé
lyes javára való figyelembe-vétele az utóbbi szá1nára indokolat1a1 
vagyoni előnyt eredn1ényezrue, ezt a vag-yoni előnyt az eredeti en
g'edéaye·s és az: időközi engedélyeis között az ÖS1S1Zes körü!Um!ényeik 
inérleg'.elésével a méltányos.ság sze·rint meg k.ell osz:tani. 

(5) Az időközi e11gedélyest a gyógyszertár helyjségének eredeti 
á:llapo~ába va;ló helyreá!JL!ására vagy az ebből eredő költségek 
meg·térítésére az eredeti enig'e:déil'y'essel ,siz.emben kötele1zettség nem 
terhJeli. 

9 .. §,. (1) Az eredeiti eng'edélyes a gyógyszertár átadásával an
rnakidején átadott berendezési és felszerelési tárgyakat ·az időközi; 
eng"edélyestől visszakövete1fb.eti. 

(2) Ha az időközi engedéilyes az átvett be.i,endezési (felszer<>hísí)" 
tárgyakrut ellen:siZOlgáltatásért szerezite meg az eredeti eingedléi1yes.
tö1, azok visszabocsátásáért mie:giérít~st követelhet. Az eredeti en
gedélyes a vis,sza:b'ocs·átott berendezési (fe1l1szerelé,si) táTgyak jelen· 
legi forgalmi értékét olyan arányba;n köteles megtéríteni, amilyen 
arányban ál!lott az időközi engedélyeLS által a tárgyctkért nyujtott 
ellenszolgáltatás a tárgyrulmak akkori forgalmi értékéh<>''· A 8. §•. 
(2), (3) és (4) belk~zdésébcn foglalt rendelkezé13,;Jrnt itt is megfole!Ően 
alkalmazni kell. 

(3) Ha az időközi engedélyes az erede,ti engedélyestől átvett: 
valamely be.rendezési (feihszerelési) tárg-yat terméJSzetben visszaadni 
nem tud, kötele1S' enn-ek a tárgynak a szerzéskori ál<lapol~ához-. 
mériten megáll!apítandó jeLenlegi értékét az eredeii engedélyes ré:. 
szére n1egtéríteni, kjvéve ha a tárgy utóbb a háborÚIS esen1ények 
következtében vagy az időközi eugedéJ:yesnek fel Illem rólha!M más: 
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okból ellenérték nélkül került ki az időközli. engedélyes birtokából 
vagy pedig ilyen körülmény f01lytán Pusztu,nt el. 

(4) Az időközi eng·edélyeis által a berendezési (f~lszerelési) tár
gyakti:a fordított. beruházások cín1én érvényes-íth0!·ő n1egt-érítési 
követel6sre a 8. ·§ rend·e,lkezé's1eiit kelll me.gfelelő,e11 alkalmaznli. 

10. §. (1) Az időközi engedélyes által a 2. o§ (3) beke,zdése alap
ján a hatósági vezetőnek átadott anyagkészlet (a továbbiakban: 
vi&szabocsátott anyag-ké.B•zlei) az útvéLcllel [7. § (1) bek.] oo·yidejű-
leg az erecLieti engedérlyes tulajdonába megy át. "" 

(2) Az eredeti eng~edélycstől átvett és a vi.ss:zabocsáto:tt anyag
készlet között .mutatkozó kiilönbözet - fig'Ye1'en1bevéve az időközi 
enlgedéilyes á]tal az. eTedeti enge.délycis1 részére teljesített fíz,etéseket 
is - az eredeti és az időközj engedélyes kölcsönös elszámolásának 
tárgya. A'Z elszán101á1sban: 

a) az eredeti engcdéilye1s javára kell figyelembevenni az. idő...
közi engedé,l~res részére árt-adott anyagkész,].etnek az elszámolás idő
pontjában frvénybcn lévő törvényes be'S'Zerzési árához igaz.odó ér
téik:é't. 

b) az időközi engedélyes javára kell figyelembe venni a visz
szaboe-sátott an1yagkészletneJc az elszámolás időpontjában érvé11y
ben lévő törvényes bes<Zerzési árához igazodó érliékéit, valan1int. az 
időközi engedé[yes által az átvett anyag·készlet.érrt az eredeti enge
délyes részére teljesít1ett fiz,eJtéisieket. A teljesített fiJ.ert:é:s!eket az e)l
számoláls időpontjában érvényben Jtevő törvénye-s }Je-szerzési árak 
olyan hányadában kell figyeliembevenni, amilyen1 hányada volt az 
időközi ,eng1edélye.s által az átvett anyag·kéSz,'leifért nyujtott ellein
szo11gáltatás az átvett anJyagkészlet akkori törvényes beszerzési 
árának. A 8. § (2), (3) és (4) bekezdésében foglalt rendeJkez,ésekelt 
itt is ine-gfeleJlően alkalmaznli kell. 

(3) Ha akár az eredetil1eg· átv.ett ancyagkésZ\l1et, akár annak el
adása rután szerzett anyagkéiszlet, illetőleg annak eg·y része a há
ború·s események következtében vagy az időközi eng'edB1y·e·S·nlek fel 
nem róható má;si okb6JI ellenérték né.ilfu:ül került ki az időkö·zi eruge
délyes birtokából vagy ilye1n körüln1ény folytán pusztuht e.J, vagy 
pedig az credetÍlleg átvett anw-agkész1et - ine.gújításával kapcsa.Lat
ban - a beszerzési Bs az eladási ár között fennálló különbözett kö~ 
vetkeztében csökkent, ezért a vagyoni kárért az időközi engedélyes 
nem felelős. 

11. §. Az eredeti engedélyes a gyóg·yszerrtári jog·osítvány jel::i,n
legii -forg·a;l1mi értékét olyan arányban kötele.s az időközi 0U1gedér 
lyesneJr meg-téríteni, amily,illl arányban állott. az. időközii engedélyes 
álta~ a gyógyszértári jogosítvány érték.élérit n1yújto·tt elleruszo,Jg·áJta
t.ás a gyógyszertári jogosítvány akk'ori forgalmii értékéhez. 

12. §.Ha az idö-krözi en.gedély-es és az eredeti engedélyes a 8-11. 
§-ok alapjáru érvényesíthe:tő követelések összegében vagy a köve-
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i:elések egyes tételei•hen iuegállapodni nem tudnak, bárm-elyik _fél a 
14. § al'apján szerveZ1ett döntőbizottsághoz fordulhat a viJtás ~rték 
nJ.cglállapítása végett. 

13. §.. Ha a népjóléti rninis.zter a jele·n rende·let rendelkezései 
alapján a személyjo.oú gyógyszertári jogosítványt nem az eredeti 
engedélyesnek var1Y a 4. § (3) bekezdésében említett o/cleveles · 
gyógyszrész családtagjának, sem az időközi engedélyesnek, hanem 
or száuos pályázat alap,ján más s.zemély részére engedélyezte, az 
i.dőközi engedélyes a 8-11. §-olc alap,ján1 fennálló követeléseit az 
új engedélyessel szemben érvényesítheti .. (2370/1946. M. E. sz. r. 
6. §-a). Ebből a célból az időközi üngedélyeis a gyÓg'Jl'S:Uertári jogo_ 
sítvány engeclélyezéséről szóló értesítés (6. § (4) bek.) kézbe<Jíti\sét 
köv;ető na.vtól ,gzá1nított harminc nap a.la.tit köteles az új engedé
lyesnek b•ej0l'eutemi, hogy a gyógyszertárral kapcsolatbaru a 8-11. 
·§-ok al:apjánl iuilyen köv,ertelése áll fenn. A követelés tárgyában -
aká1~ az: eredeti, akár .az időközi enge-délyes kérelmére - a 14. § 
alapján sz.erveze-tt dörutőbiz-0ttság határoz.. ' 

14. § A jel:en rendelet 8-11. §-ai alapján érv.éir1ye1síth9'\ő köve
telések tárgyában. minde11 peres eljárás kizárásával a gyógys:r,ertár 
fekvésének helye -szerint :iil~etékes járáisbíróság· m1el1ett alakí,tandó 
döntőMzottság határoz. 

15. ·§. (1) A döntőbizottság az elniökön kívüJ11,endszerint két tag
ból áll. A döntőbizottság elnöke a járásbíróság elnöke, illetö~eg az 
álta:l1a kijelöi1Jt ítélőbíró. A döntőbizorlJtság egyik tagját az eredeti 
engedélye1s, másik tagját az időköfü engedélyes jelöli ki a gyógy
szerószek köréből. 

(2) Ha a döntőbizotts1ág-i tagot a döntőbi:r,ot-tság 1negalakítását 
l;;-érő féll a kéreJe1u előterj·eisztéséve] egyidejűleg- ne·m jelöli ki a 
követelést érdemi intézkedés nélkül vissza kell utasítani, ha pedig 
a kijelöl'.és•selll az erl;n!ök feíl!szólításának közlésétől 1szá1níltott 1n1Yolc 
napon túl a másik fél késik, ·helyette az e-lnök él a kijelö:1léls jogá
val 

(3) Ha valamelyik kijelölt döntőbizottsági tag a döntőhizott
ságban való részvételt megtag·adja, vagy a döntőbizott1:ság műkö
dés,e a kijelölt döntőbizottsági tag ismételt távoln1,aTadása- folytán 
akadályba ütközik, he'lyette az elnök a fél meghallgatái"la után más -
tagolt jelöl ki. 

(4) Mindkét félnek a (2) bekezdésbenJ említett nyolc ruapon be
lii·l egyezően előterjesztett írásebli k.é001mffi~e a döntőbizotfa;ágott 
tr.vábbi két taggal kjeg.észítve kell meg·alak:Ltani. A7' egyik tag'ot a 
11 agyar Magán.alkahnazottak Szabad Szaksz,eTve;-;etének Gyógy·;;ze
ré."lz.eti Szakosztá~ya, a másik tagot pedig a Magyar Ül'szlt.gos 
Gyógyszerészek Eg~yesülete jelö:li ki. A kijelölés az e.lnök ·me·gkere
sésére. tö1·tén!ik. 

16. •§. A döntőbizottság, amennyiben a _jelen rende1let m~ské!l.1t· 
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nem rendelkezik, a mag·ánjog általlános szabályait alkalmazza. A 
döntőbizottság a méllf:ányos jog -s:oellernéiben jár el. 

17. ·§. A döntőbizottság- előtti eljárásbaru a bizouiyítás tekínte
téhen a polgári perrendtartás 1"-'zabályai irányadók. A döntőibzott
ság a bizonyítási eljárásban a felekkel, ·tanúkkail és ·a szakértők
kel 1szemben ugyanazokat a jogokat gyakorolja. minJt a járás:bíró
ság. 

18. -§. A döntőbizottság az "lőtte érvényesífatt követelésemet ha
tározattal dönti el. 

19. §. A dön~őbizot.tság maraszitaló határozatában! a teljesítésre 
a méltányoS1ságnak rnegfelelő határidőt szab. A teljeHit&s határ
ideje tizenöt napnál rövidebb és hatvan napnál hosszabb nem 1e
h"t. 

20. §. (1) A döntőbizottság határozata eUen&rtékére tekintet 
nélkül halasztó hatáliyú fellebbez&füek vai> h<>lye ahhoz az ítélő
tlblához. ame-ly·ntek kerület.élhez. az a járásbíróság· tart0z.ik1 amely 
m<>11ett a döntőbizottság megalakult. 

(2) Az ítélőtábla. a feJlebbezést a polg·ál'i perrendtartásnak és 
az azt kiegészítő és módosító ~ogisz.c~bályoknak a fellebbezésli elj-i
rásra vonatkozó szabályai m&gf,et1'elő a.D{almazásával S(ZÓbeli tár
gyalás alapján intézi el és ítélettel végérvén:ves.e·n határoz. A 19. 
§ rendelkezései az ítélőtábla eljárLsa tekintetében is rnegfelelőoJ. 
irányadók. 

21. §. A döTutőbizott.ság ál'tal határozattal tudomás~ vett 
egyiezsiégnek ugyanaz a hatálya, mint a feJek vitáját e1'dönrtő jog
erős döntőbizottsági határozatnak. 

22. ·§. A döntőbizottság előtti eljárás illetékrneTute<l. 
23. §. A döntőbizottság határozata alapján· :biírói vég-rehajtÍl'i

nak van helye; a végrehajtást az a járásbíróiság rendeli el, ame.Ly 
mellett a döntőbizottság megalakult. 

24. §. A döntőbizottságok meg·aJlak~tására, eljárására és ügyvi
telére vunlatkozó rész.liete:s1 szabályokat a költségeikre is! kiterjerdően 
az igazságügyminiszterrel egye[,éJrtve a nBPjóléti miniszter rende
lettel állapítja meg. 

25. §. (1) Amenn,yiben a cselekm&niy ,súlyosabb büntető rendel
kezés ail1á nem esik, kihágást követ ·Bl és hat hónapig· terjedhető el
zárással bünte1t0ndő, aki a jelen re·ndelet rendelkezé!sét megiszegi 
vagy kijátssza. 

(2) A pénzbüntetésre az 1928 : X. törvénycikk rendelkez&sei 
iráln1yadók; olyan esetberu _pedig, amikor megállapítható annak a 
nyereségnek az összege, amelyet a kihágás eJiköve1:őjc a cselek-
1né.nlnyel iUetéiktelenül elért, pénzbünit.etésnek nyereség kétszeresé
vel felem·Bl't összeg;e. 

(3) A kihágás miatt az eljárás a közigazgatási hatóságTtak, 1nint
rendőci büniletőbíróság·nak hatáskörébe tadozik Az 1929 : XXX. 
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tc. 59. §-a (1) bekezdésének 3. p,o.r~~j~b.an ~o~lalt rendelkru;és s~:em
' r·, ból ,8zakminl :-izte.rnek a nepJolet1 m1n1szter1t kell tek1nite-n1, 

pon :i~~ •§. A jelen rendelet kihírdetésének napján lép lhatál:Vba. 

2310/1946. l\'i[. E. számú rendelet . . . 
sidókra hátrányos 1negkülönböztetés'Í tartaJmazo JOgszabalynk · 

~o~ytán elvesztett szeinélyjog·ú gyógyszertári jogosí-tvanJ·ok_ re?-de
zéséről szóló 10.480/1945. IVI. E, sz. rendelet egyo3 rt~n.t1e·1kezesr1nek 

kiegészítése és n1ódrns.ítása tárgyában. 
(Kihirdettetett 1946 múrcius lD-Pn. - I\l, I{. G4. száni,) 

A jelen T'endelet rendelkezésPit k'tsd a 10,480/1D4G. l\I, E, S7.Ún1ú ren
delet 2.: 4., 5„ 6., 7. és 13. §-únál (404--±09. és 412. oldal). 

2370/1947. M. E. számú rendelet 
a zsidókra hátrányos megkülönbö~tetést tJ::t1:t".lmaz~t ~ogsz1abálydoek folytán elvesztett személyjog;Ú gyogyszer· ar1 JOgOSl. Ya~lYO { ren -
zéséo·ől szóló 10-480/1945. ]\'[. E. és 2370(1946._ M .. ~· szamu rendeletek 

módosítása és kieg·észítese targyaban. 

(Kihirdettetett 1947 február 23-án. - R. T. 473. old.) 

A jelen rendelet rendelkezéseit lásd a 10.480/1945, 1H. E. számű 
·delet 4. §-ánál (405. és 406. oldal). 

ren-

460/1948. Korm. számú rendelet • . 
a zsidókra hátrányos megkülönbö~tetést t:i1:t".lmaz? ~ogszabályok 
folytán elvesztett személyjogú gyogyszertar1 Jogns1tva11yok rende
zéséről szóló J0.480/1945. M. E. és 2370/M. E. számú rendel~te~ 
módosítása és kiegészítése tárgyában kiadott 2370/1947. M. E. szamn 

rendelet módosításáról. 

(I{ihirdettetett 1948 januá<r 17-én. B .. T. 85. oh(~ 
A jelen rendelet rendelkezéseit IáSd a 10.480/lü45. 1\1, E, száIUlÍ rendelet 

4. §-ánál ( 407. oldal). 

48.650/1945. N. M. számú rendelet . . . 
a zsidókra hátrányos 1negkülönhöztetéJst tartalmazo Jogszabalyok 
,íolytán elvesztett személyjogú gyÓgyszertárJ jogos.ít_vány?k r~nde
zéséröl szóló 10-480/1945. M. E. sz. rendelet vegrehaJtasa targyaban. 

(Kihirdettetett 1945 november 30:án. - ~L K. 189. szám,) 

A 10.480/1945. M. E. számú. rendelet (Magyar K~zlöny 1~~· szc; 
továbbiakbaim: R.) 24. §-ában fog]alt feLbatalmazas .aJapJa,DI az 

-fgaz'Ságügyminiszterreil egyetértve a k?y;etk~.ők~ reinde~em.: „. 
1. ·§. (1) Az a fél, illetőleg annak a folnek torvenyes kepvi;seloJe 
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'(g'yámja, gondnoka), aki a R. álapján a döntőbizottság e:lőt'.t igényt 
kiván érvényesitenji, erreJ vonatkozó kérelmét a dönitőbizo1ttság 
meg·alakítására irányuló k.érelmével egyi.i.ttese·n a R. 14. r§;-a SZi8'-

1iint illetékes járásbíróság elnökéhcz~cín1ezve eg·gyet több példány
ban kötieles előterjeszi,teni, mint ahány 'B<llen1érlliekü. f,éJl van. A ké
relmet előterje:sztő félnek a kérele1n benyujtáaáv:al egyide.ifíleg an
nak a gyógyszerésznek nevét és ponto:s· címét is be k-eiLl jeJentenie, 
ak!it a dön:töbizottságba a. maga rész,éről tag·ként kív&ru kijelölni. 
A kérelemíh·ez csatolni kelJ~ a kijelölt személynek OlYan ért-eilinii 
írésheli -njyilatikozatát is, amely 1szerint a vitás kérdéis eilldönitésé
ben n1int bizolttsági tag hajlandó résztvenni. 

(2) A döntőbizottság elnöke a kérelem egy pél'dániyá:t az ellen
órdekü féllnek azzal a f.elhívás,sal küldi me-g, hogy a felhívás kéz
h,ezvótclétől szán1ított nyollc naP alatt közölj,e a döirntőbizrnttságba 
ált.ala kijelölt gyógyszerész nevét, po.nJtors címét és a tagság elfo
gadására vonatkozó nyilatkozatát, mert e•m.enkező esetben a dön
tőblzo:ttsági tag kijelö;1é•se iránt az elnök hivatalból fog intézk·ednJ. 

(3) Ha az ellenérdekű fél a (2) bekezdbshen fogfa1t felliívás•n>ak 
nyolc napon belül nem tosz e~eget, a döntőbizottsági tagot a g·yógy
;Sz·eréSzek köréből az elnök j0l1öli ki. A'küjelölés akkor válik hatá
lyossá. ha a kijelölt az (1) lmkezdésnek megfelelő nyilatkozaltát a 
kijelölés elfogadá1Sáról ben1,ut.atja. 

(4) Amennyiben a deintőbizottságot a R. 15. §-ának (4) bckez
-dése sz.erint további két taggal kiegé1szílve kell megalakih:in_i, a 
döntőbjzottság elnöke felhívja a Magyar lVIagánalka1n1aiottuk 
Szabad Szakszervezetének Gyógyszerészeti Szakosztályát, valan1int 
a Magyar Országos Gyógyszerészek Egyesüle'tét a tagok kij·e:lö
lésére, eze!k_i nevének ós1 címének közlésére. A Magyar Magánalkal
mazottak Szabad Szakszervezetének Gyógy8zeré-szeli Szakosztálya, 
·va'lamint a Magyar 01~szágo-s Gyógyszerészek Egyesülete az általa 
kijelölt tag·gal az (1) bekezdésnek megfelelő írásbeli nyilal(koza
tot állíttat ki és azt a kijelölt tag nevének és cím&n·ek közléi~éyel 
a ,döntőbizottság- ·elnökének haladéktalanul inegkill<li·. 

2. -§. (1) A döntőbizottság eljárásával kapcsolat.ba.n fol'rncrülő 
kö1tség"'ket (5, -§) a kérelmet előterjesztő fél köt0les előlegezni. A 
·dönitőbizottság el'nöke, mielőtt a bizottság összehívása iránt in~ 
tézkednék, feillhívja a kérelmet előterjesztő fele.t, hogy a felmerü
lő költségek fedezetére a járásbíróság elnökénél helyezzen letétbe 
megfelelő összeget és azt nála záros határidőn belül igazolja, 

(2) A dön:tőbizottsúg- elnöke - amennyiben a kérelmet előtm.·
jesztő f.é'l a krölt'Ségek előlegezésére irányuló kötelezettségének ele
g·et tett - az ügyet tárgyalásra tűzi ki. 

3. ·§. A dönltőbizottság tagjai - az elnök kivételilvel - az első 
tárg·yalás rn<>glrnzdése előtt •esküt illetőleg fogadalmat kötelesek 
·tenni. Az eskü, il.etőleg fogadalom szövege a következő: 
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,,f\;n„ .. ~--············--········· ......................... esküszöm a mindentudó és mi•n:denhatói 
Isteu~e. hogy mint a döntőbizottság tagja, a t•agságból folyó lfela~ 
datomat részrehajláJs nélkül, legjobb tudásom és lclkiünneretem. 
szerint fogom ellátni. Isten elllg'em úg·y se·gélyc-n!" 

„Én becsülletemr.e és le.lkiism·eretemre 
fogadon1, hogy mli·ntt a döntőbizottság tagja, a ta.brság·ból foly&. 
feiladato1nat részrehajlás nélkül, legjobb tudáson1 és lelk-iisrneTete1n 
szerint fog'om ellátni!" 

4. §. (1) A döntőbiwttság a vitás kérdés felett szóbeli tárgya,. 
lás ru}apján szótöbbséggel dönít. Határozatában aziránt is re<nldel
kezik, hogy az eljárás során fHlmerült költség·eket mell'yik fél vi
seli, illetffl<i·g a felek azt milyen arányban viseJók. 

(2) A döntőbizottság előtti e-ljárá·sban a fél magát ügyvédcleI 
is képvilseltet.heti, az eb•bfől eredő költség n1egtéríté'sére az·Jnban· 
az oLlenfél nem kötelezhe.tő. Az utóbbi rendelkezés az itélőtábla„ 
előltti eljárásra (R. 20. §) 'D<Jm vonatkozik. 

5. §. A döntőbizottság elnökét, tagjait és a jegyzőkönyvveze_től:; 
űJiésenkint annak a napidíjnak kétszerese illeti m•eg, amely a Bu~. 
dapesten működő n!épbíróságok t.agjad.nak jár. 

6. §. A jelen rend0let kihírdetésén<e<k napján lép hatfulyba. 
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XVI.· 

A gyógyszertári jogosítványok enge~ 
délyeseinek és a gyógyszertári jogít

vány haszonélvezetére jogosult 
személyeknek, valamint a gyógyszerészi 
alkalmazottaknak igazolására vonatkozó 

hatályos jogszabályok. 
1146/1945. M. E. számú rendelet 

a szabad pályán 1nűködő értelmiségi foglalkozásuak és a hatósági 
jogosítvánnyal rendelkezők igazolási eljárás alá vonásáról. -

(IZihirdettetett 1945 inújus 4-én. - 111. !\::, 21. szám,) 

Az Ideiglenes Nemzetgyűlés által 1944. december 22. napján 
adott felhatalmazás aiapján a szabad pályán miíködő értelmiségi 
i'ogla'lkozá~s:úak; és a hatósági jogos.ítvánn·yal rendelkezők igazolá>Si 
el;iárái;; alá vonásáról az i<le•iglenes nemzeti kormány a következő
ket rendeli: 

1. §. Igazolási eljárás alá kel'l Vünni a szabad pályán müködő 
é.rtlümiségi fog'la.lkozás·ú egyéneket is., n1int orvost, gyógyiszerészt 
(s'B>gédet), méTnököt, ujságírót, 'SIZÍnmüvészt. 

2. §. Az igazolási eljárásra az 1080/1945. M. E .számú rendelet 
irányadó a. következő eltérésclr·k1el: 

...i\z 1. §-ban fel<sorottak igazoló jelenté-süket a törvényható~ág 
el-ső tisztviseiőjénél nyujtják be, aki azokat haladéktalanul továb
bítja a területileg- illetékes igazolóbizottság, i!Ietőleg -bizott!;ág-ok 
egyikének elnökiéhe.z. 

};,_ jelen 2. § harmadik és ne-gyeclik bekezdése hatálytalan. A. 1hatályos 
rentlelkezéseket lásd a 10.000/104.7. Kor1n, sz, rendelet (·121. oldal) 13, §-ánáJ~ 

3. §. Igazolási eljárás alá kell vonni az összes hal:ós:ág'i jogo · 
sítvánnyal (n1int ipa.rjogos-ítvá11y, nyitt árusítási engedély, gyógy~ 
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sz~rt~rí jogo~ítván1:, szcsz.gyártá&i e1;,gedél,y, ital1nórési engerlé1y. 
sz1nhaz-, inoz1engedely stb.) rcndelkczo egyeneket. T 
, . 4. §., Az ig~zo~ási , e~járás az 1.0S0/1~)45. :Th:f. E. száinú rendelet 
1r<tnyado az alabb1 elteresekkcl: 

. 1\z }_gr;zoló j~'lent.ést ann§il a hatór~ágnál kell benyujtani, m.e-ly 
a JOgos1~.vanyt kiadta. A hatoság a rendőrség politikai os7.itályának, 
iparte•s,tuietnek, szak<Szervezetnek, keresk,edői érdekszervezetnel
cgyiittes be-vonásával állapítja_ meg, hogy kiknek az ügyét kell a~ 
.igazoló bizottsághoz továbbf tani. A jogos·ítvánnyal rende-lk,ező!k! iga
zoló nyilatko'liatukat a -szakmájuk szerint illetékes ipart·esfületi 
szak•os:;i;tá1yná1, -szakszcrvezetnBl vngy kereskedői éTdekszervez-et
n·&l is benyujthatják. 

A.z igazolóbizottság az igazolttal szc-mben a követfoe.ző határo-
zatokat hozhatja: 

1. igazoltnak jele11ti ki. 
2. megfeddi, 
B. a jogosítvány gyakorlásától általában vagy a határozat;h!a.n 

megjelölt helységekben meghatározott., de legfeljebb öt évig tartó 
időre eltiltja, 

4. a hatósági jognsítványtól megfosztja, 
Az igazolás a-lá vont feddés ·es·etén fe'llebhezés,sel nen1 élhet 

. Az, aki·t a jogosítvány gyakor'lásától eltiltottak, a tilal1ni idő 
'eltnlte ufán is csak az es1etben gyakorolhatja jogosítványát, ha 
erre az illeték\es hatóságJ-Ó'l újabb engedélyt kqpott. 

_;\ jelen 4. 3-t n1óclosflotta a t--:-.-130/1945. n:I. E. sz·. rendelet (lásd 418. ol· 
dalon). Lúsd még a 10.000/1ü47, }Corm, Rz. rendeletet (421. oldal) és a 
470/1948. Korn1. sz. rendeletet (42H. -0lc1al). 

!'i. §. Ez a rendelet kihirdetésének napján lép hatályba. 

848®/1945. 1\'I. E. számú rendelet 

a szabad pályán 1nűködö é-1·telmiségj foglalkozásnak és a hatós:ígi 
jogosítvánnyal rendelkezők igazol~si eljá1·ás alá voná1l1áról szóló 
1146/1945. M. E. számú rendelet módosítása, illetiíleg kiegészítése 

tárgyában. 

(Kihirdettetebt 1D4G szeptember 23-ún. - :UI. I-C. 134, s-zám.) 

Az id-eig]cnes ne1nzeti kormány az Ideiglenes Nemzetgyűlés áL ... 
ial az 1944. évi decemb·er hó 22'. napján tartott felhatal111azás alap
ján a következőket rendelli: 

1. §. (1) Az 1.146/1945. M. E. számú rendelet (Magyar Közlöny 
21. ,száma) 4. §-a akként módo·s·íttatik, hogy a gyógyszertári jogosít-
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Yánnyal re.ndelkező egyének az igazoló je:leutósüket a törvény" 
hatóság első fisztviselőjénél nyujtják be, aki azokat haladéktala
md továbbítja a területileg i1'1etékes iglazolóbizottság elnökéhez. 

'(2) Az 1.146/1945. M. E. ·számú rendelet 4. §-a alapján a jelen 
l'ende.Iet hat1álybalé1)éséig beadott igazoió jelentéseket a népjó'léti 
1niniszter a területileg- illetékes igazolóbizottság e1nökéh-ez való 
továhhítfr21 végett az illetékes törvényhatúság első tis.ztvise'lőj-én·ek 
küldi 111eg. 

2. §. A jelen rendelet i·endelkezései rnem él·intik az 1.146/1945 . 
M. E . .gzámú rendelet alapján eddig hozott hatál'ozatokat1. 

3. §. (1) Az igazolóbizoirf:.ságok a gyógy·szertál'i jogosítvánnyal 
Tende1'klező egyének igazolása tárgyában hozott hatál'ozat:aik egy 
példányát megküldik a n-épjó'léti 111iniszternek, egy "példányát pe
dig n1egküldik a törvényhatóság első tisztviselőjének. 

(2) Ha az igazolóbizott:ság a gyógyszertári jogosítvánnyal 
Tcnde1kező egyént a jngO'EIÍtvány gyakor1ásától n1.eghatározott időre 
.eltiltotta vagy a gyógyszertári jogosít-ván·ytól megfosztotta, a tör
Yényhatóság e'lső tisztY"is1elője kötele.s a határozat kézbe,zvéte-le 
u·~án a gyógyszertái- vezetésével ha.la,déktalanul hatós·ági vezetőt 
megbízni. 

(3) A népbíróságok a gyógyszel'tári jogosítvánnyal rendelkező 
egyénB1ri igazolá1s!a tárgyában hozott határozataik egy IJéldányát 
n1egküldik a n1épjóléti· mini·s-zternek. 

4. §. A jelen rendelet kihiTdetésén·ek napján lép hatá~lyba. 

3610/1946. M. E. számú rendelet 

:a személyjogú g·yógyszertári jogositv<l.ny 11aszonélvezetére jogosult 
személyek igazolása tárgyában. 

(I\:ihkc1ettetett 1946 ápr. 3-án. - AI. 1\:. 7G. száu1.) 

A. 111iniszt1ériu1n az 1946:\TI. tc. 1. §~áb1an foglalt felhatalmazás 
.-alapján a következőket rend·eli: 

1. §. Azokat a személyeket. akik az 1876:XIV. tc. 132. §-a alap
ján személyjogú gyógys-z·ertári jogüsítvány haszonélvezetére jogo
su'ltak vagy a 10.480/1915. M. E. sz. rendelctncl<J (Magyar Közlöny 
168. szám) a 2.370/1946. M:. E. számú rendelettel (Magyar Közlöny 
1)4. száni) módo'S'ítot:t 4. §-a alapján g·yógy.szertári jogosítvány ha
szonélvezetének engedélyezését kéi-ik, a1nennyiben a tizennyolcadik 
életévüket betöltötték, igazolási eljárás alá kelt vonni. 

2. §. Az igazolási eljáráRra. néz"Ve az 1.080/1945. M. E. számú ren~ 
<leletnek (].1agyar Közlöny 20. száni) és az eit módosító jogszabá
ilyoknak a rendelkezéseit kell az alábbi §-oloban foglalt eltérésekkel 
megfelelőeu alka11naz11i. 
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3, §. (1) Az igazoló nyilatkozatot a törvényhat6;~1ág első tisrtyj_ 
s-előjénúl k811 benyujtani, aki azt halatléktalanu'l továbbítja a b'\-· 
rülettileg illetékes igazoló bizottság elnökéhez. 

(2) Az 1876:XIV. tc. 132. §-a alapján személyjogú gyógyszer
tári jogosítvány haszonélvezetére jogosultak az igazoló nyilatko
zatot a jelen rendelet hatálybalépése napjától számított tizenöt . 
nap alatt ·kötelesek bHnyujtani. 

4. §. Az igazoló bizottság a'.l igazolási eljárás· alá vont hruslzon-
é:lvewtre jogosulttal sz'8mben a követke,ző határozatokat hozhatja::. 

1. igazoltnak jelenti ki, 
2. megfeddi, 
3. a jogos·ítvány haszon-élvezetétől IDeghatározott, de Iegfeljebih 

öt évi időtartamra eltiltja, 
4. a jo·gos-ítvány haszonélvezetétől végleg megfosztja. 
(2) Az igazolás alá vont szcméh feddés 0setében fellebbezi§<scl 

n&m éilhet. 
(3) Abból az okból, hogy a haszonélve:zetre jO'gosulttal sz.emQen 

az igazotó bizottság a jelen rendelet hatálybalépése előtt az 1.146_/ 
1945. M. E. számú rendelet (Magyar Közlöny 21. szám) alapján j;'trt 
el, fellebbezésnek nincs helye. 

5. §. (1) 'Az igazoló bizottságok a személy jogú gyógy,szertá1i jo_ 
gosítvány ha·s-zonélvezetére jogosult. s.zemélyek igazolása tárgJ:"3.
b.an hozott jogerős határozataikat a joge.rő1·e emelkedéstől számí~ · 
tolt nyolc nap alatt egy-egy példányban megküldilo a népjM6M. 
miniszternek és a törvényhatóság első tisztvis.eilőjé-nek. A nép.biÍJ'Ó
ságok a.z előbb említett személyek igazolása tárg-yában hozott h_a
tározataika.t a népjóléti miniszternek és a törvényhatós-ág els& 
tisztviselőjének egy-egy példányban ugyancsak 1negkiildik. 

(2) Ha az igazoló bizotüsá.g, illetőleg a fellebbezés eS<etében az 
illetékes nópbíróSág az igazolás alá vont haszon.élvezet1·e jogosult
tal szemben a 4. §. (1) bekezdésének 4. poritjában említett lrntáro
zatot hozta, és más haszonélvezetre jognsult sz.cn1ély nincs, a. tör
vényhatóság első ti1sztviselője köteles a jogerős határozat kézhez. 
vétele után a gyógyszertáT vezetósével haladéktalanul hal:ó.sági ve~· 
zetőt me·gbízni. Amennyiben az jgazoló ,blizottság, illetőleg a nép. 
bíróság a 4. § (1) bekezdéi2ének 3. pontjában említett határozatot 
hozott, a gyógy;szertár vezetésével csak ab.b:an az 0sctben kell ható
sági vez0tőt megbízni, ha az igazolás alá vont haszonélvezet.re jo„ 
gosu'lt e-gyszersmi·nd a gyógysz1ertár felelős vezetője és más haszoll~ 
é1lvezetl'e jogosult személy nincs. 

6. §. (1) Ha az igazolás alá vont haszonélvezetre jogosult a 
gyógyszertári jogosítvány engedélyesének özvegye és vele szemben· 
az ig~zoló bizottság, illetőleg a névbíróság a 4. §. (1) beke.z·désének -
a. vagy 4, pontjában e1niít,ett határozatot hozta, a jogosítvány ha-; 

i 
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'SZonélveze.to az engedélyesnek ha.szon-élvezetr'e jogosult árváira 
száll át. 

(2) Amennyihen az igazo1ó bizottság, illetőleg a n.é[lbíróság az 
igazolás alá vont sze111é1'lycl sze1nben a 4. § (1) bekezdés.é1110fu 3. 
-vagy 4. pontjában e1nl ítc.tt: határozatot hozta és nlá·s haiszonélvezetre 
jogoGrult személy ni110s, a gyógyszertár felelős vezetője. (hasz.onbér. 
lője), illetőleg az 5. § (2) bekezdése alapján kirendelt hatósági ve
z·ető a gyógyszertár tiszta jövedelméről :(bérösszegről) a it:cir-vény~ 
batóság· első tisztviselőjének köteles els1zá1nolni. Az ·e'lszálnolás 
ered1nényeként mu-tatkozó tiszta jövedelem, illetiőlcg bérösszeg a 
-4. § (1) belrnzdéisének 3. pontja esetében az igazoló hizottság, illető
leg a n.épbírÓ'ság határozatában m.egál~lapított időtartamon át a 
:GyógyRzerés'Zek Or,szágos Jóléti Alapját, illeti. 

·7. §. A jelen i·endelet kihirdetésének na.pján lép hatályba. 

10.000/1947. Korm. számú rendelet 

az ig·azoló eljárásdk t'árgyában. 

(I(ihir(lettetett 1D-17 angus'.lltns 13-án. - R. T. 2353. old,) 

A rendeie/.nel,· a gyógys.-::erészelc i[ta-z·olásdva,l ka1JC8oZ.atos rendeikezésel: 

A magyal' kih-:tá1'saság 'kormánya az 1946:XVI. tc. 1. §'-áQan 
foKlalt 0s legutóbb az 1947:XVI. tc. 1. §-ával meghos,szabbított fel-
11ata!lma.záis alapján a következőket r-endelli: 

1. §. (1) Az ig'azoló eljárások tekintetében a felügyeletet az igaz
ságiigyminiszer gyakorolja. 

(2) A felügyeleti jogkör k'iterjed kii'lö.nö 1s.en: 
a) az igazolóbizottságok megalakítása é·s megszüntetése„ to~ 

vábbá hatáskörük! és i.l!letékességi körük ineghatározása tekinteté
ben a fÖi•s.pánok uta,;sítá-sára. 

b) az igazolóbizott-s.ágok mftköd·éJsének fe'lfüggesztésére, 
e) az igazolóbizottságok egység0s gyakorlatának kialakítása 

vagy inűködésük egyéb irányú előmozdítása céljából az igazolási 
iigyek -elvi jellegft irányítására. 

2. §. A l<iözaikalmazottak igazcilásáról Hzóló 1.080/1945. M. E. 
·számú mndelet (Magyar Közlöny 20. szám) 5. §-á.nak harmadik 
belcezdés"C akként módO'síttatik, hogy az igazolóbizottságok 1neg~ 
a'lakítása tekintetében a fői.·spánra bízott teendők ellátás1a Buda
pesten az igaz.s·ágügyminiszter fe,ladata. 

3. §. {1) Igazoló eljárást általábian csak azzal a ·sze,méltlyel s,zen1~ 
ben lehet folytatni aki a felszabadulás időpontjában olyan állást 
{foglalkozást) töltött be, amelynek !körében tanus'Ított magatartás 
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alapján a fennálló jogszabályok szerint iga,zoló eljárás,riwk van 
helye. 

(2) Ha valamely szen1éJy a felszabadulást követőe11 válla:lt 
olyan álláist (foglalkozást), amelynek köróben a fennálló jogs.zabá
lyok érte'lmében igazoló eljárásnak van helye, őt ennek folytán 
csak akkor 11.ehet igazoló eljárás alá VO'nni, ha a felsq;abadulás idő
pontjában ,tizennyolcadi·ki életévét betöltötte és ha vele s.zemll_en 
igazoló eljárást addig sen1mifé1Ie ininőség:bien S0lll folytattak le. 
vagy üg·yét az álla1nház.tartás e.gye11súlyának he:lyreáJllításának 
érde-kében 1szükségeg egyes re·ndelkezésekről ,szóló 5.000/1946. }.'.[. E. 
•számú rendelet (Magyar Közlöny 113 .. szám), illetőtcg a,z 5.000/1946. 
M. E. se;ámú rendeletben megszabott, határidő újabb meg'áil:lapí.tá~ 
sáról szóló 10.430/1946. M. E. számú rendelet (Magyar Közlöny 
205. szám) alapján el nem bírálták. Azonban ebben az e1se-tben 'i1s cs'ak 
az igazoló eljárfüs alá vont szem·élyn,ek a f,els-zabaduflá,s előtt tanu
sított magatartását lehet vizsgálni. 

Lásd ·az alábbi 4. §-ná1 a kisebb betfíkkel nyomtatott szöveget is, 

4. §. (1) Azok a sz0mélyek, akrkkel szemben a fennálló jog
szabályok érte,lmében igazo'ló B!ljárást kell fo1yta.tni, igazoló nyi
latkozatukat - a (2) hekezdésben foglalt kivét0lektől eltekintve 
- legkésőbben az 1947. évi o.któber hó 1. napjáig 1köt0l0sek be
nyujtani. 

(2) Az (1) bekezdésben említett időpontot követő0n igazoló nyi
ftatkozat benyujtásának csak akkor van he:lye, ha az igar.oló eljárás, 
megindítását olyan személy kéri, 

a) aki Magyarország területére az (1) bekezdésben en1lítet1t idő
pontot követően tért vissza, 

b) akiivel szemben az (1) b0kezdésben említett határidőt köve
tően kell betöltött állása (foglalkozása) folytán a 3. § értelmélhe"' 
igazoló ,eljárfüst foly-tatni. 

(3) A (2) bekezdésben fel-sorolt esetekb0n az igazoló nyilatkoza_ 
tot a v1sszatéréstől, illetől0g az új állás (foglalkozás) megkezdésé
nek napjától számított hatvan nap alatt kell benyujtani. 

A jelen rendelet 3. és 4. §-át a 3900/1948. E.:orm. sz. rendelet (429. oldal): 
4. §..a a következő rendelkezéssel egészítette ki: 

3900/19-tS. Korni. sz. r. 4. §-a: 
Az (qazoló eljárásokról szóló 10.000 /191('/, Konn, szá-111/ú rcnrlel-et 3, és: 

4. §-ának alkalniazás-a szc-nipontjábűl a.z állas vu.gy foglalkoz<l8 váUa.láSával„ 
illetöleq betöltésével egy teki.ntct ald esik a ha.tósági jogosítvány UVfk
korhJ„<>a i.9. 

' . 
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1'1!? jelen rendelet 4. § (2) és (3) bekezdését a ·gyÓK'\'SzerészeJr:kel vonat
kozúsban inóc1osított.a, a 470/1948. Kol'Jn. sz. rendelet (426. oldal) 1---4. 8-a, 

5. §. (1) J o.gerősen befejezett igazolási ügyben az ügy újbóli 
tárgyalásának csak abban az esetben !lehet helye, ha az i·gazo1ó e1-
járás alá vont személy ellen o'lyan új bejelentést (l.080/1945. lvI. E.~ 
sz. r. 25. §-ának második beki.) teszn0k, amely az igazoló eljárás a1á 
vont szen1élynek a fel1szabaclulásü megelőzően tanusított rnagatU.1·

tására vonatkozik. 1fj h.ejelentés és újbóli tárgyalás a'lapjául csak 
olyan tény &·zolgálhat, amely a jogerősen befejezett korábbi ügy
ben le-folytatott e:ljáráis során nem volt elbírálás tárgya. 

(2) Azokkal a közszolgálati alkalmazottakkal szemben, ak"1mek 
ügyében az 5.000/1946. M. E. szán1ú rendelet 11. §-a érteln1é.ben jga
zoló eljárást folya1natba tenni, illetőleg tovább folytatIJi nem Lehet, 
az ügy újbóli tárgya:l&sának a jelen § (1) bekezdése a1apján sem 
lehet helye. 

6. §. (1) Az 5. § értelmében tett új hedelen.tést a jelen § (Z) be
kezdése sze:eint alakított ötagú bizottság elnökéh,ez kell benyujtani. 

(2) Az új bejeleintéseket e'lőzete1sen öttagú bizottiság bírálja c,1. 
A bizottság elnökiét az igazsáe-ügyn1iniszte-r nevezi ki, egy-e-gy tag
ját pedig a Független Kis-gazda-, Föld1nunká>S'- és Polgári Párt, a 
Magyar Kommunista Párt, a Ne1nzeti Parasztpárt és a Szociálde
n1okrata Párt küldi be. A2. elnökne·k és a bizottság tagjainak jogi 
képesíté>ss,el kell bí:miok. 

(3) A bizottság azt az új bejelentést, amely az 5. §-ban fog·lalt 
rende1kez.é.s1sel ellentétben az igazoló eljárás alá vont -szemé.lyne~ 
csak a felsza;hadulás után tanusított magatartására vagy olyan 
tényre vonat'koziki, an1e'ly már a jogerősen befejez.ott korábbi iga
zolásii ügyben elbíráiá1s tárgya volt, továbbá, amely kellően m0g~ 
alapozottnak nem n1utatkozik, v1s·s.zautasíja; egyébként pedig a be
jelentést az eljárás lefolyi!a.tása Bs érdemi eJlbírálás végett annak 
az igazolóbizottságnak az elnökéhez továbbítja, amely az ügyben 
elsőfokon eljárt, illetőleg ame'ly a 10. § értelmében illetékes. 

(4) Az új bejelentés·ek előzetes elbírálrusára alakított bizottság 
határozata az érdemben eljáró igazolóbizottságra irányadó s az 
el:len jogorvosiatnakl nincs helye. 

7. §. Az igazolóbizottság az új bejelentés alapján indított eljá
rás .aorán cs·ak a bejelentésben foglalt s az előzetes elbíráláJ:sra ala~ 
kított bizottság álta:I érdemi elbírálásra utalt tényállásokkal vagy 
az azokkal közvetlen kapcsolatban felmerült egyéb körülmények
kel foglalkozhatik. 

8. §. (1) Az igazolóbiizottságok tagjainak (elnökéuek) megbíza
táJsa három hónapig tart; a megbízás bármikor vis1Szavonható és az 
em'lített határidő eltel!ti után megismételhető. 
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(2) Az igazolóbizottság tagja (elnöke) egyi-dejiíl·eg más ig,zoló
bizottság tagja (elnöke) nem lehet. 

9. §. (1) Az igazolóbizottság jogi képe.sítési\ tagját az 1.080/1945. 
M. E. számú i~endelet 6. §-ában felsoTolt poliilkai pártok, valamint 
az Országos Szaksz·ervezeti Tanács he:lyi 1szervezeteí részéről be ... 
1nutatott és az általuk javasolt sze1nélyek n·evét tartalmazó lajst-. 
rom alapján az jgazságügy1ninis.zter jelöli ki. 

(2) Az 1.080/1945. 1\1. E. számú rendelet 6. §-ában felsorolt poli
tikai pártok, 'ra'la.mint az Országos Szakszervezeti Tanács helyi 
-szervezetei k1öteles·ek a jelen rendelet hatálybalépésétől számított 
nyolc nap alatt a-z igazolóbizottságok jogi képesí±és·ű tagjai tekin~ 
tetében a javaslataikat tarta11nazó lajstromot a főispán.hoz (Buda
pesten az iga21ságilgYJ-niniszterhez) bcnyujtani. 

10. §. (l) A jelen rendelet hatálybalépé•sét megelőzően alakított 
iga.zo1óbizottságok tagjainak megibiízatása a jelen rendelet ha
tálybalépésének napjával megsziínik. 

(2) A főispánok a jelen rendelet hatálybal&pésétől számított ti
zenöt. nap alatt kötelesek bejelente:rni az igazságilgyminis.zteTne'k1. 
hogy milyen székh"1lyel &s illetékességi körrel hány igazolóbizott
iRág megalakítását látják szükségesnek, egyben köte1es,ek felLeTjesz
teni a jogi ké·pe;;íté.sű tagok személyére vonatk•ozóan a jelen ren
delet 9. §-ának (2) bekezdése értelmében benyujtott lajstromokat is. 
Az igazságügymini1szter a főispánokat az iga'l.olóbizottságok il'leté
k-ességi köTénP.k inegje'löl-ése m·el!lett a s-zükséghüz képest utrusítja a 
bizottságok megala-k1ítására, illetőleg Budapesten a bizott.ságokat 
;megalakítja, egyidejűleg pedig k'ijelÖ'li az igazolóbizottság1Jla. kül
dött jogi képesít6sű tagot i1s. 

11. §. {1) 'Az igazo'lóbizottság tagjainak (elnökének), iHetőleg 
jegyzőjének napidíj csak olyan tárgyalási nap után jár, amely5n 
az igazolóbizottság legalább négy órai i,dőtartamon át tárgyalt. 
Ha a bizottság egy napi tárgya.lása ennyi időt n,em vesz igénybe. 
a tárgyalásért napidíj nem jár. A tárgyalás időtartamát az igazo'ló
bizott,ság elnöko és jogi képesítésű tagja, az igazolóbizottság elnö
kének távollétében az elnöklést ellátó tag, a jogi képesítésű tag 
távollétében pedig a bizottság legidősebb tagja igazolja. (6730/1948. 
Korm. sz. r. 4. §-a - R T. 1375. old.). 

(2) Az igazolóbizottság n1ellett az 'irodai teendők teljesítése cél~ 
jából az igawág-ÜR'Yminiszter engedélyé'Vel igaziságügyi tis(l;tvi,&előt 
},ehet a'lkalmazni. akin·ek minden olyan napra, amelyen a bizottság 
tárgya'!, öt forint nap'idíj jár. 

(3) Az igazolóbizotságok 111üköclé-sével kapcsolatban felmerülő 
dologi szükségletek kielégítésével kapcsolatos költsége'k1 fed1Yt:ésé
ről az igavságügy1niniszter gondoskodik. 

(4) Az igazoló Bljárás alá vnnt személyt a napid:íjnak vagy az 
igazolóbizottság tagjait (elnökét) illető bárn1ely más elnerve-zésii 
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költsé.ffnek előle.gezé.sére vagy viselésére kötelezni nem leh,et. Az 
i>lyen cím,en az egyes igazolóbizott.ságokhoz a· jelen rendelet ha
tálybalépése előtt 1bíefolyt ösi.sz-egekiről az igazságü_gyminiszte1·nek 
eilszán1olú's n1ellett a jelen rendelet hafálybalépésétől számított ti
zenöt nap alatt jelentést kell tenni g, a még fel nem. haisznált össze
geket az i?'a;;ságügyn1ini~zte:· ut.rusítás·a ·sze~int az igazságügyi tárca 
-:rendelkezesere kell boosatani. A rendelkezeg.r.e bocsátott Ös'S'zegeket 
az igazoló eljárás szc111élyi és do1logi szükséglete,ive-1 felmerülő költ
tSégek fedezé.séTe kell felhasználni. Amennyiben. ·az. igazolóbizottság 
ha.sználatában a j0len bekezdésben említett össze-gekből beszerzett 
felszerelési tárgyak s irodai anyagsz.erek vannak, e-z·elki.et az igazoló 
Oljárá,s dolugi szükségleteinek kielégítús·ére való felhaszná.lás vé
gett az előhh jelzett határidő alatt az igaz.ságügyininis·zter által 
kiadott utasítás szerint az igaz1ságügyi tárca rendelkezé·sére kell 
.lJocisátani .. A ;iel.e'n bekez,désben meghatározott kötelezettségHk meg
ta1·tásáért az a személy, aki a jelen rendelet hatálybalépésekoT a 
bejelentendő (}s.szegek, i'11etőleg tárgyak felett rnndelkezik, teljes 
-vagyoni felelősséggel tartozik. 

13. §. (1) A szabadpályán működő értlmiségi fo1rlalkozásuak és 
n hatósági jogosítvánnyal rendelkezők igazoló eljáráls alá vonásá
i-ói szóló 1.146/1945. M. E. számú rendelet (Magyar Közlöny 21. szám) 
2. §-a harmadik és negyedik bekezdés·e helyébe a követke~ő rendeL 
kezéseli; lépnek: 

„Az igazolóbizottság az alá-O!bi határozatokat hozhatja! 
A_z igazoló eljárás alá 'rontat 
1. igazol i:nak jelenti ki, 
2. megfedcli, 
J. az orvost (állatorvost) és a mérnököt n1eghatározott. de :leg

feljebb öt évi időtartan1ra eltiltja attól, hogy kép0sít&sének meg
felelő állandó jelleg:ü n1agánalka'lmazást vagy közme.gbiznList 
(állást) vál'laljon, i'lletőleig a gyógyszerészt meghatározott, de leg
feljebb öt évi időtartamra eltiltja attól, hogy gyógyszertári fele
]ős vezetői ál'lást vá!Jla'ljon, 

4. foglalkozásának gyakorlásától általában vagy a határozat
ban megjelölt helys·égckben meghatározott, de legfC:lje·bb öt évi idő· 
ta.Tta1nra e:l tiltja. 

A 2. és 3. pont es·eteibe,n az igazoló eljárá1s alá vont fellebbezés
sel nem élhet. Orvo.s-!:, á'llatorvost, rnérnök1öt, gyógys.zerészt (,"1eg8~ 
det) - tekintette'! a megjelölt fogfalkoz:isi ágaillblan mutatkozó 
hiányra - csak kivé.telképen lehet foglalkozásának gyakorlásától 
eltiltani. ~ 

(2) Az 1.146/1945. M. E. számú rendelet 2. §-a harmadik bekez· 
dés-ének 4. pontja alapján a jeien rendelet hatályba:lépéi.sét 111eg
előzően hozott és a jelen rendelet hatálybalépéséig végre ne1n haj-
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tott határozatnk1at olybá ke,l:I tekinteni, mintha azok az orvóst (ál-
[atorvost) és a mérnököt képes·ítésén·ek megfelelő ál'landó jellegű;. 
magá.nalkalmazás vagy közmegbizatás (állás) vállalásától, il1letőleg· 
gyógysz·erészt gyógyiszertári felelős- vezetői á'llás vállalásától a há
tározat jogerőre emelkedésétő'l kezdődő hatállyal a határozatba:rt. 
meghatározott időtartamra eltiltotta volna. 

15. §. (1) A jelen rendelet kihirdetésének 1mpján lép hatályba; 
hatálybalépésévi;l az 1.080/1945. M. E. számú rendeletnek, valamint. 
az ezt kie.gés.zítő és módosító re.ndefleteknek a jeien rendelettel el-· 
1len·lcező rendelkezései hatályukat vesztik. 

(2) A jelen rend0let rendelkezéseit alkalmazni lrnll minda]ok
ban az ügyekben, amelyekben a fennálló rende'lkezések értelmében 
igazoló eljárást kel1l folytatni, kivéve; a csendőrs>éig fel01s1zlatá:sáróI 
és az ál'lamrendőrség inegs.z.erve1Zéséről szóló 1690/1945. M. E. szán1ú~ 
rendelet (}itfagyar Közlöny 2'6. száni), valamint az egyetemek és. 
főiskolák halJ,gatóinal' ig·azolásáról szóló 8.500/1945. M. E. ,számú 
rende,let (Magyar Közlöny 13G. szám) a!lapján folytatott igazolási 
ügyeket. 

(3) A jelen rendelet ren·delkezé•seit mind az igazolóbizotts.ágok„ 
mind pedig fellebbezés folytán a népbíróságok előtt folyamatban 
lévő jgazolási ügyekb-en is a'lkalmazni kelt Azokban a folyamatban~ 
lévő ügyekben azonban, amelyekben a jelen rendelet rendelkezés1ei; 
szerint igazoló eljárásnak vagy újbóli tárgya'lás.nak hBlye nincs (3-
§, 5, §), az <>!járás fo'1ytatására a 10. § értelmében illetékes igazoló~ 
bizottság·, illetőleg a népbíróság az eljárá1st indokolt határozattal 
meg:s1Züntetni köteles. 

(4) A jelen rendele-t végre1h:ajtásáról az igazságügyminiszter-· 
gondoskodik. 

470/1948. Korm. számú rendelet 
egyes személyjogú gyógyszertári jogosítványok inegszüntetése;. 
valamint a háborús események következtében nem működ{)" 

gyógyszertárak megnyitása tárgyában. 

(Kihirclet.tetett 1948 felbr. 5-én. - Il-. T, 249. old.) 

A magyar köztársruság kormánya az 1946:XVI. tc. 1 .• §·ában 
foglalt és l<igutóbb az 1947:XXVI. tc. 1. §-ával meghosszabbitott fel-· 
hata'lmazás alapján a következőket ren·dc1i: 

1. §. (1) A személyjoi;IÍ gyógyszertári jogosítványokn.~~ azorn 
az engedélyesei, úgyszintén az 1948:XXX. tc. 1á. §-a. ala.pJan szen 
111.&lyjogú gyógyszertári jogo•sítvány hruszonélvezetére JOgosullt azok 
a személye.k, akik a háborús események következtében külföldre 
távoztak és Magyarország területére az 1947. évi október hó 1. na:p
jáig nem tértek vissza (10.000/1947. Korm. számú rendelet ~ §,-w. 
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(2) bek1ezdésének a) pont~ia), igazoló nyilatkozatukat - a (2) be
kezdésben foglalt kivétellel - lcgkésőb.b 1948. évi rnáreius hó 15. 
napjáig nyujthatják be. 

(2) Az (1) bekezdésben fog-la1t re.ndelkezés n·en1 vonatkozik 
azokra, akik a jelen Tendelet hatálybalépése napján hadifogságb-an 
vannak, avagy a magyar köztársaság -k:ormányának megbízásából 
írags rendelete ~lapján külföldön tartózkodnak. Ez;ckuck a szo1nó
),veknek az iga.zo'Ió nyilatkozatot a visszaléré·s-t?ktől :\·zú.n1ítolt hat
·yau n.ap aiat.t kell benyujtaniok. 

2. §. (1) Azt a sze1nélyjogú gyógyszertári jogosítványt', a1nely
nek az 1. § alá e.ső engedélye„:::c a.z igazoló nyilatkozaiot az emlí
tett § (1) bekezdése érteln1ébcn az 1948. éYi lllárcins hó J5. na1Jjáig 
11en1 nyujtja be, aA 194~;. éi;ri n1á1·cius hó 16. napjávaL a'tt a jogosít
ványt JJedig, arnclynt>k az 1. § alá nem eső engedél.vose az ig.azo1ó 
nyjlrükozatot a. 10.000/ El47. Kor1n. szán1ú rendelet (J\lagyar Kö;r,löny 
- Rendeletek TáTa. 2:-1~3. o:Idal) 4. §-ának (1) bekezdéso .alnpjá.11 az 
1947. évi okt6her hó 1. na.pjáig nen1 nyujtotta be, n1úr az 1D47. évi 
oktoLE·l' hó 2. napjával rneg&zii.ntnck keill tekinte.ni. 

(~) A szeTnély jogú gyógy,szertái'"i· jogos.ítvány ha"!zo11é1voz.etére 
jogol'uli-, az 1. § alá eső annak a személynek a haszout?lvezeti jogát, 
aki az igazoló nyilatkozatot az említett § (1) bekezdé:.iJ ertel~nében 
az 194f\. éYi n1árcius- hó 15. napjáig ne1n nyujtja be, az 1Q48. évi n1ár
cjus bó 16. napjával, a szen1élyjog-ú gyógyszertári jogosítvány ha
Hzonélvezetére jogosult.. de az 1. § alá nem e!i1Ö annak a s;.;ernélynelk 
has?.onélvezeti jogát pedig, aki az ig·azoló nyi:lat!.:.ozatot a 10.000/ 
J94í. I{or1n. számú rendelet 4. §-ának (1) bekezdésél)rE foglalt ren
delkezések alapján az 194í. évi október hó 1. napjáig ne1n nyuj~ 
totta be, már az 1947. c•·vi október hó 2. napjával 1neg·.szüntnek kell 
tekin~e1á 

3. §. (1) Az 1948. évi március hó 16. napjával megszűnik a 
gyógyf::zertári jogosítvány haszonélvezetére való jugosultsága nn
nak a iizennyolcadi·k életévét be nem töltött ·szerné'lynek, aki ahá~ 
borús események következtében külföldre távozott és az 1948. évi 
március hó 15. napjáig az ország területére nem tét• vi-s·sza. 

(~) A tizen·nyolcadik életévét be nem töltött haszon0lvezi.itre 
jogos.ult szen1ély köteles törvényes képviselője útján a törvény
hatóság első tis-ztviselője előtt· !legkésőbb az 1948. évi n1árciu·s hó 
15. na.pjáig helyhatósági bizonyítvánnyal igazolni, hogy nz •)rsztig 
területén lakik' és' tartózkodik. 

4. §. (1) Ha az igazoló bizotts·ág a már megindított igazoló eljárást 
az en,gedélyes·nek (haszonélvezetre jogosu'ltnak) isrneretlen helyen 
tartózkodása mjatt nem folytathatja le, úgyszintén, ha az igazoló 
bizottság az engedélyest a gyógyszertári jogosítványtól (a haszon
élvezetre jogosultat a gyógyszertári jogosítvány haszonélvezetétől) 
végleg megfosztotta és az engedélye-s (haszonélvezet.re jogos alt)~ a.z 



igazoló bizottság' határozata ellen a törvényes hatúri.dő alatt fel
lebbezés,sel élt, de a népbíróság az eljárfo~t az engedélyesnek (ha~ 
-szonélvezetre jogos·ultnak) ismeretlen helyen taetózkoclás<"t n1latt 
nem folytathatja le, - amennyiben az eng·edélyes (haszonélvo:r,etre 
jogosult) az 1948. évi március hó 15. napjáig nem tér vis·sza 013 (~zzel 
a magatartáisával az igazoló (népbíróság·i) -eljárás lefoly~atft~5át to
vábbra is megakadályozza, - .az 1948. évi március hó 1G. napján a 
gyógyszertári jugo.sítvány hatályát vHszti, illetőleg a gyógy:-:ze,r~ 
tári jogos·ítván-y ha1szo11élvezeti joga - más haszonélvezetre jogo· 
sult nemlétében - megszűnik. 

(2) Azt, hogy az igazoló eljárás alá vont sz01nély i.sn1eretle:1 he· 
lyen tartózkodik, a népjóléti minis.zte1· megker0sés{·1·e :-iz igazoló 
bizottság, i'l'letőleg a nép:blíróság előtt folyamatban lévő iigybcn a 
népbíróság ál1lapítja mHg. Az igazoló bizottság, illetőleg a népbíró
ság e inegállapítás előtt az jgazoló eljárá:s alá vont sze1nély J.artóz
kodási helye tektintetében az illetékes rendőrhatóság közléséf_ is 
ltöteles b0szerczni. A rendőrhatóság a megkeresés.re nyolc nap alatt 
köteles válaszolni. · 

5. §. (1) Azt a gyógyszertár.at, a1nelynHk működése a hAbo1;lis 
események köv·etkeztében meg,szünt és am·ely azóta még ne1n nyilt 
rneg újra a közforgalom részére, a gyógyszertári jogo-sítvány ~n· 
gedélye·se, annak elhalálozása esetében pedig a gyógy·szertúl'i jo-. 
gosítvány haszonélvezetére jogosu:lt osaládtag köteles a vonatkozó 
l'endelk1ezések szerint az 1948. évi április hó 30. napjáig a közfor~a
Iom rés.zére is·mét megnyitni. 

(2) Kivételes mé-ltánylá:Rt érdem'lő esetben a népjóléti nd.1Jiszt3r 
a gyógy-szertárnak a közforgalo:in részére való újbóli megnyit:i
sára hos-szabb határidőt is megálilapíthat és a megállapított határ
időt is meghosszabbíthatja. 

(3) Ha az engedélyes (haszonélvezetre jogosult) az (1) bekezdés· 
ben megállapított, illetőleg a (2') beke,zdés alapján engedélyez~tt 
határidő a'latt a gyógy1szertára.t a közforgalom rész·ére nem nyitja 
meg, a határidőt utol.só napját követő na.pon a gyógyszertári jogo
sítvány hatályát veszti, illletőleg a gyógyszertári jogosítvány ha
szonélvezeti joga megiszünik, kivéve·, ha az engedélyes, illetőleg_ a 
haiszonélvez-etr.e jogo~u'lt 1srz.emély a jelen rendelet hatlálybailépése 
n;apján hadifogságban van, avagy a magyar köztál'lsság kormá
nyának a megbízásából vagy rendelet.e alapján külföldön tartóz:. 
kodrk. 

6. -§. (1) A 2-5. §-ok alapján megsz;ünt gyógysze:rtári jogosít· 
ványok h·elyébe a népjóléti miniszter or.szágo.s pályázat alapján 
közforgalmú gyógyszertári jogosítványt enge{1é1yez. Az or.szá.g:o& 
pályázatra való felhívásti az 1948. évi június hó 30. i1ap.iáig kell 
közz.étenui. A pályázaton gyÓg'Ysz.ertár v;ezeté.sére jogosult gyógy
szerészek, továbbá városok és községek, vala1ninit az 1927. : XXI. 
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tc. 92. és 93. §-ában, illietőleg az 1928 : XL. tc. lOR. •§i-ábarn fel<>orolf 
betegségi bzltosító inté.zetek és az Országos Tisztviselői Betegse· 
gélyezési Alap vehetnek részt. 
. (2) ]fa a gyóg!s~ert?ri .jogosítvány cngedélyezél3<J (je.len § (1} 

l;'ek.] elott azt a korulm-enyt, hogy az eu-gedélyes (haszonéil'.vezecfre. 
Jogo1sult) ib.adifog·oly, illetőleg a ma.gyar köztársaság kormányá
i:ak rendelete ail•apján külföldö11 tartózkodik, hiteltérde1n.lően1 niem 
ig~zolt,ák, és ennek, k.övetkeztében a ~yógys·zertári jogos,ítvánY
mas ~·eszere engedelyeztetett1 az engc.delyes (ha&zonélvezetre jo~ 
gosult) a visszatérése után hazatérésének na11jáJól :::-•zán1ított h~t
van n~p al,at,tt új, gyó?yszertári jogosítvány (haszonélvez,eti jog") 
engedelyezeset !klerh·etL A kér°'lmet közvetlenül a D:épjóléti mi
ni.szternél ,kell e.lőterjeszteni. A népjólél1i 1nini,sz.ter - ainennyi
ben a hatalyos Jogszabályokban megállapított e'1őfelt:étd0k fenn· 
ál~ana~ -:--- a gyógyszeTtári jogo,sftvány (has.znnélvezeti jog) enge
deJyeze1s1et 11.e1n tagadhatja meg. 

7. §. (1) A jelen rendel0t kihirdetésének napján lép ba.tályba. 
(2) A jelterr rendelet nem érinti a zsidókra háitrányos megkü

lönbözte.tés,t tartalmazó jog.s)Zabályok folytiá,111 elveszett sz.e111ély
jogú gyógyszertári jog·osí-tványok rendezésérő1f szóló 10.480/1945. 
M. E. számú (Magyar Közlöny 168. szám), 2.370/1946. M. E. számú 
(Magyar Közlöny 64. szám) és 2370/1947. M. E. számú (Magyar 
Közlöny - Rendeletek 1rára 45. szá1n) rcndelete!k rendelkezéseit. 

3908/1948. Korm. szán1ú i·endelet 

a nyugatra távozott szemflyek igazolásáról szóló 10/1946. M. E. sz., 
valamint az igazoló eljárásokról szóló 16.(}90/1947. l{orm. számú 

rendelet kiegészítése tárg;yában. 

(J:\::ihiTtlettetett. 1048 ápr. l-én, - It. T. 740. old.) 

A n1agya.r köztársaság- korn1ánya az 194G: XVI. tc. 1. §-ában' 
fogla'lt és legutóbb az 1947: XXVI. törvénycikkel meghossza;bbí
tott felhatahnazú.s alapján a következőket Tendeli: 

1. §. A nyugatra távozott. sze1nélyek igazolásáról szóló 10/1946. 
M. E. számú rnnc1elet (Magyar Kfülöny 3. 'Szám) 1. §-ának (1) be' 
kezdésében e1nlített személyek az igazoló eljárás lefolytat;ásái-g
hasznothajtó hatósági jogosítványukat nem gyako.rolhatják. 

2. §. Az igazoló eljárás le.folytatásáig a jogosítvány hasznos.í
t•ású.ból előálló ti1szta jövedelmet a 103.111. szán1ú „P. M. hatósági 
jogosítványok ha&znosításából bevételi s·zán1l1a., Budapest" elnc
vezésü. postatakarékpénztári csekkszámlára kell befizetni és azt a 
jogosítványo:::i javára letétként kell kezelni. Ha a jogo•.sí!:ványosnak 
eltartásra jogosult. házastá1'sa van, a jogo-sítvány hasznosításából 
~b:efolyó tiszta jövedelen1 30%-át, ha pedig gyer1nekei is va1111.a.k\ 
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·minden gyeTn1ek utlán további 10-10%-ot, de :legfeljebb öss'zetsen 
50o/o·-ot részükre ki kell utalni, kivéve, ha a házastár·s vagy a gyer
mek az 1944. évi október hó 15. napja után a háborús események
kel kapcsolatban a 3300/1945. M. E. számú rendelet (Magyar Köz
löny 55. szám) 2. vagy 3. §-ában megjelölt területre távozott. A 
házastárs részé1·0 e § alapján havi 800 forintot meghaladó ös1szeB:et 
kiutalni nem [ehet. 

3. §. (1) Ha a jogos1tványost az igazoló eljárás során j-ogos.ft.vá
nyától 1negfosztották, vagy ha jogosítványa az egyes szc1nélyjo_gú. 
gyógyszertáTi jogo1sítványok megszüntebás·éTőL val1an1int a háho
TÚ·S es,eménye-k következtében nen1 mlí.ködő gyógyszeTtá1·ak DJeg
nyitásáról szóló 470/1948. Korm. szá1nú rendelet (Magyar Kö7"löny
- Rendeletek Tí'tra 28-29. szám, R. T. 244. oldal) 2-4. §-aiban fog
lalt Tenclelkezé·sek folytán 1neg,szlí.nt, a 2. §-ban cnn1itet:t letétet (a 
lletét m,aradványát) a határozat jogeTőre eJnelkeclésc után a jogo
sitvány tárgya szerint jlleUékes 1nini1szter rendelkezésére az állan1-
kincstár j.aváTa kell bevételezni. 

(S') Ha a jogosítványossal 1szemlJen az igazoló eljárús soTán a 
jogns:ítványtól való megfosztásnál enyh&bb határozatot hcr.tak, .a 
javára kezelt !letétet (a letét maradványát) a határozat jogerőre 
emelkedése ui:án réiszéTe kell kiutalni. 

4. §. Az igazoló eljáráosokról szóló 10.000/1947. Korm. számú ron
d<Jlet (Magyar Közlöny - Rendeletek Tára 183. szám) 3. és 4. 
§-ának alka'lmazása sze1npontjából az állás vagy foglalkozás vál~ 
laláisával, illetőleg betötésével egy tekintet alá esik a hatósági 
jog·O!sítvány gyakorlása is. 

ő. §. (1) A jelen rendelet kihirdetésének napján lép hatályba; 
a ~3- §-ok rendelkezó~eit a jelen rendelet hatálybalépésekor n11ir 
hatósági kezcl-6-s alatt álló letétekTe is a'lkalmazni kell. 

(2) A jelen rendelet rendelkezései nem érintik a 470/1948. Korm 
.számú rendelet hatályát. 
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FÜGGELÉK 

205.330/1948. N. M. számú rendelet 

11. gyógyszerársza bá:a.ról szóló 262.100/1948. N. M. szániú 
kiegészítése tárg;yábian. 

(Kihirdettetett 1948 július 29-én. - R. 'l'. 1673. oldal.) 

rendelet 

. A g:yógyszerészetről szóló 1948:XXX. tc. 4. §-ának (1) bekezdé
'Se'ben foglalt felhatalmazás alapján a köv·etkezőket rendelem: 

1. §. A 20~.100/1948. N. M. számú rendelet (Magyar Közlöny _ 
Re;"d7let~k Tara 1588. oldal) 10. §-a a következő (3) beke,zdéssel 
egesz1tbet1·k ki: 

' 

'.,(3)„ "I: ~·yógY'S'Zerclknek (gyógyszcrkészítményeknek) és a scbé
·~z·~t1, kotozuszereknek a hiv;atalos munkaszüneti napokon reggel 7 
-,ora~ol ·e.st~ 21 óráig terjedő időben történő kiszolgáltatása esetében 
·~ k1szolgaltatott gyógy-sz•ernek, illetőleg sebészeti köi.özőszeruek a 
Je:len rendelet alapján felszámítható gyógys:zertári eladási árán 
felül a megállapított ár 10%-a pótdíj címén külön felszán1 ítható. 
Ez a rendelkezés ne111 alkalmazható az 5. §-ban említett társada
~om~,iztosító intézetelk és a1'apok, va.lamint a közgyógys.zerelláliás, 
·1:l~et?l.eg az átlamkincstár terhé're rendelt, úgyszintén a 1uagánosok 
reszere „sürgős" jelzéisisel ellátott vényen rendelt1 gyógyszei·ek ki
szolgálta tás.ánál." 

2. ~- ~ jelen rendelet kihirdeté.sének napján !lép hatályba; Ten~ 
.<lelkezese1t az 1948. évi július hó 15. napjátó'l kell alkalmazni. · 
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204.767 /1948. N. M. számú határozat 
a 202.100/1948. N. M. számú rendelet 5. §-ána!k értelmezése tárgyábam. 

Az Országos Gyógyszerész Egyesület 
Miniszteri Bizlosának 

Budapest· 

Folyó évi július hó 20-án kelt felterjes·ztésé1·e értBsíte1u ~Iinisz

teri Biztos Urat, hogy a gyógyszerárszabásról '''cóló 202.100/1948. 

N. M. sz. rnnd<Jlet 5. §-ában felsorolt társada'lombiztos>Hó intbzetek. 

és alapok, valamint a közgyógyszerellátás, illetve az államkincs

tár terhére kiszolgáltatott gyógys-zerek után az eng.edn1ényt mi·nd 

a törzisikönyvezett, mind a többi gyógyszere·knél a véin:ynek a 'for

galmiadó né'lkül megállapított ös,sze·géből kell adni, ~nn~lfog~a 'a 
gyógyszertár engedélyese (felelős vezetője) a forgalm1ado felarbol: 

semmiféle kedv-ezményt nem köteles nyujtani. 

Budapest, 1948. évi július hó 24-én. 
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A miniszter helyett; 

dr. Vikol s. 'k. 
állan1títkúr, 
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TÁRGYMUTATÓ 
A 

-Adagolt alakban forgalotnbaihozntala hivataloS gy6gys7,ernek 
,Adóterhek viselése kollektív szerződés sxerint 
Ajánlása. gyógyszereknek közönség számára· __, 
Akvárium 
Alkoholos festvények _ - --:- - - _ 
- kivonatok - - -
.AJmpullás készítményeknél gyógyszerész ellenőrzési kütelezettségC' 
Anyagkészlet .elszámolása z_sidó gyógystertárnül 
.Anyagraktút"a g~·ógyszertárnak 

Arzehobenzol behozatala -
Bizottság - - -
készíhuény ellenőrzése 

- forgrilombahozatala 
~ gyógyszertári eladási ára 

törzSkönyvezése 

1U2.I, 

A 

15, 

164, 
163, 

.Allami felügyelet .gyóg-yszertá·t"aknúl 
.. Allamkincstá1• terhére '1riszo1gúltatott 

adási 'l."'t1rJ, - - -
gyógyszerek ;_~yógyszertári, et· 

rendelhető gyógyszerek 
---. - - vénymintúi 

162 
;Jp(} 

46 
337 
141 
140 
10± 
411 
336 
168 
16:3 
164 
162 
19'\ 
163 

11 

199 
2:~5 
23ö 

- - szérumok 
___. - tú;pszerek 

.Állatgyógyászati célokra eltiltott gy6gysze1·ck 
gyógyszerkülönlegesség forgalombahozat;11a -

~ táplálö por-ok fo1"galombahozatala 

--> 2B5 
~ 
217 
147 

216, 

Allatl drog-ok - - - - -
-Allatok részére történő gyógyszer·ldszolgáltat{1snúl úrenged1nény 
Állatorvos részére engedély kézigyógyszertát· tartítsára ____, - 22, 57, 
-Ápolási költséghoztzájárulás terhére ápolt beteg· részére rendel,.lető, 

gyóg-yszer - - -
.Allatkórház ind:éXieti lgyógy.szertárai - - - - - _:._ - 22, 

147 
140 
199 
86 

222 
56 
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Ara gyógyszer alapanyagoknak - - ____, - - - - -
- _ kiszolgáltatásához szükséges edényeknek - - - -
Arengedmény államkincstár terhére kiszolgáltatott gyógyszereknél 
- állatok rés7..ére kiszolgáltatott gyógyszereknél - - - -
_ biztosító intézetek terhét'e kiszolgáltatott gy6gyszerekn01 
Arengedmény közgyógysz.erellátás ter,hére kiszolg.áltatot~ gyógy~ 

stereknél - - _ -
köz.kórház által rendelt gyógyszernél -
közszállításnál -{ - _, - -
OTBA terhére kiszolgáltatott gyógyszereknél 

- 15, 

Székesifövárosi Alkalmazottak Segítő Alapja terihére kiszolgál· 
tatott gyógyszereknél - - - - - -

Artűllépés ----------- 32, 
Arubeszerz€si könyv vezetése alól gyógyszerész felmentése 
l~.ruké,.,szlet utánpótlása gyógyszertárban -
Arnsítás céljából gyógyszertárban nen1 tartható cikkek 
Árváltozás egységes ÖSS7...etételü , gyógyszernél 
_ gyógyw.t;erkülönlegességeknél - - -
Atalányban fizetése GYO.TA járuléknak 
Athelyezése gyógyszertárnak - közforgalmú - - -
Atruházása gyógyszertári jogosítványnak - közforgaln1ú 

--reáljogú------
- külföldi gyógys7,erkészítmények képviseletének 

B 

14, 

17, 

Befecskendezéshez való .folyadékok kiszolgáltatása - - - - __.,.._ 
Belföldi védöoltó készítmény, lásd: Védöoltó készítmény címszó alutL 
BelsőleO' használandó gyógyszereq folyadékok kiszolgáltatása - -
Berend:zés átvét:eli kötele.7..et.tsége új gyógyszertári jogositv!l-

nyosnak 31, 69, 
- gyógyszertá.rnál L5, f!.6, 
- fiókgyógyszertárnál 
Berende1..ése gyógyszertári dolg<YL.óhelyiségnek 
_ - kiszolgáltató helyiségnek - i--

- - laboratóriumnak ____. - - -
Beruháxásolc megtérítése időközi engedélyesnek ---. -
Beszámítása közérdekű munkaszolgálntnaik gyógyszerészi 

gyako1·1atba - - ___, - - - - - -
szakba vágó 

- 18, 
S7..01gá-- nem 1hivatásos állományban teljesített tényleges katonai 

latna:k gyógyszerészi sz.a:kbavágó gyakorlatba 
Betegsegélyer.é.si alapok intézeti gyógyszertára -
- - közforgalmú gyógys7,er{ára 
Betegség esetében in~ógyszertár Ve7..etRse 
B<ltegségi segély GYOJA-tól - - -
Bevételi ívek megőrzése gyógyszertárnál 
Biztosító intér..et GYO.TA járuléka 
Bi:ntosító intézet intér,eti gyógyszertára 

- közforgalmú gyógyszertára - -
- orvosa· által .kiáJHtott vényre kiszolgáltatott 
ellenőrzése - - - - - - -- -

18, 
22, 

16, 18, 
24, 

22, 
16, 18, 

gyógyszer 

195· 
195' 
198. 
199< 
197 

197 
199· 
4Fl 

198; 

198 
71 

22{1" 
2()(!; 

323 
152; 
152'. 
376: 
77 
58 
fA 

148: 

94_, 

332 
21 

335, 
33B: 
335 
;!@, 

51 

5t 
56' 
51 
59. 

37Q 
22<l· 
3'11), 

56;. 

5:t 

212;. 

'Biztosító inté:ret pályá7..ata közforgalmú gyógyszertir fel-állihí.sálra 16, 
-·- - terhére kiszolgúltatott gyógyszerek ,árából engedmény - -
- - - - - árának elszámolása - - - - - - _, 

77 
197 
198 

--· - - rendelt gyógyszer ·helyett más gyógyszer' vagy áru kiszol-
gáltatása - - -.-- - - _ - - - - - 34, 

BUlcsés7..ethidt)mányi. doktorrá avah"tsa okleve:tes gyógyszerésznek 
-Bruxellf'..S-i megállapodás erőshatású gyógyszerek egységesítéséről 

elnevezésén'él 
- - - - forgalombahozatalánúl 
- - - - -készítésénél 

:'Budapesten elsőfokú közegé;;zségtigyi hatáskör inegosztúsa 
-',Büntetett előélet gyógyszertár vezetésénél - - - - 23, 
Btintetörendelkezések, lásd: Kihágtí.sok és Vétségek címszó alatt. 

''Camera materialis et herba·rium 
··Oégbe,1egyzése gyógyszerésznek 
·Cége gyógy.szertá'I"nak 
··cito jel7..éS rendelvényen -
'C-Omprimatumok elkészítése 

"Családi segély GYOJ} •. -tól 
·Csomagolása gyógyszernek 
- sebészetJ kötözős7...ernek 

0 

1'Csőd alatt álló gyógyszertári jogosítványa 
esetében gyógyszertár vezetése 

- - hatósági vezető kirendelése 

D 

32, 

·niagnosztika-i készítmények, lásd: Védőoltó kés7..ítmények cfn1szó alatt. 
Dlgitalis lan:ata leveleinek felhasználása gyógyszer' készítésénél 
- purpnrea tőleYeleinek felhasználása gyógyszer készítésénél 
I>íjtételek gyógyszer kiszolgáltatásánál 
Dlphteria ellenes vérsavó ellenőrzése -
- _ - forgalomba•hozatala 
~ - - kötelezö tartúsa - - -
- - - rendelése közg;yógyszerellátás terhére 
Dolgozóhelyisége gyógyszertárnak - ______, - - -
Döntőbizottsági eljárás gyógyszertári berendezés átvételénél 31, 69, 
- ._ 7.Sidó gyógyszertá1·akka1 kapcsolatos követeléseknfi-1 -
Dragéek színezésére felhasznúlható festőanyugok 
Drogéria ipa•rengedély kiadásán:ak feltétele 

- 'kiadásánál követendő eljárás 
iparhatósági ellenőrzése - - ____, -
iparjogi minősítése - - - - -
iparjogosítvány üzlethelyiségben tartása. 

78 
396 
134 
144 
144 
i44 
352 
58 

336 
71 
81 

206 
237 

370 
296 
320 
18 
89 
89 

104 
104 
196 
107 
107 
100 
107 
335 
94 

412 
123 
288 
290 
302 
288 
30'2 
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Drogéroia iltözeigészségügyi elleuő1·zése 
megjelölése 

- raktára 
tftvolsága már fennúlló drogé1·iától 
üzlethelyisége 
űzletköre 
üzletkörének 1neghatá1~ozott részére iparengL>-,:.lély 

Drogériában alkalmazottak nn1nlun·nhá.ia - - -
árusítható anyagok 
kozmetikai ·sze1·ek készítése cfiljából tartlultó szerek -
nem árusítható gyóg;rszer készlethi~n tartá•súnvk tilaln:ia 
segéd alkaln1R.ztlsa - - -
tanonc aJkalmazúsa, 

Drogista gyógyítás céljár1a {1rut nen1 ajánlhat 
gyógyszerész 111egjelölést ne111 hasz-ntllhat 
képesítése 
inestervizsgú.ia 
orvosi rendelvényre szert nen1 kf>szfthet: 

Drogok megnevezése -

E 

Ebédszünet gyógyszerttíxban 
Edény ára gyóKysze1· kiszolgáltatásúnúl 
Egészségligyi feli.igyelete g-yógyszer.tárnak 
J;Jgye.sített pénztári napló vezetése µ:yógyszertárhnn 

-293, 

Egyete1n gyógyszertárának n1e1itessége G'YO.TA_ júrulék n 161 -
klinikája résv.é1·e intézeti gyógysz.ertár felállításúru engrdély 
gyógyszerészi tnufolya111a, lásd: Gyóµ:yszerésztanfolyn-111 l'Íniszó alatt. 

Egyezs-ég átTf'tt gyógyszertári berendezésekkel kapcsolatos clöntöbizott-
ságnlil - - - -
zsidó gyÓf..'J'SZel'túrakkal ka'l_)csolatos követelésekre nlakírntt döntő
bizottsúgnúl - - - -

Egységes összetételű gyógyszer 
burkolatán törzskönjyyiszún1 fe1tünteté3e. -154, 
Plkohzása 
ellenfh·zese-
forgalorn bahov1 ta la 
forgalo111ból kivon{tsa 
gyógyszerki.ilönlegességenkén t: forg:alo1í1 !Ja boza taln 
gyóg-yszerkülönlegességnek n1in6sítése -
hatásértéke - lG-7, 
kiszerelt állapotban fo1·gnJon1bnhozntah1 
tartóján feltüntetendő a.datok 
törzskönyvezése -149. 151, 
yizsgálati díja - - - --- -

gyógyszerekkel kapcsolatos kihágások -13.4, 
- vétségeJr - - -

vény közgyúgyszerellátás te1·hére -rendelé.<Snél -230, 
Egységesítése erős hatúsú g·yógyS'iere-knek -
~D1adúRi (n·a _ .g-~·ög-ySzertári - ~trzenobensol készítn1ényeknek 

302 
299 
299· 
299 
298 
293. 
291 
301 
003 
299-
29-ti 
29(), 

2.90< 
29;) 
299 
289 
21)(} 

294 
14d 

329, 
195 

26. 
224 
380 

22 

DT 

413 
15()< 
lfrj, 
154 
15()• 

.151 
152'· 

'161 
157 
15& 
161 
Í5& 

.152; 
151 
,159· 
'155.· 
236 
134 
196; 

Eladási úra -·~-gyógyszertári - tnagisztrálisan i·endelt gyógy~,o;:ernek ~ 
.IV. lliv.atalos jegyzékben ne111 szereplő törzskbnyvezett 
g;yógyszerkészítrnén'yeknek - - -
homoeopathü'is szernek 
kommersz-injekciónak 
nem tör<zskfinyyezet gyógys1:et'f'k 
rienicil1innek - .--- _ 
sebészeti kötözöszernek 
törzskönyvezett gyógyszernek 

JiJlkés.zítés.e comprimatu1nokna1;;: 
gyógyszereknek - - -
kereszttel jelölt gyógyszernek 
sürgfüs jelzéssel ellátott" vényeknek 
tablettálm1ak - - -

Elkobzása eg-~rsége-s összetételü gyógyszereknek 
gyóg.yiiszati célra szűnt, <le a-rra nen1 alkaln1ns a·nys.goknak 
gyógysze1·különlegességeknek -
honHie-opathiás szereknek - -
korn HJ.ersz- injekcióknak 
külföldről behozott gyógyszereknek 
tiltott :f.cstöanyaggal színezett: áruknak 
védöoltóany.agokrillk 

Ellen:minta vétele gyógyszertári vizsgáliatnúl 
lDllenőrzése alllpullás készíttnényeknek - -

arzenobenznJ készitményelqri.e'k 
biztosító intézete-~ oevosai által kiállított vényre kiszolgáltatott 
gyógyszereknek 
diphtéria ellenes vér·savónaik -
e~ségcs összetételü gyógyszernek 
gyógyszerészgyakornok JJ)ű'ködésének -
gyógyszer gyári árúnak _- - _ 

gyógyszertáron kfvlili elüúllHásúnak 
kereskedelmi forgal!lllúnak; 
különlegességeknek 
nagykereskedői (11·(u1ak 

gyógyszernek 
gyógysze1~tá1~n.ak (:iYO.JA j:'trulék szen1vontjt'1ból 

-szal'Liszempontból 
homoeopathiús szernek 
l<:o1nmersz-indekciónak 
].;(lzgyógyszerellútáa terhére rend.el!: vényekn~k 

- 385} 
15, 
15, 
15, 

1[), 

26, 
-166, 
-166, 

külföldről íbebozott kábítószert nen1 tartahuazó gyógyszernf'Jt -
sebészeti kötözöszereknek 

0 

V(~doltó készítményeknek - - -
Ellenőrzési jegye al'zenobelllZOl készitm:éinyeknek 

11omoeopathiá.s szeil'!llek ! - _ - -
kommersz-injekciónak - - -

-171, 

népjóléti 1niniszter által e.~tenkint: kiúJlított engeclély alapján 
behozott külföldi gyógyszerkészitn16nyne-k _ ____ -

Ellenőrző bizottságok védőoltó anyagoknál -
"jzsgúlai'a külföldről behoz·ott védőoltóanyagoknak 

195 

197 
168 
168 
195 
196 
197 
196 
237 
205 
208 
200 
237 
154 
129 
1tí4 
170 
170 
170 
124 
190 
3;16 
1(\4 
163 

213 
107 
149 
397 
47 
47 
47 

)5() 

47 
342 
;illl 

63 
168 
168 
232 
166 
342 
185 
162 
154 
154 

lt:rl 
18f_i 
183 

439 



'FSineve-,r,8sfl gybgyszereknek - - - - - - - - -15. 
fJJlőállítása gyögyszernel;: gy6gyszertáron I;:fvlU - - - _ 15, 

hivatalos gyógyszerekne'k - - - - _ - -
;........_, !Sebészeti :kötözőszernek - - - _ - - -
·........:. védőoltó készítményeknek - - - - - - -

11, 

_iEJőírásnak ·meg nern felelő' gyógyszer forgaiombaitü!Z:::Í.tala -
1.flJlőirástól eltérő gyógyszer renclelé:}t: közgyógyszereUátás ter~hére_ 
1Előlei:,<>'8zése gyógyszer ki_ilön beszerzésével felmerült készida,dásoknak 16 
:ELsőfo-kú kö-,r,egészségügyi hatáskör 1negoszlása Bndapeste-n 
-ntiltás gyógyszerész-tfoglalkozástól: - ~ _______, - - - 3'±; 72, 
E1tiltás~1 gyógyszerkülönlegesség. forgalomb11hozatal{u:]jak 
- közegéHzségügyi szempontból aggályos b'Yógys:-;er árusftásfinrak 
--- rákszem kereslcedelmi forgalmának - - -
•Emberorvoslásbam használatos bakteriológiai természetű védőG:ttó és 

k_órjelző készítmények, lásd: Védőoltó készítmények cfrn&'-z:& alatt. 
Engedély liásd: J~enged'élyezés címszó alatt i<S. 

.felelős vezető alkalmazásához - - - -
gyógys7,erészgyakornok tartására - - _ 
közgyógyszerellátás terhére insnlin 1rendeléséhez 
nélkiil áthelyezése gyógyszertárnak 
nél'kiili megszüntetése gyógyszertár működésének 
visszavonása gyógyszertárnál 
vissvavonásw kézigyóf,,"YSzertárnál 

1Engedélyezett mester:séges festékek 

24, 

29, 

29, 
23, 

~Engedmény gyógyszerárszabásban meghatározott árakbó~ 15, 32, 
46, 197, 

'ErőshatáSú anyag kiadása - - - _ -- - - -
anyag tartása - -- - - - - - -
anyagoknál óvintézkedések - - - - - -
gyógyszer' gyógy:bor form-ájáhan árusításának tilalma ----.- -
gyógyszerek egységesítésére vonatkozó B·ruxelles-i megállapodás 

llilrősszagű gyógyszerek elhelyezése - - - - - _ 

'.ÉjJeU csengő :felszerelése gyógyszertárnál 
F::lelmezési segély GYOJA-tól - - -
Eletveszély esetében gyógyiszer árána'k hitelezése 26, 
,Élőcs1rús oltóanyagot tartalrna:r.ó védő-oltóanyagok szállíhlsa 
Etkezési idö kollektív szer:ződés szerint - - -
!F.vzáró leltározás kötelezettsége alól gyógyszerész: felmentése 

F 

11aszessze1 ke\'ert g'yógyszer készítésének eltiltása 
F'e-1-{yelmi haitósága gyógys:r,erészgyakornoknak 
Felelős gyógyszertárvezető illetménye 

44-0 

vez-etö alkailmazása biztosító intézeti gyógyszertárban 
gyógyszertár haszonélvezete esetében 
lrözségi gyógyszer•tárban - - - -

25, 60, 
25 60, 
2·5, 60, 

4& 
47 
12 

316· 
171 
108. 
2'29 
212 
352 
418 
147 
296 
l\25 

59 
397 
220· 
67 
33 
66 
57 

123 

199' 
300· 
300 
30! 
135 
134 
203 

:J33 
3'ro 
63 

18(} 
355 
225 

216 
385 
358 
86 
86 
86 

, 

l 

.. ·~ •. · 

~ 

------------------------------ifll',/~ 

Felelős ve-.1.ető alkallliftzása Otba gyógyszertárban 
- városi gyógyszertárban 

25, 
2.'i 
24'. 

60, 86 

alkalmazásához engedély - - -
alka.JmaZásúra adott engedély visszavonása 
bejelentése - - - 24, 

60, 
59, 
25, 
59, 

B6 
86 
61 
87 
24 személyi kellékei 

szolgálati jogviszonya 
Felelőssége gyógyszerésznek 

gyógyszerészgyakornokna:k 
gyógysze-r(-'Szjelöltnek - -
gyógyszerészi alk.:'llmnzottnak: 

32, 69 
26, 62, 91 

- - ~ - - --

Iabor{1nsnak - _ -
techniknSnak - __ -

Felftiggesztése gyógyszertár működ~sének -

- - -91 
91 
91 
91 
91 

- védöo1tó készítmény tet'melésére adott üze1ni engedélynek -
Felszerelése gyógys:r,ertári kiszolgáltató helyiséginek 

!!9, 66 

- gyógyszertál"Jlak - - - - - - - - - 15, 46, 
- sebészeti kötözőszert előállító iize1unek - - - -
Felvétel egyetenil gyógyszerészi tanfolyan1ra - _ - - -
li'eliilvi:r,sgálata közgyÓb':YSZerelliitás terhére rendelt vények11ek -
Fertő7..Ö betegségeldtel kapcsolatban előírt laboratóriun1l vizsgálatokhoz 

sz.Ukséges tartályok kötelező tartása gyógyszertárakban 
- vizsgálati anyagok; beküldése - - - - -
Fényérzékeny gyógyszerek tartása - - - -
Fénykép kidolgozúsához szükiséges vegyszer á-rusítúsa: 

-202, 

Fit6'kgyúgyszf1rtár ,an~·ag-készletl•nek, ibrrl21ndf>?.é;sénelt és lfelszerelésL'\-
nek 1itvétele üj gyógyszertár engedélyezésfnél 31, 69, 
·berendezése 21, 
engedély hatályvesztése 21, 
engedélyezése- 21, 55 
engedélyröJ, lemondás 21, 
felállítására jogosult személy 21, 
felelős vezetője 
felszerelése 
haszonbérbe-adásának tilalma 
-közfo1·galom rffi7..ére n1egnyitása 
nyllvánoS jellege - - -
üzembentartásúnak korlátozása 
vezetése - - - - - -

Fizetett ünnep kiilön díjazá:sa kollektív szerződés szerint 
Fizetéses szabadság kollektív szerződés szerint - _ 
Foglalkozás gyakorlásától eltiltás igazolási eljárásban 
Foglalkoztatási terve gyógysierészgyn-kornoknak 
Folytatólagos törz.5-könyrezése védOoltóauyagoknak -
Forgalornbahozataln ar.zenobensol ·készítményeknek 

állatgyógyászati gyógyszerkiUönleges.ségtnek 
dlphtéria ellenes vé1'>Savónak 
egységes összetételű gyógyszernek 
galenikus készítn1ény~knek 
gyógyszerkiilönlegességnek 
lefoglalt gyógyászati készítményeknek 

21, 
21 

-418, 

15, 45, 
-146, 

176 
333 
332 
318 
383 
232 

132 
132 
209 
293 

78 
55 
56 
82 
56 
55 
24 
21 
21 
83 
33 
55 
24 

356 
3r-0 
425 
399 
191 
162 
147 
107 
151 
94 

151 
]3() 

441 



Forg.alon1bahozataJa sebészeti kötözöszereknek -
védőoltó. készítn1f>nyeknek - - -
zá,r alá helyezett gyógyászn ti készítrnl-nynek 

Foegalo1uból kivonúsn egységes ilsszetételtí. gy6gyszernek 
g;yógyszenklilönlegességnek 
vP.clőoltó ké8zitménynek 

Fornn1lae no1·n1ales 
Ji'orr:'i.zat 

-316, 

F6felügyelet gyógyszertárak felett 
Földmívelésügyi niinisztel' hatúskö1•e állaJgyógyús-zati 

26, 
gyógyszerek1H,~l 

33, 

G 

Galenikus lrészítm-ények ·- - - - - - _:: . l:J, 45, 
Guzdanikotin árusítá,sa gyógyszertárban 
Gazdasági célokra árusítása ·gyógyszerként használt anyagoknak és 

készítményeknek. - - - -
Gondnokság a·latt úlló gyógyszertári jogosítványa -
G·unüharisnya közgyógysz.erellátás terhére nen1 re·ndelhetti 

Gy 

Gyakorhvti foglalkoztatfrsa gyógyszE>rész,gya.kornoknak 
Gyári ára gyógyszernek - - -

eso1nagolástól eltérő mennyiség rendelése 
adagolt for!mújú gyógy&:z;edtészJtm.ényn-e·k 

1f>, 
törzskönyve:zf'tt, ne1n 

Gyermek haszonélvezeti jogfü ktizforgalnnl gyógyszertárnúl 
GYOJA (Gyógyszerészek 01·.szltgos ,Jóléti A.lapja) 

betegségi segély 
hevételei 

- családi segély 
élelmezési segély 
Intéző Bizottság 
járulék 

alól mentes gyógys1.erek 

19, 

-·369, 
-3&S, 

mentessége tudományegyetemi intézeti gyógysze1·üí.rmkna]{ 
átalányban fi:7,eté.se - 311(i., 
járulék befizetése 
behajtása 
késed"ehni pótléka 
ösi;;zege 
összegénel~ csökkentése áta1ány fizeté.~nél' 

fele1nelése átalá:tiY ·fiZetésnél' '-. 
n1egáll'frpítása átalány fizetésnél 

sze111pontjából gyógyszertár ellenőrzése 
járulékkal kapcsolatos kí·hágások -
nyugdíjintézeti tartalékalap kezelése 
segély 
segélyben részesfthetö sze1nflyek -

GyógyárunaJ,,rykereskedés {v1ta1 úrusit11ató a,nyagok 

442 

-381, 

-368, 

-376, 

322 
171 
130 
152 
152 
179· 
236 
140 

63 

147 

94 
32!> 

11 
18 

233: 

399 
47 

197 
03 

3US 
87() 
369 
370 
370 
371 
375 
3·;5 
38() 
378: 
557 
557 
381 
375 
377 
377 
378 
381 
382 
370 
370 
370 
293 

I 

G-yógyárunag·yk.ereskedés .fogyasztók részére (trusításának tilaln1a. 
iparPnt.l"\"cdé1y kiadáSállilk feltétele- - L 
ipareni;edl>lyének kiadásánúl köyet.endő eljárás -
ipat'!hatósúgi ellen{),rzése 
iparjogi mini'>sU~s:e 
közegészségügyi ellenőrzése 
i··aktára 
Uzlethelyisége - - -
üzlet.köre - _ - -
ü:Zletkör\5-nek meghatározott rész.él'e ipnrengetl~ly -

Gyógyárunap;ykereskedésben alkaln1azottak niunkaruhfijn. 
tanonc alkalmazása 
segédi Azolgál'a:ti bizonyítvány -
üzletvezető alkalmazása 

GYógyárnnagyke·resked.ö képesítése -
- mestenvizsgája - - -
(-iyúgyá1·nnagykereskedőt teyékenysége gyögysze1·túrtulajdonosnak 
Gyógyúrunagykereskedönél gyógyszerész 1ne-gjelölés hasznúlatúnak 

ti1nln1a - - - -
Gy6gyúszati kée.zítrnény alkahnasságának n11:'gálla11ítúsa 

segédPszk(iz bes7,erzési helye közgyógyszerellfi.tt\.sná1 
Gyógyászati se-<,;édeszköz rendelése közgyógysze1·ellútús terhére 
Gyógyhatt'Lsű :nlkotó1•ész elvont\sa gyógyszerből -

hiányf>J gyógys7...erben - - - -
Gyógyintézetek ré.<J.Zére gyógyszet· kiszolgúltatása 
Gyógyit6 hatásra utalás gyógyszerki.HönlegeHségnftl 

törzskönyvezett anyagnál 
(}yógyju yalln.t rnellékelése 
Gyógynövé.ny árnsítá,s -
(}yógynövényheváltó 
G·yógynöYényekről raktúrkönyv vez·etése -
Gyógynövénykiviteli kereskedés - -
Gyóg;ynövény nagy ke~'eskedés 
(}yóg:yszer adús-vét.elének közvetítés.e 

ajánlúsa közönség szá1nária 15, 
alapanyagok úra - -
{llla tgy6gy(LS7.ati célokra felhasznáh\.:::a - - 216, 
úllatol;;. részé1·.e kiszolgáltat(i.sa- esetében ú1·engPdn1ény 
árftnuk ('lszárnolúsa biztosító intézetek terhére ki1;i.zolgúltatásúnál. 

hitelezése -
árszabás - - - - - 15, 

besze,rzési kötc1C'zettsége 
árszabásban n1egliat(trozott á1·akból enged1nény- 15, 32, 

ál'nál magasabb áe szún1ítt'tsa - - _ 
nem szereplő gyógyszerek gyób"'}'S:tertári eladási ára -

ú.rusítúsa - -
be..sze1·zéB kézigyögyszt'rtú1·núl - - -
beszer7,ésr kiizg:;vógyszerei.lútús t·erhére
beszer.zkséoek kötelezettsége gsógyszet'észnél 
bf'SZ{'.rzéséyel felnieri.ilő készkiadások előlegezése -
beszerz{'.«,i örúnr..l~ r11egfi.llapítúsa kézigyógys7..ertárnúl 

16, 
lt>, 

2ü4 
288 
2~YI_ 

30:< 
288. 
302 
2D8 
298 
293 
291 
301 
200 
290 
2H2 
2&J 
290 

149 

299 
129 
233 
233 

34 
33 
11 

297 
297 
297 
295 
288 
301 
288 
288 
291 

46 
195 
217 
19H 
198 

26 
1D;) 
200 
19G 

197 
H 
85 

232 
21:2 
21~ 

23 

4.40 



'Gyógyszer címkéjének kitöltése - - - 209 
csomagolása - - - - - -"--- - 296, 297 
csomagolás belsejében alkalmazott 1negjelölés -297, ~8 
elhelyezése - - - 202 
elkészítése - - - - - - 205 
elkészítéséhez pótsz.erel;: használata 103 
elkészí~ésének irányelvei - - - 237 
elkészítésével járó munkálatok díja 195 
ellenőrzése 342 
- gyóg-yszerlész által - - - 202 
elhevezése - - - - - - 15 
előállítása gyógyszertár keretében 14 
- gyógyszertáron kívül - - 15 
eltartása - - - - - - 202 
eredeti csomagolása - - - 270 
éjjeli kiszolgáltatásánál pótdíj - 200 
forgaJombahozatulának megtiltása 216 
- sz.abályozúsa - - - - 15, 212 
gyári ára - - - - - -- - 15 
gyógyhatású alko.tőr:észének e-lvonása 33 
- - hiánya 33 
'hirdetése - - - - 15, 298 
jelleg megállapítii&lJ - 11 
kereskedelmi forgalma - 151 258 
kiszolg3-ltatás!l - - - 11, 14 

intézeti gyógyszertárban 22 
- kézigyógy&.er-tárban 22 
- köZforgalmú gyógyszertárban 16 
kiszolgáltatásához ,szükséges edény ára - 19':5 
kiszolgáltatá,sánál gyógyszerész feliigyelete - 26 
kiwF-olgáltatUsi kötelw,ettsége közforgalrnú i;{YÓb'}'SZertát'nak 16, 32 
n1lnt'a beküldése Ors--i;úgos I\:özei:észsé-gügyi Intézethf'Z - 347 
nagykereskedői ára - - - - - , 15 

orvosi rendelvény nélkül történő ldstolgáttatú&'i.nál felszámítható 
díjtétel - 195 
rendelése közgyóbryszereilútás t.1:•rhére -235, 236 
rendelési utasítás - - - - 222 
rendeléstől eltér() kiszolgáltátúsa - 33 
rendelvény szer:inti elkészítése - - 212 
számláik megőrzése- - - - - 318 
s:dnezésére felhaszn.'1.lható 1fE>stöanyagok - 123 

tar.tása jelzés nélktili edényben 202 
- nyitott edényben - - - 202 
törzskönyvezése - -~ - - 149 
törzskönyvezési díja - 150, 151, 152 
viszonteladók réSzére előúllitúsa- l}4 
vizsgálata - - - 324 
vizsgálati eredménylap - - - 347'. 
viZisgálatáná.1 ellenminta vétele 346 

(-J.yógyszeres folyadékok - beJisőleg használandók - kis7,olgáltatása 208 
-pince -----------33'7 

444 

~----------.,.------- ?' 

Gyógyszerész ~lklllmazott SZfJlgálati jogviszonya - -
- (i.Jtal feltüntetendő adatok orvosi rendelvényen _ 

án'ák elláté.sa - - - - - - - _ _ 
ellátása öregség esetére - -
- rokkantság esetére 
f'Jlenőnzési kötelezettsége a·mpuHús kész:ítm~nyeknéJ 
felelőssége - - - - - - - - -
- Gyógyszerkönyv rendelkezéseinek megtartásáért _ 
- kiszerelt anyagok minőségéért - - ~· 
feln1entése árubeszerzési könyvvezetése alól -
- évzáró leltározás kötelezettsége alól -
foglalkozástól eltiltása - - - - -
gyakorlat - - - -
- legrövidebb ideje -
gya'korlatba beszámítás 

26, 

32o 
200 
368, 
368. 
368 
104 

91 
103 
202' 
225, 
225: 
34 

395. 
18 
18: 

[!:Yakorlattól eltiltás esetében gyógyszert:lri jogosítvány vissza
vonása 29, 

24 
383. 
417' 
ilfi&, 
200. 

gyógyárunagykereskedői tevékenysége -
J1allgatók kiképzéséről szóló szabályzat -
igazolása - - - - -
illetménye kollektív S't:.erződés szerint 
javítása orvosi r1endelvényen 
jelölt felelőssége - -
könyvv~zetése - - - -
kötelP..Bsége gyógySY..erek beszerzésére 

- ellenőrzésére - - - -
- - vizsgálatára - - - _ 
- nem gyógyszerán1k leltározására 
megjelölés használatának tilalma d-rogistánál 
- - - gyógyá.runagykereskedőnél -
- - - kereskedőnél - - _ _ 
.működésének és eljúrásána.k szabályozása 
működésével kapcsolatos kihágáisolc -
nyugdíjintézet 
özvegyek: e11(1 tása - - - _ _ 
pályázatai közforgallnú gyógys7,ertár felállításár11 
segédszen1élyzet működési köre - -

32, 
16, 

91 
224 
212' 
202 
202-
225 
299 
299' 
299 
201 
210· 

-368, 370 
368° 

16 

- szakmunkát igénylő gyógys?.erek besz-erzése közkórháznál 
Gyógyszerészek Orszé.gos Jóléti Alapja lásd: Gyű.JA címszó alatt. 
Gyógyszer~whgyakornok átvétele más gyógyszert(U'ba _ 
-felelőssége---------

26, 9-0, 
22"2' 

i(\ 
' 397· 

91 
gyakorlata - - - - - -
gyakorlatába be nem szdmíthaitó id'Ő 
- bes?A.mítása külföldi gyakorlatnaJ\: 
gyakorlatának bejelentése -
11letménye kollektív szerződés szerint 
kilépésénf'J{ bejelentése 
kötelesség-Bi - - - - -
működésének ellenőr7kse _ -
naplója gyógyS?...ertári munkáiról 
segédkezése gyógyszer készítésénél 

-384, 396, 399· 
384 
398' 
385, 
358 
397 
388. 
39S 
400· 
90 

445, 



(-}yógyszerészp:_<rakornok tartús{tra jog-osí.tott ;_;yógyszertá.r - -
törzslapja - - - - - -

Gyógyszerészhallgató lús!l: G-yógyszerésztanfolyam címszó alatt. 
'Gyógyszerész Szakszervezet lásd: 8'Zakszervezet cilnszó alatt, 
G·yógyszerész szen1élyzet bejelentése és nyilvántartása - - -
Gyógyszerész .szigorlat J{1.sd: gyógyszeré&ztanfolytam címszó alatt. 
Gyógyszer:észtanfolyam kötelező gyakorlatának n1egállapítása-

tárgyainak megállapíh1sa 
megszakíttl.sw -
négi t'endszel'íi - - - -
lí.jrendszerü ·- - - -· 
vizsgálataira ,·onatko7..6 rendelkezések 

Gyógys·zerésztanfolyamon előszlgorlat 
- 1".ollokvi.um 

-384, 

szigorlat -
Gyógyszerésztanfolya1n1·a felvétel 
Gyógyszer(~sz technika munkaköre 
Gyógyszerféléli:: kereskedelmi forgnltna 
Gyógyszer'.k:ént használatos anyagok ipari, gazUusúgi, lu'i.z-tartúsi célokra 

-213, 
-214, 

árusítása - - - - -
Gyógyszerkész:ítéssel kapcsolatos kihág{1sok -
- - vétségek - - - - - -
Gyógyszerkészítmény 

ellenőrzésére yonatkozó rendelke7.ések hatú-lya alá tartozó ·k-é&'Zít· 
mények - - -
gyógyszerkülönlegessPgként forga101nbahozata,la 
két kereszttel 111ügjelö1ése - - -
Jdszerelt állapotban forgalon1bahozatala -
kü·lföldi - képviseletének átruhúzá•sa -

(}yógyszerkönyv - - -
által ·Jnegúllapított legnagyobb adagot rneghaladó adag rendelése -

nünőségü' anyagok úrusitúsa -
n1eg ne1n engedett gyógyszer árusítása -

beszer1zési kötelezettség-e 
rende-lkez&ieinek rnegtllrtásúért g-yóITTns7_,erész felelőssége -

Gyógyszerkönyvek egységesítése 
Ne111zetközi Titk{u·sága, 

(}ytlgy·§.:terkönyvvel kapcsolatos kihágások 
·(}yógySzerkiilönl'egesség álla tgyógyúsza tban 

úrúna·k n1egáJJapítása -

44G 

behozatala külföldről - - - -
burkolatán tözsköny,·i szú1u feltUntetése-
elkobzása - - -
e11enől""zé,o;e 

forgalon1 bahoz:atala 
.fo1'galon1bahoza tn.lának eltilü1sa 

tndo1núsnlvétele - - -
forgnlo1nbahozatalánúl felügyelet 
forg-alo1nból kivonúsa - - -
hat:\sPrtéke - - - -
rendelése úllamk;incstál' terhére 

-147, 

-146, 
-147, 

. ...,-151, 

397 
397 

91 

385 
385 
396 
385 
385 
391 
387 
385 
387 
383 
90 

288 

11 
214 
21fl 
11 

172 
161 
218 
161 
148 

11 
144 
296 
296 
103 
103 
142 
142 
103 
147 
195 
14G 
rn4 
154 
149 
1.51 
155 
15;) 
147 
152 
157 
235 

'Gyó~~·szer!~ülúnleg-essfg tartóján feltüntetendő adatok 
·- torzskonyvez.:;;se _ - _ _ - -

vizsg{1laH díja _ _ _ _ _ 
Gyógyszerkülönlegességekkel kapcsolatos cl'1ihágások 
- - vétségek _ _ _ _ _ _ _ 

·Gyógyszetitár lásd : fiókgyógysz.ertilr, 
intézeti gyógyszertár, 
kézi gyógyszertár cítnszaTak alatt 13. 

~ anyagraktüra ~ - -
ftthelyezése _ _ __ 
áruk-ész1etének pótlása 
árusítási köre _ -

-149, 

-154, 

17, 

berendezés _ _ _ 
~tvétele ésetében döntőbil·ósági el,iár{ts --~ ~ - _ 31, 

- ntvételi kötelezettsége új en.g"edélyeE-nek - - - - _ 
be1~endezéséről és .felszereléséről szóló rencleletlJt' Utl-ö " k'l á · , 1-cége _ _ _ _ ~ - ..._ zo _u i gaso..._ 

cé•J·„,.i-.•- •· l · · 'l 32 '"' dlhtl'Se-ne {_ ~OYh iagy{lSID ' 
dolgozóhelyisége _ -
egészségügyi felügyelete _ 
egyesíte-tt pénztári na_plójának vezPtése 
ellenöl'zése Gyoja járulék szenipontj::lból 

sw:kszernpontból - - - _ _ 
ellenőrzésével kapcsolatos kihágfrsok _ 
felállítása iránti kérelem elóterjes'ztése 
felállításűca: pályázat - - _ -
felelős vezetője 

felszerelése 
felUgyelete 
főfeltigyelcte 
haszonbéi<bea d:isa - _, _ -
haszonélvezete 
haszonél"'fezetének n1egszűnésP -
haszo?é!vezetére jogosliltság igazolása _ _ _ 
hat~s~g~ kezel~e, 1{~00-: Hatósági vezető címszó alatt. 
l1ato~a?1 vez:toJe, Ia·sd: Hatósági v-ezefő címszó alatt. 
- bazi - kt'Sd: Intézeti gyógyszertár címszó alatt 
-helyének megállupít.C1sa - - ' ' 
hitelnyilvúntartásl naplójlinak vezetése 
hiteltörzsköny-ve - - - - -
-:----- intézeti, lúsd: Inté?..ett gyógyszet·táe cín1szó nlll'tt. 
Jogtalan iparüzése 
katonai 
k()r7.ete __ 
küzP~észségi_igyi igaz-gabisi ellen6rzése 

- vizsgálata ~- _ _ _ 
közforga101n rt'iszére megnyitúsiihoz engedély 
in:g~;;G-_n~ének közzététele hivatalos lapban· 
mukod-Psenek: engedély nélkiili n1eg:szüntetése 

felftiggesztése -
sznkviz.sgálata 

17, 
24, 25, 

-24. 25, 
rn, 

17, 

18, 

158 
151 
151 
159 
155 

3$ 
77 

203 
323 
15 
94 
31 

339 
81 
81 

335 
26 

224 
a81 
2fl 

348 
H 
77 
86 
15 
23 
26 
88 
81. 
30 

419 

74 
224 
32 

324 
32 
76 

343 
344 

76 
31 
33 
29 

342 

447 



Gyógyszertár ügyeletes szolgálata - - - -
-- - swlgál:atával kapcsolatos kihágások 

Üfemi ideje - - - - - -
- idejéve1 kapcsolatos kihágások 
vezetése - - -

betegség esetében 
csőd esetében 
S7,oros zár e.setében 
távollét esetében -

vezetésének elmulasztása esetében hatósági 
vezetésére jogosultság 
vizsgálata; - - -
vizsgálatnál mintavétel 
vizsgálati jegyzőkönyv 
vizsg1llatokrü1 munkaterv 

15, 32ü, 337, 

23, 
24, 

24, 
vezetö kirendelése 

-343,344, 

z:irtforgalmú - lásd': Intézeti gyógyszertár és kézi gyógysze.rt:'i.r 
címszó ala,tt. 
zárvata1·tása törvén:res n1unkaszüneti napokon - -

Gyógyszertárban eladás cé~jából nen1 tartható cikkek -
munka'köpeny viselése - - - - - -
nyilt árusítási üzletek zárórája alatt ne111 árusítható cikkek 
97,emélyz.et nyilvántartási napló vezetés~ 
tartandó szakkönyvek 
ügyeletes S'holgá·lat feltüntetése 

Gyógyszertári alkalniazott felelőssége 
- működési köre 
eladási ár arzenobenwlnál 

gyógysz.erárszabáshan nPm szerepl<'í gy(Jg-ysze;reknél 
·közgyógyS7..erellátás terhére kiszolgáltatott g;yÓfn'Szereknél 
rnagisztrálisan rendelt gyógyszernél 
nem törzskönyvezett gyógysrernél 
penicilinnéJ - - -
sebészeti kfitözöszernél 
törz.skönyvezett gyógyszernél 
után fels74Úllftható külön sz.úzalék 

gyakorlat ideje gyógyszertári jogosítvány engedélyezésénél 
haszonélve7.Rti jog - lás{}': gyógys1.ertár haszonélvf'..zete cí111szó 
alatt. 
jogosítvány ado1nányozásának tilahnra1 

átruházása 
reáljog-ú gyógyszertárnál 

1\1, 
-reáljogú - átruházása 
átruházásának tilaln1a 
engedélyezése biztosító intéZet részére 

gyógyszerész részére - -
hadifogságból visszatértnek 
intézeti - - -
I1•galmasrend részére 
kéz.i. 
közforgaln1ú 
község részére 
OTBA részére 

18, 

22, 

22, 

17, 

356 
300 
32H 
330 

86 
86 
88 
88 
86 
27 
23 

342 
345 
348 
344 

329 
323 

90 
3~3 
338 
3"38 
320 

Díl 
!l() 

rns 
197 
rn7 
195 
195 
lDQ 
rnr 
196 
196 

11! 

2() 

07 
2() 
1n 
22 
17 

428 
83 
20 
84 
17 
77 
18 

Gyógsszertá•ri jogosítvány engedélyezése vüros: résZére _ _ 
17 - - engedél_ye7,,ését ki.záró okok _ - , - ' 

haszon.él:ezete lásd: Gyógys?.ertár hwszo~él~t-; címszó~latt. 
- n1egszünese - - -- 19 29 3-0 
- öröklésének tilalma ) ' ' 
- visszavonása 
jogositvúnyról len1ondás 
kiszolgáltató helyiség 
laboratórium 
- keretéhen előállítható készítmények _ 
- - előállított készítmények forgalomba hozntfl.la 
- keretét megh!aládó ti.zeni létesítése -
lepúrolókészülékek üzembenturtús:a 
inéregkönyv 
nyilvánt-artó könyvek 
Sf'gédszemélyezet szolgálati jogviszonya 
szolgálat tekintetében irányadó_ szabályok 
zizsgálati napló - - - - - --

(iy6gyszer1tá:rnál éjjeli csengő felszerelése - -
- tiszti főorvos hatásköl-e - lásdi: tiszti főorvos címszó alatt. 
- tisztiorvos hatásköre - lásc1': ti·sztiorvos címszó alatt 
- végrehajtás - - - - · 
Gyógyszertáron kívüli előállítása gyógyszernek 

H 

32, 

77 
18 

31 
1!} 

29 
2(} 

333 
335. 
14 
15 
11), 

341 
204 
203 

32 
15· 

2ű4 

333 

Halúl esetéhen gyógyszertári jogosítvány megsztinése - - - _ 31: 
H-alú}fej jel'zés alku1'mazása _ - - 208 
Hasz~nbérbeadás gyógy-szertárnál, lá.sd: Gyógyszertá1~aszonbérbeadá~ 

c1n1szó :alatt. 
Has~?nbé~·beadása védőoltó készítmény fo1·galombahozatuli engeclélynek 172 
- uze1n1 engedélynek - - - - - - - - ___ 172 
Haszonélv~zetl jog gyógyszertárnál, lá:=:d: Gyógyszertár haszonélvezete 

CÍlllSZO alatt. 
I-Ia.tósá? inegtévesztése gyógyszertári jogosultság előfeltételei lekln-

teteben - - - - _ - _ _ - - _ _ _, ___ 29' 
Hatósági engedelyre hivatkozás tilalma gyógyszerhircleiés·nél _ 2.98 
- kezelés gyógyszertár'nú1, lásd: Hatósági vezető círus-1,ó alatt 

vezető - gyógyszertári - - - _ _ - _ - __:__ 27 92 
elszúmolúsa 28, 33, 65, 93, ' 409' 
feladatai 28 
hitehuüveletei 
javadaln1azás.a 
jogköre 
kirendelése 
megblvatásának visszavonása 
müködésénelr ellenőrzése 
szolgála ti jogviszonya 

vezetőül kirendelhető személyek: 
Hátraléki kimutatás Gyoja járulékról 
Há7i<!1ló kereskedésben gyógyszeráru.sít[;s 

Gyógyszerészi jogszabályok. 29. 

tilalma 

28, 

24, 27, 

28 
93 
28 
92 
28 
94 
94 
29 

381 
3DO 

449 



Házigyógyszerrf-Xr _ lúsd: Intézeti gyógys;r,ert-ár alatt. 
Háztartási célokra árusítása gyógyszerként használt anyagoknak 

készíbnényeknek - - - - - -
Hely.színi sze1nle gyóg"yszertár közforgalon1 részére megnyitósánál 
Hircletése gyógyszereknek 

véclőoltó készítményeknek 
Hitelezése gyógyszet· árának 
Hitelnyilv·ántartási napló vezetése gyógyszertárbnn 
Hiteltörzskönyve gyóg:yszertárnak - - -
Hivatalos gyógyszerek: - - - . 
Hivatalos 11apban közzététele gyógy·szertár megszűnésének 
Homoeopathiás szerek eladási úea 

elkobzása - -
ellenőrzése 
ellenő1•zési jegye 
forgalomba hozatala 
forga1ombahozata1ána1~ megtíltúsa 

Homoeopathi:is szerekkel kapcsolatos kihágások 
vétségek - - - - - -

Honosítása kli.lföldi egyetemen szel'zett gyógyszerészoklevélnek 

I 

Időközi engedélyes beruházftsainak megtf.ritése 
elszán101ása anyagkészl:ettel 
111egtérftési követelése -

Igazolás - - -

és 

Igazolása: gyógyszerészi gyakorlat teI,iesitésének 
Igazolási eljárásban el tiltús jogosít>ány gyakorlásától -418, 420, 

haszonélvezettöl eltiHás 
- - haszonélvezettől 1negfosztás 
- _ jogosítvúnytól megfosztás -418, 
Igazolólap közgyógJ'SZf'T ellátására igényjogosultak részére 
Igazolónyilatkozata ltadifogsúgb!ln levő sze1nélynek 
- _ kor1n{tny-megbfzáshól ktllföldön tartózkodó sz.emélynek 

- kü1fö1c1rre túvozott gyógy.sz.erésznek 
Igényjogosultság megállapítása közgyógyszerell:i tásná~ 
Impregnálása sebészeti kötözőszernek - - -
Injectiós gyóg-yszerkészftmények törzskönyvezése 
Insulin kiszolgáltahi.sa 
_ rendelése 
- - közgyógyszerelhltás terhére 
Intézeti gyógyszertár engedélyezése 

engedélyének -visszavonása 
gyógysze rkiszo lgál tatása 

Intéz() Bizottság Gyo.iánál 
]iparengedély cl1'1ogé'i"ia i.izletnél -
- - üz1etkörének meg-határozott részé1·e 

gyógyárunagykel'eskedésnél- -- -
gyógyárt1nagykereskedés üzletkö1·Pnek rneghatározott részére 
gyógyszerek e-lfi.f1 llftúsára 

22, 

22, 

11 
79 
15 

180 
16 

224 
32 
12 
31 

168 
170 
166 
167 
107 
1'10 
169 
170 
395 

409 
411 
409 
417 
395 
425 
420 
420 
420 
227 
428 
428 
426 
228 
318 
236 
218 
218 
229 
83 
30 
84 

369 
288 
291 
288 
291 
14 

Iparengedély gyógyszerek forgalombahozatah1ra -
- gyógyszertári 1aboratóriu111 lreretét meghaladó üzem létesítésére 

nélkül előállítható gyógyszerek 
sebészeti kötözőszer előáUítására 

Iparhatósági el1enőrzése dl"ogériúnak 
gyógyárunagylrereskedőnek 

Ipari célokra árusítása gyógyszerként hnsznúlt anyagoknak és készít-
n1ényeknek 

Ipar,iogi minösHése drogériának - - - -
- - gyógyár11nagykereskedésnek -- - - _ -
Ipat·renrlészeti ellenőrzése sebészeti kötözöszel'eket előállító üzemnek 
Ipat·üz.lete_k feljogosítása gyógyszerként haszn(tlatos anyagoknak és ké-
- . szttmenyeknek ipari, bUz.tartfrsi és gazclasl1p;i cPlokra árusítására 
_(ranyelve-k gyógyszerek elkészítésénél 
Iz.-taYitö rendelése közgyógyszereHi'Ltás terhére -

.. Túr{tsl főjegyző értesítése gyógyászati célra szánt, 
alkaln1as anyag zár alá helyezéséről -
főjegyző felügyelete gyógyszertár felett 

de arra nem 

- részvétele gyógyszertár felállítása irűnti tárgyaláson 
Jegyzőkönyv gyógyszertár vizsgálatáról -343, 3'44, 
Jelzúloggal terhelése gyógyszerrtárnak -
Jogköre hatósági vezetőnek 
Jogosultság' gyógyszertár vezetésére 
.Jogtalan ipnrüzése gyógyszertárnak 

T\:alitun ch1oricnn1 rendelése 
J(atonai gyóg;yszer-tárak 

K 

_, 
28, 

:l(ábítószerek - kóros roéregélvezetre a1kia11nasak - jegyzéke 
I\:ábítószcrekkeJ elkövetett viss.zaélés - - 25, 27 30, 
Kábítószertartahnú gyógyszerkészítmények eltartása - - ~ 
l(ártérítési követelés-közgyógyszerel-1átús ,jogtalan igénybevétele esetében 
I\:ereskec1elmi elnevezt~sei m·esterséges festékeknek - - - _ ·-

forgalma gyógysze1·féléknek 
gyógyszet·eknek 15, 

könyvek1·e vonatkoz6 rendelkezések gy6gysz-erL\sznél 
l(ereskedő által anusftható gyógyítási anYlflguk _ 

nein árusítható gy6gyszer készletben tartítsának tilalma 
l(ereskedönél gyógyszerész megjelölés has.znúlatána.k tila1ma 
J<\.eresztte1 nieg,ielölt gyógyszerek isinéte.Jt elkészítése 

- kiadflsa 
- rendelése 
szerek tartúsa 
szert ta1·tal11utzó gyógyszerkUlönlege8 ség kiszolgáJ.tatúsa 

I~et·Uieti elöljáró engedélye közforgalnní g·y6g-yszertár közforga'lom ré-
szét'e 1n-egnyitásához 19, 

feli\gyelete gyógyszertár f0lett 

lá 
15 
94 

317 
3-02 
3-02 

11 
288 
288 
321 

11 
237 
229 

130 
26 
75 

348 
32 

405 
23 

3'24 

217 
32 

127 
33 

211 
234 
125 
288 
288 
32 

312 
2!l9 
29'J 
205 
207 
204 
ll34 
l4_G 

w 
2(-) 

451 



Képesítése drogistának - _ - - - - - -
- gyógyárunagyker'>eskedőnek - - -
Képviselőtestület kérelme közforga'1Inú gyóg-ySZ;Prtár felállitásúra 
Készkiadások előlegezése ké..sz1etben nem tartandó gyógys7,ereknél 
_. megtérítése készletben nem tartandó gyÓgJ'Szerbeszerzésénél 
Két keresrltPJ megjelölt gyógyszer kisizolg:íltntúsa - - - -
- - - - poralakban osztatlanul kiadás{1.nak tilalma - -
_._ - - gyógyszerkészítmények: kiszolgáltatása· - - -
Kéz.igyógyS'L.:ertár anyagkés7.Jetének, berendezésének é-s felszerelérsének 

átvétele új gyógyszertári engedélyese rP...széről - - - - 31, 
által kiS'.ro1'gá1tatott gyógyszerek után fel.sz~bnitható százalék 
- ta·titha tó gyógySzerek -
els7,á.molásai gyógysr..er"ekrő] 
engedélyezése 
engedély hatályvesztése 
- visszavonása 
gyógyszerekkel ellátása - -
tnrtására engedély állatorvosnak 
·- - orvosnak - - - - -...i 

22, 

Kézigyógyszertárbó1 gyógyszer kiszolgáltatása 
Kéz.igyógyszertárnál gyógyszer beszerzési árának n18gálla,pítá~a 
Kiemelési kérelem kollektív szerződés szer1nt 

22, 

Kil1ágások diphteria ellen~s vérsavóval 

452 

egységes összetételű gyó,6r;i,'S7,erekkeI-
erőshatású gyógyszerek egységesítésére vonri tko7-0 
megállnpodással kapcsolatban 
faszesz felhasználásával - - -
fertőző vi7.Sg'á.Jati anyagok tal'tályával 
Gyoja járulékkal kapcsolatban - -
gyógy&,erárszabással kapcsolatban -
gyógyszerelt állatgyógyászati célokra felhasz.nálású•al 
- kereskedelmi forga•lmával 
gyógyszerész működésével kapcsolatban 
cyógyszerkészitésse}' kapcsolatbftn - -
GyógyszerkönyVvel kapcsolatban 
gyógyszer.különlegességeldi:el kapcsolatban 
gyógyszertárak ún1sítási körével kapcsolatban -
- berende7.ksével és felszerelésével kapcsolatban 
- ellenőrzésével kapcsolatban - - -~ - -

~154, 

Brnxelles-i 

-154, 

- üz.emr id'ejével és ügyeletes szolgálatával kapcsolatban 
hivatalos gyógyszerek törwkönyvezésével kapesolatbnn 
homoeopathiás 97..erekkel 
kommersz-injekciókkal - - -
közgyógyszerellá tásnú.1 - - -
népjóléti miniszter által esetenként kiállított engedély alup,i,án he-· 
hozott külföldi gyógysze.i·készítményekkel 
penicillnnel - - -
sebész.eti kötözőszerekkel 

sósborszesz árusításával 
tiltott festőanyag felhawnnfilásá:va1 
védőoltó készítményekkel 

'289 
28!l 

11> 
m 
1G 

207 
20S 
218 

78. 
86 
23 
86 
84 
'.J.3 
23 
85 
23 
:.:z 
86. 
2& 

3fü) 
107 
159 

144 
216. 
134 
382 
200 
217 
303 
210 
213 
103 
159· 
323' 
339• 
348 
330• 
JG2 
16!} 
169· 
234 

169• 
220< 
322 
31& 
124 
18& 

,, 

1{ikPpzése gyógys7,erészhaHgatóknak - ~ 
Kiklildetés díjazása kollelttív szerződés szerint 
I'\:irendelése hatósági vezetőnek 24, 25, 
1'~1segitő mt1nka dijuZása kollektív szerződés S7..erlnt 
r..::isérleti célokra behoz•atala ldilfö]di védőoltóanyagokna.k 
E:iszerelt anyagok ·minőségéért gyógyszerész felelőssége -
- állapotban forgalombahozata'la egységes összetételű gyógys?.ernek 
- - forgalo1nbahoz.ható hivatalos gyógyszet·ek - - - _ 
I\Jszolgúltatási ,napló ve7,etése védőoltóanyag forgalombfthozataiáról 
l\:izáró okok gyógyszertári jogosítvány engectélye7..ésénél -
Klinikák intézeti gyógyszertára 
Kollektív sz-erződés gyógyszerészekné1 - -

gyógyszerlt3.:rtban alkalmazottnál 
n1unkaldőre vonatkozó rendelkezései 
szerint adóterhek 

egészségügyi intézkedések 
Egyeztető Bizottság \- -
étkezési idő 
·felelős gyógyszertárvezető illehnénye 
fizetéses szribadság - - -
gyógyszerészgyakornok illehnénye -
gyógyszerész il1etn1énye 
hav.i bérben dolgozó alkalmazott fizetése 
hetlbéres dolgozó órakeresetének ki-számítása 
já.ró il1ehnényeknél mngasabh fir.etés 
kien1elési két"elem 
kiküldetés díjazása 
kisegítő munka dijnzása 
'kuilturális szük@gletek , 
laboráns illetménye 
ta-karitónö illetménye 
rnunkaidö 
nn1nkaváHaló foglalkoztatása ügyeleti idő alatt -
nern teiljes m.unkaidővel foglalko::útatott munkaváHaló 
illetménye ~- - - - - - - _,, - - -
pénztúros Hletn1énye - - - - - - -
technika n1unkakörében foglalkoztatott. gyógyszertári pén:r.
túrnoknö illetménye 
tern1észetbeni juttatások 
teriU1eti százalékok 
tiH6n1 - - - -
ügyeleti szolgálat díjazása 
Unnepnapi munka 
vusárna.pi tnunka 
vitás kérdések elintézése -

szerződéstÖ'l eltérő egyesség tilalma 
J(0Hokvlun1 gyógyszerészi tanfolyamon -
TC01nn1ersz-in.iekció el•adási ára 

elkobzása 
ellenőrzése 
ellenőrzési jegye 

383 
359 
Z1 

359 
182 
202 
161 
161 
181 
18 
Zl 

3.'54 
3M 
355 
360 
362 
364 
35.'i 
358 
300 
358 
358 
357 
3.57 
359 
359 
&'m 
3!i9 
362 
358 
358 
355 
355 

351 
358 

358 
3.% 
366 
Sf')!j 

35t:> 
356 
355 
363 
3:-14 
:l85 
168 
170 
16G 
1fi7 



Kommersz.-indekció forgalombahozatala -
forgfilombahozatalánaJ;: megtH tása 

injekciókkal kapcsol-a tos- kihágások 
vétségek 

Kozmetikai sz.erek készírtése céljából drogériában ta.rtható szerek 
orvosi rendelésre kiszolgáltatható anyagot tartal1nazö 

kiszolgái1 tatása: 
Kórhá.zak részére gyógyGZer kiszolgáltatása -
ICórjelző a:nyagok eltartása - - - -
Kóros inéregélvezetre alkalmas kábítószerek 
Könyvvezetése gyógyszerészeknek - - -
Kőrisbogárról raktárkönyv vezetése 
Körorvos részvétele gyógy-s7,e1·üi.r feláUítása ir{n1ti túrgyalúson 
Körzet kijelölfi.se gyógyszertárnál - -
Körzete gyógyszertátjD'ak 
Körwten belül áthelyezése gyógyszertárnaK 

kívül áthelyezése gyt)gyszertárnak 
Kötszer mentessége Gyoja járulék a~ól -
Közegészségtigyi ellenőrzése drogériának 

- gyögyárunagykereskedőnek 

felügyelete sebészeti kötözőszeYeket előállító tizemnek 
hatóságok jogköre gyógyszertár ellenőrzésénél 
iga7,gatási vizsgálata gyógyszertárnak - -
sr~mpontból aggályos gyógyszer árusítása -

Közérdekű munlraszolgálatban töltött idő beszán1ítása gyógyszerészi 
szakba vágó gyakorlatba - - -

Közforgalmú gyógyszertár, lásd: Gyógysze·rtár alatt. 
Köz.gyógys7..ereHátás - - - - -

ellenőrWSe 
jogtalan igénybevétele esetében kártérítési követelés 
terhére diphteria ellenes vérsavó rendelése 

előírástól eltérő gyógyszeril·endelés 
gyógyás7.Alti segédeszköz rendelése 
gyógyszer beszerzése 
insulin rendelése 
ízjavító rendelése -
kiállított vények ellenőrzése 
kiszolgált>atott gyógysz!"rek eladási árának n1egállapíttlsa 

vények kifizclP..se - - - -
mintaszerüleg rendelhető gyógyszerek -

gyógyszerek vP,nymlntái 
nen1 rendelhető gyógyászati segédeszközök 
rendel~ Rrra nem jogosított orvos által 
- stirgős sziikség esetében - - - - 228, 
rendelése előírástól elté1·ő gyógyszern~k 

rendelésnél egységes Y<'ny 
rendelésre jogosultaJ{ 
rendelhető gyógyszerek vény1ninbii 

gy6gysze1'kiUönlegességek 
nem hivatalos gyógyszerek 
szerek 

1137 
170 
169 
170 
299 

147 
11 

211 
127 
224 
301 

75 
76 
17 
77 
77 

375 
&J2 
302 
321 
343 
344 
296. 

:!2tj. 
351 
234 
107 
229 
23" 
~32 

229 
229 
232 
199 
232 
23fi 
23& 
:!33 
232 
232-
229 
200 
228 
236 
235 
235 
229 

" 

I\:özgyógyszereUátás terhére rendelhető szérun1ak 
tápszer-ek 

I{özgyógyszerellátásra igényjogosut.ak 
nyilvántartásba véfele 
rés.zére igazolólap 

J{özgyógyszerellátással kapcsolatos kihágások _ 
Közkó-rhúz által rendelt gyógysze1·nél árengel1111ény 

intézeti gyógyszertára 
I\:özönség gyógyszerellátásának "Veszélyezt~tése 

szán1úra gyógyszerek ajánlása -· 
hirdetése - - -

J\.:özség közforgalnnl gyógyszertúra _ - 16 
I\:özs.P.gi elöljáróság részvétele gyógyszertár felállítása h·ánti tárgy~~ 

lúsbun _ _ - - - -
- orv,os részvétele gyógyszert{1r felállítása irlinti tárgyaláson 
E.özvetítése gyógy,szer adás-vételének - - - - - ·'--.
J(ülföldi 'H!l'zenobenzol készítmények_ behozatala 

- - ellenőrzése - - - - -
egyetemen szerr..ett gyógyszerészi okleYél honosítása _ _ 
fog~asztásra szolgáló egységeB összetételü gyógys7..ereJ{ törzsrköny-
vezese -----

gyógyszerkülönlegességek törzskönyyezése 
gyógyszerek elkobzása 

ellenőrzése - - -
- forgalombahozatalának megtiltása 
gyógyszerkészítmények képviseletének átruházása 
gyógyszerkülönlegességek forgalomba hozat>'.ala 
sebészeti kötö7..őszerek forgalomba hozatala 
védőoltóanyag behozatala _ 

burkoliatán felttintetendő 'adatok 
ellenőrző vizsg(á:lata: - 1 

feldolgozása 
forgalomba hozatala 
törzskönyveZése 
"Vúmkezelése 

Külföldre távozott g,vógyszerész igazoló nyilatkozat;:
J(-Ul'földröl behozatala gyógysze1•ldilönlegességeknek 

behozott gyógyszerekkel kapcsolatos kihágások: 
- - - vétségek 

J\:.ülsőleg használt gyógyszerek kiszolgáltatása 

L 
J__,abor·atóri1uu berendezése és felszerelése 

munkakönyve gyógysz.ertárban 
LaboránS' felelőssége 

illetménye 
munkaköre 

Lapis cancrorum kereskedelmi forgahnünak eltiltása 
Lemondás fiókgyógyszertá:r1 engedélyről 

gyógyszertári jogosítványról - - - -
Lep{1rol6kés2Ulék üzerr1bentartúsa gyógyszertárban 

235 
235 
~27 

227 
227 
234 
1U9 

22 
33 
15 
15 
lS 

7;) 
75 

291 
163 
lf\4 
395 

152 
152 
170 
166 
170 
148 
146 
322 
182 
184. 
183 
185 
182 
182 
183 
4"6 
14'6 
169 
170 
208 

f:35 
203 
91 

3-58 
99 

325 
21 
20 

341 

455 
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l\íagánorvos jogosultsága közgyógyszerellátás terhére rendelésre 
l\Iagl-sztrálisan rendelt gyógys1.ier gyógy.szet'tÚ'ri eladási ára ~ 
l\Iagyar Agrártudományegyetem intézeti gyógyszertára - -
l\Iagyar Gyógyszerkönyv, lás<lt: Gyógyszerkönyv cilnszó alatt. 

228 
195 

22 

Tulagyar l\íagánalkalmazottak Szabad SzakszerveZBte gyógyszerész szak-
osztálya, lásd : 871a.ikszer.yezet címszó alatt. 

l\íagya1·orsz.ági Gyógysz'erész Egyesület, lásd: Gyógyszerész Eg,reslilet 
címszó alatt. 

l\ia·runale 
1\{egyei város pályázata< közforgalmú gyógyszertárra 
1\fentesítés védőoltóauyag vizsgálati dí}a alól 
1\ientökészlet árusítása 

összeállítása - - -
1\-Iesterség.es kánüor felhasználása gyógyszer kfszítésnél 

1nenthol felhasználása gyógyszer készítésénP1 
l\'festervizsgálat drogistánál 

gJ'ógyárun.agykereskedőnél 

l\'Iethylalkohol, lásd: faszesz al'att, 
Mezei egérirtószer árusítása - -
l\féregjelzés aJk.almazása 
Méregkönyv tartalma és megöl·21ése 
Méregszekrény 

kulcsánalc megőrzése 

l\'féregta·rrtalmú gyógyszerkész.íhnény-ek elbartása 
l\rilllJtaszerü1eg rendelése gyógyszernek -

rendelhe'fő gyógyszBrek közgyógys7,ere]Iátás terhére 
vény·mintái 

gyógym..er-készftmények törzskönyv0Z1ésének tilalma 
Mintavétel gyógyszertár helyszíni vizsgáLatával kapcsolatban 
Munkabérek gyógyszertárban - · 
1"1nn;kaidő, gyógyszertá1·ba.n 
Munknkönyv gyógyszerkiilönlegességekrőL 

sebészeti kötözöszereket előállító üzemben 
lYfunkaruhája drogériában alkalmazottaknak 
- gyógyárurnagykereskedés!J.en alkalmazottaknak 

gyógyszertárban alkalmazottaknak 
l\ilunkaterv gyógyszertár vWgálatánál 
Munkálatok díja gyógyszer elkészítésénél 
Mfiszaki veze~ő atkalmazása védöoltó készítményeket terme.H4 

ben-----

N. 
·Nagykereskedői ára gyógyszereknek 
Napló vezetése védőnltó készítmények termeléséről 
Ne repetetur jelzés alkalmaz.á&'l -

i.b;em
-174, 

201 
16 

188 
295 
295 
105 
10G 
'200 
2DO 

326 
208 
204 
334 
203 
211 
22~ 

235 
236 
23H 
34fi 
357 
35:1 
147 
320 
301 
301 
90 

344 
19-5 

177 

15 
177 
2:::?!S 

Negyedik l\Iagyar Gyógyszerkönyv, lásd: Gyógyszerkönyv 
Nemzetközi nomenklatura 
Népjóléti miniszter főfelügyelete gyógyszertárak felett 

címszó alatt. 
140 

2G 

Népjóléti miniszter hatásköre: arzenobenzo1 ké&'Zítményekné] - - 163, 
drogéria közegészségtigyi ellenőrzésénél 
egyes cikkek gyógyszertárban úrusftásúnak korlútor.ásánúl 
egyes cikkek árusítú.&1.nak lmiegtiltásánál 
egységes összetételű gyógyszer tninősitésénél 

felelős vezető alkal1nazásánál 
fiókgyógtys7..-ertáir! felállí.tásánál -
G-yoja járulék megállapításánál 
- segélyek .m~<>'állapításánál 
G;yógyárunngykereskedés ellenőrzésénél 

24, 27, 
-121, 

gyógyúszati célrn szárnt, de arra n.em alkalrnns anyag le~ 
foglalására - - - - -12D, 
gyúgyszer[trszabás megállapításá1·a 
gyógyszerársz.abásban 1negállapított árból engPdmény 
aansánál - - - - - - -
gyógyszer ajánlásának szabályozásánál -

ellenőrzésénél -
elnevezésének sva:bályozásánál 
előállításának szabályozásánál 
gyári áráinak szabályozásánál 
hirdetésének szabályozásánál 
jelleg megállapításánál 
kereskedelmi forgalmának szabályozásúnál 
kiszolgáltatá'SáuaQt szabályozásánál - -
nagykereskedői áJ1•ának szabályozásánál 
színezésére -felhasználható festőanyagoknál 

gyógyszerész képesí•téssel nen1 rendelkező segédszemély
zet munkakörének sz.abályozá.sánál -
g.yógyszerként haszn(11t anyagok ipari, gazdasá,!{i vap;y 
háztartási célokra árusítá&'\nál 
gyógyszerként használt anyagok ipari.izletben ár11sításúnúl 
g-yógysze1·tár berendezésével és felszereléseve1 kapesolat
han - - - - -318, 

ellenőrzésénél - -
felállí·tás sz:likségességének 1neg[1Uapítást\nftl 
haszonbérbeadásánál 24, 
működésének inegszUntetésénél 
üzemi idejével kapcsolatban -
ügyeletes szolgfila.tával kapcsolatban 
vizsgálatánál - - - -

gyógy·szertári jogosítvány engedélyezésére 
jogosítvány haszonélvezetének elismerésénél 
szolgálat szabályozásánál - - -

hatósági vezető kirendelésénél - - _ 
- meg·bizatásának visszavoná.sánál 

hiviatalos .gyógyszerek 1negá1lapít.ásánál 
inté';,eti gyógyszertár felállításánál 32, 
kézigyógyszertúr által tartható gyógyszerek n1egúllnpftú
sánt'H 
- engectélyPzéséné1 

ll)-:! 
303 
14 
H 

157 
87 
82 

368 
368 
303 

130 
15 

15 
15 

342 
15 
1!1 
15 
15 
11 
15 
14 
15 

124 

26 

11 
11 

31f'J 
26 
1G 
2() 
20 

330 
330 
34;) 

1.7 
81 
10 
92 
:ll) 

11 
83 

457 
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Népjóléti miniszter hatásköre közforgalmú gyógyszertár áthe1yezésénél 
engedélyezésénél - - -
körzetének: kijelölésénél 
megnyitására előírt határidő n1eghosszabbitásánál 

gyógyszertári jogosítvány engedélyezésére - - -
külföldről behozott 6ryógyszer forgalombahozatalának: megn 
tiltására - - - - -
ne1n hivatalos gyógyszerek.n.él - --. - - - - -
sebészeti kötözőszerek ellenőr7.kséné1 - - - - 321, 
sebészeti kötözőszerek iparszerü előállítására jogosító 
ipfu·engedély n1egndásánúl -

Normál cseppniérő 
Növényi drogok 

Ny. 

Nyilt árusítási üzletek zárórája alatt gyógyszertárb~n nen1 árusítJ1ató 
cikkek 

Nyilvántartókönyvek gyógyszertárban -
Nyitási időpontja gyógyszertárnak - - - - - - - - -
Nyugatra távozott személy gyógyszertári jogosítványának hasznosításá-

ból előállott jövedelem kezelése - -
Nyugdíjintézet - gyógyszerészi 
Nyugdíjintézeti tartalékalap kezelése Gyojlinál 

o. 
OJ'ficL11a - - - - - ~ 
Oklevéles gyógyszerész doktorl'á avatása 

teljesjogú - - - -
Oklevél - gyógyszerészgyakorl1ltra jogosító -
Oltóanyagok forgalma - - - - - -
Organotherapeuticus gyógyszerek for.gaJn1a -
Országos Gyógyszerész Egyesület - lásd : Gyógysz-erész l<JgyesiUet 

címszó alatt. 

Országos Közegészségügyi Intézet hatásköre: 

arzenobensol készítményeknél - - -

458 

egységes összetételű gyógyszernek gyógyszerkiUönlegességek cso-
portjába sorolásnál - - - - -
egységes összetételű gyógyszerek törzskönyvezéRénél -
előírásoknak meg nem felelő gyógyszerkészletek forgalon1bahozata-
lánál ----
fertőző betegségekkel kapcsolatos laboratóriu1ni vizsgálatoknál -
gyógyászati célra szánt, de arra nen1 alkalmas anyag·ok zár alá he-
lyezésénél - - - - -
gyógyászati készítmények alkalmasságának megállapítúsánál-129, 
gyógyszer ellenőrzésnél - - -

rnintaviz.sgálatnál -
gyógyszert."'szgyukornok ellenőr!zésénél 
gyógyszer készf tn1ények ellenőrzésf nfil 

17 
17 
17 
19' 
17 

170· 
13 

342 

318 
i4o 
140 

323 
203 
328. 

429 
3G8 
::>1fr 

33:l 
396 
395 
39± 
147 
147 

157 
153. 

108 
132: 

130 
132 
342 
347 
398 
172' 

Orszúgos !{ö7_,egészségtigyi Intér,et hatásköre: 
gyógyszerkönyv rendelkezéseitől eltéi_·ő minő8égü szerek forgalo1nba.· 
hozatllláruil - - - - - -
gyógyszerRülönleges-ség forgalombahozatalúnak tudomásulvéielénél 

törzskönyvezésénél 
gyógyszertár ellenőT'Zésénél - - - - - 26, 
sebészeti kötözőszer ellenőrzésénél - - -
zár alá helyezett gyógyásznti készítn1ény átalakításánál 

Országos KözegészségUgyi Tanács Arzenobenzol Bizottsága -

Országos Közegészségiigyi Tanács hatásköre: 

arzenobenzol készítményeknél -
egységes összetételű gyógyszernek gyógyszerkülönleges~gek cso
portjúba való sorolásúnúl - - - - - -
gyógyszer kiBzerelt állapo01an forg-alomb>ahozatalúnúl 
- ininta:vizsgálfl tnál -
g-yógyszerjelleg 1negá11apításánál - - - -
gyógyszerkésr.itrnények ellenőrzésére vonatkozó rendelkezések ha· 
tálya alá tartozó készítn1ények ügyében -
gyógyszerkiilönlegességeknél 
gyógysze1~tár felállf.tá;sa szükségességének rnegállapításánt\l 
gyógyszertári jogosítvány engedélyezésénél 

visszavonásánú1 
közforga,lmú gyógyszertár felállításánál -
védőoltókéS1Zítmény törzskönyvezésénél -

Országos pályázat közforg·almú gyógyszertári jogosítvány engedélye-
zésére - - - - - - - - 17, 

Országos Tisztviselői Eetegsegélyezési Alap közforgalmú gyóg-yszer-
tá1"a - - - - - - --16, 

Orvos részére engedély kézigyógys7,,e1·tá1· ta.l'tására -
Orvosi rendelésre kiszolgáltatib.ató szereket tartalmazó kozmetikai sze

rek kiszolgáltatásru 
rendelvény - lásd: Vény cíniszó al.att is. 
rendelvényen „citó" jel7ks ~ -

előírt gyógyszer alkatrészek helyettesítése 
- helyett más készítmény kiszolgálta.hísa 
gyógyszeralkatrés7,e;k kihagyása 
- mennyiségének megváltoztatása 

gyógyszerész által feltüntetendő adatok
javítások gyógyszerész által 
„pericuhuu in mora" jelzés -
„statim" jelzés 
változtatások eszközlése 

Ostyák színezésére felhasználható festőanyagok
Osztott porok ·ldszolgáltatása 
óvóintéz-kedések erős hatású anyaigoknál 

ö. 

önálló vezetése ""YÓ"'YSzertá1·nak 
öröklési tila.lom ~ó~szertári jogosítványnál 

34, 206, 

33, 206, 
-206, 

rn. 

12 
153 
153 
343 
342 
131 
165 

163 

157 
161 
347 
l1 

172 
157 
16 
17 
80 
16 

179 

77 

18 
22 

14'/ 

206 
212 
206 
212 
212 
209 
209 
206 
206 
212 
1:!3 
209 
301 

395 
20 

459 



özvegy 
özvegyi 

haszonélvezeti ,iog:a 
ellátás gyógysze1·észnél 

P. 

Pályázat közforgalmú gyögyszertári jogosítvi'tn,vt·u 
Penicillin áHandó készletben tal'tása 

gyógyszertári eladási ára - -
- kiw.tolgáltatása - - -
Penicillinnel kapcsolatos kihág.ások -
PenicillinrőJ szóló orvosi vények vtsszatartása 
- - - vényről 1násolat kiadása -
Periculum in mot'a jelzés rendelvényen -
PénztáTi napló vezetése gyógyszertárban 
PénztárQs illetménye kollektív S7~rződés S7..erint 
Piacon gyógyszerárusítás thlalma -
Polgártnester feliigyelete gyógyszertár felett -

részvétele gyógys-,r,ertár felállításána,k tárgyalásán 
Pótdíj gyógyszer éjjeli kiszolgáltatásánál -

vasárnapi kiszolgáltatásánál 
Pótszerek has:r.nálata g·yógyszerek készítéséhez 

R. 

Raktár·könyv \vcezetétse gyógynfrvényekről )-...... 
- kőrisbogárról - - -

mérgekről - ~- - -
Rákszem kereskedelmi forgalmának eltiltása 
Reú.l gyógyszertúri jogosítvány adon1ányozásának tilalm•a, 

ha tályvesztése 

19, 

17, 

T-tEiklán1 céljára felhasználása gyógys7,ervizsgálat eredménymegállapí-
tásának - - -

Rendeléstől eltérő kiszolgáltatá~a gyógyszernek -
Rendelvény - lásd: Orvosi rendelvény és Vény címszavak alatt. 
Régi rendszerű gyógyszerészi tanfolya1n -
Ricinus állatgyógyászati célokra felhasználásának eltiltúsa 
Rokkantság esetére gyógyszerész eHátá.sa ~ 
Romlott gyógyszer kiszolgáltatása - 33, 
}{oncsoló toroklob, lásd: driphterifr cín1sz6 alatt. 

s. 
Sebészeti kötöz.öszer árusítása _i 

csornugolása 

460 

ellenőrzése 
előállításánál szakképzettség igazolústt 
előállítás-ára szolgáló Uzen1 felszerelf>st> 
forga1ombahozatala 
gyógys7..ertári eladási ára 
ipa'l'Szerü előállítása 
1dszolgí1 l ta tilsa 

20 
368 

77 
219 
196 
219 
220 
219 
219 
206 
224 
358 
300 
26 
7f) 

200 
431 
108 

301 
301 
BOl 
325 

20 
20 

348 
33 

385 
217 
368 

34 

il21 
320 
342 
317 
318 
3il8 
197 
316 
14 

-----------~----------~-----í 

Sebészeti kötözös-zer ster.·ilezése - - --- - -
kötözőszereket előállító üzeni ipal'rendészeti ellenörzése 

ki:W,egészségtigyi felüg,relete 
munkakönyve -

üze1nben alkalmazottaknál. egészségügyi követeln1ények 
kötöZÖszer'ekkel kapcsolatos kihúg'ú:Sok -

Segé<lszemélyzet - gyógyszertári - r.nlíködési köre -
szolgálati jogviszonya -

Sero-therapeutlcus gyógys7,erel;: forgaln1n 
Sók elnevezése - - -
Sósborszesz árusítása -

árusítáSá'\"al kapcsolatban kihágús 
Statin1 jelzés rendelvényen 
Sürgős jelzéssel ellátott vények elkés,zítése --

Sz. 

2C, 

Szabadságidö kollektív sz.et'7i:ídés S7.e-.rint 
Szabályz~lt gyógyszer'-.~szhallgatók ki k(>pzésé1·61 
Szaibványos vényminták -229, 
Szakbavágó gyakorlat gyógyszerésznél 
SzakJrépzettség drogistánál 
- gyóg'yárunagykereskedőnél 

seMS7.eti kötöz{)szer e1őá1lításúnlil 
Szakkönyvek gyógyszertárban tartásn. 
Szakszen1:pontból ellenőrzése gyógyszertárn:rk 

Szakszervezet n1eghallgatása gyógyszertúr nyihísi időpontjúnak meg
állapításánál 

_____,; zárási időpnnt.iának megiíllapításánfll 
gyógyszerüír.i jogosftv:íny en.ge-tléJyez.ésénéJ -

jogosítvány vlsszavonús{1núl - - -
hatósági vezető ,iavadahnaztí.sflnak nie.gúllapítfisúní'íl _ 

kirendelé-séné1 
1nunkaközvetftése gyógyszertárnál 

Szakvizsg1í.ln.tn gyógyszert{1rnak 
Szájvizek kiszolgáltatása -
Rzellemi alkahni:tssltg gyógyszertár vezetésénél 
8ze1ncseppek kiszolg1í.ltatása _ 
8zen1élyes ve7,etési kötelezettség gyógyszertárnál 
S;r,.eméiyzet nyilvántarJtási napló gyÓAJ'Szertúrl)an 
Szennyezett gyógyszP.r kiszolgúltutá<Sa - _ 33, 
Szerzett jogok kollektív szerződés szerint - - ·-
Szérum - diiftheria ellenes - kötelező tat»tása: és kiszolgáltat{1sa 
- rendeJ-ése közgyógyszerel1:1tás terhére - - _ _ _ _ 
Szolgáln ti jogviszonya gyógyszerész alkalmazottnak 

,gyógyszertári felelős ve-zetőnek -
segédszemélyzetne'k _ _ 

Szoros zár alá helyezett gyógyszertárakról tiszti főorvos nyil.-ántnrtása 
esetében gyógyszert(1r veetése - _ _ - - _ _ _ 

Szó>édjegyezett szer rendelése -

318 
321 
321 
320 
32(} 
322 

9(} 
32 

147 
141 
315· 
31f) 
206 
:.!ru} 

300 
383" 
236 
18 

28H' 
2sn 
31'1 
338 
:H:O 

328 
328· 
17 
fo 
26 
D2 
ü'" 

342 
203 

28 
208. 

24 
338 

3-J' 
3()2. 
100 
23.') 
32 
32· 
32 
fü) 
89 

205 



------~ 

T. 

".Da-b1etták el•készítése -
Twblettús gyógyszerkészítrnények tikz;skönyvezése 
Tanonc alkahnazás clrogeriábun 

gy6grárnnngykereskedéshen 
·Tápláló porok állatµ::rógyász-a·tban -
'rltps:-::er rendelése kÖ7.gyógyszerPllátás terhére 
Tá.rsac1almu1Jiztosító intézetek g;yógyszec·tári jogosít>úny;t 
T(rvollét esetéhen gyógyszertúr vezetése 
Technika felelőssége 

illetménye 
munkakö1·-e 

Természetbeni juttatások kollektív szerz6clPs szerint 
Tosti alkahnasság gyógyszertár vezetPsénPl -
r_ena1on1 több gyógyszertár vezetésére - -
Tiltott festéknnyag használatával elkö-vetett kihú_i?;ú.<; -

fcstéíanyaggal színezett áruk elkobzása -
'Tisztif6orvos hatásköre: 

difl1hérü1J-ellenes szérumn1nl kapcsolatban 
Gyoja járuléknál - - - - - -
gyógyászati segédeszköznek közg·sógysZf"rellú!-ús terl1é1·e 
gyógyszerészgyakornok n1üköd'éséYel kapcsolatbn n 

tartási jog engedélyezésénél 
gyógyszertár ellenőrzésénél 

felállításánál -
felligyeleténél -
haszonélyezetének 1negszünésénél 
haszonPlvezetre jogosultak nyil vántartásáná1 
ügyeletes szolgálatával kapcsolatban 
üzemldejével kapcsolatban - - - -

gyógyszertárra elrendelt csőc1né1 - - -
insulinnak közgyógyszeriellátás terhére rendelésnél 
kézigyógyszertát' felállításáufll - -
szoros zár alá helyezett gyógyszertáraknál -

Tisztiorvos hatás•köre: 
egyetemi gyógysezrf'szi tanfolyamra felvételnél 
gyógyszerészgyakornok gyakorla.tt idejénél 

köte1ességszegéséné1 
g;yógyszerészsegéd szen1élyzetnél 
grógyszer'észi gyakorlat teljesítésénél 
gyógyszertár ellenőrzésénél 

Torokvíz ldszolgáltatúsa 
Törvényes 1nunkaszüneti napok gyógyS7.Rt'táraknál 
Törvényhatóság első tisztviselőjéne-k hatásköre: 

462 

fclelös vezető alkalmazúsán{q 
gyógyszertár felú1lításánú1 -

haszonbérbea d(1sá núl 
közforgalom részét·e megnyitásánál -
mií.ködé..sének felfUggesztésénél 

hatósl'tgt vezt-tő kirendelés.énél - -

1H, 18, 

-343, 

-343, 

--329, 

19, 

25, 

~.:! 

n1 
3.'58 
90 

108 
381 

308 
:-\07 
34--! 

7:) 
26 
82 
82 

32!1 
:128 

8H 
230 

S'.'.í 
89 

383 
33;-; 
898 
m 

3flii 
BM 

. ~08 
,_Ul1 

24 
74 
88 
79 
20 
28 

1 
1 

1 

t 

;1: 
l 

Törvényhatóság első tisztviselöjéne·l;:: hah'isköre: 
hatóS:ági vezető megbizatásának: visszavona.sánúl 

intézeti gyógyszert{1m n1egnyitásánál - -
kézigyói-.>y-szertár engedélyezésénél - -

Törvényhatósági állatorvos feügyelete gyógy·szertár fPlett 
~rörzskönyyezett anyagnál gyógyító hatásra ntalá~ 

gyógyszerk:észíttnény gyói:,>yszertári ela-ctási úra -196, 
Törzskönyvezése awz.enobenzol készítménynek 

belföldi védőoltö kész-ítn1ényeknek 
egységes összetétel-fi gyógyszernek 
g~rógysz-crkiHönlegeségnek -
hivatalos gyógyszereknek -
injekciós gyógysze-rkészítinényeknek 
Idilföldi fogyasztl"tsra szolgáló egység0s összetételí'L gyóg~'SZPreknek 
küliföldi fogyasztást·a szolgúló gy6gyszerkülönlegességeknek 

védőoltó anyagunk- - - -
tablettás gyógyszerkészíüuényeknek 

'Törzskönyvezési díj 
tilalom mintaszerüleg előírt gyógyszerkészitin(>uyeknél 

'l'udo1núnyegyeten1i klinikák ,intézeli gyógyszet·túra 
•'l'úlót'{l kollektíy szeí·ződés szerint 

n. 
""Gj rendszei·ü gyóg,yszerészi tanfolya1n 
·ujonnan felállítandó o-yóO'}~szertúrta gyó.gyszertári jogosítvány Png·(~-

clélyezése 
0 

._ • .,. _ 17, 

ű. 

üzemi engedély védőoltó készítménynél -
helyiségek védöoltó készít1nényeket tern1elő üzeninél 
ideje gyógyszer1tárnaii:: - - - _ _ -

ttzletvezető alkalm.azása gyógyát'Unflgyke-1·eskedésben 
tgyeletes gyögy·szertár feltiintetése _ 

gyógyszertári szolgálat tekintetében i·l'únyadó szabályzat 
szolgálat Oíjazása _ 

gyógyszertárban 

v. 
Yasárnapi munkru kollektíy szerzL-iclés szerint 
\~á.ros pályázata közforgalmlÍ gyógyszertá1• felállításái-a __ 
\~árosi oryos részvétele gyógyszertúr felúllítftsa iránti tárgyaláson 
V{usúron gyógyszer árusítás tilallna 
"\'édöoltóanyag, lásd: Yéclőoltókészítmény ci1nszó nlatt is. 

a·lapkészítmén,veinek behozatala. 
beszerzése 
hevonú&a -
elkobz{tsa _ 
ellenőrzése 

29 
84 
85 
26 

397 
l97 
103 
177 
14B 
14U 
161 
236 
152 
1"2 
182 
::!3G 
150 
236 
22 

38:-í 

7D 

173 
17'1 
328 
2n2 
333 
13 

2!'íG 
32D 

355 
16 
7:i 

300 

185 
181 
180 
rno 
18J 



Védőo1tóanyag forgalombahozatal-ának ideiglenes felfüggesztése 
- módja. 
forgalon1baho7_,atali engédélyének visszavonúsa 
minös-égéért felelősség 
törzskönyvezésének inegtagadá.'5-a - -
vizsgálati díja- - - - - - _ 

18&: 
181 
18()-
180· 
193 
187 

Védöoltóanyagokkal kapcsolatos kihá~ások ----. 188 
Yédőoltó készítmény 11-

árusítása - - - - - - - 172 
behozatalaJ - - - - 181 
készítmény burkolatún feltüntetendő adatok 179 
ellenőrzése - - - 171 
forgalombahozat.:'lla - - - - 171 
forgalombahozatalán.a:k tudomásulvétele - 177 
forgalombahozatali engedély átruházásának til'allna 172 
- - haewnbérbe adása 172 
forgalomból kivonása - - 179· 
ter·melése - - - - - 171 
termelésére adott tiz.enü engedély felfüggesztés0. >issz~-ivonúsa 17ü 
termelési engedély átruhtízásának tilalma 
törzskönyvezése 
üzemi engedély 
- - haszonbérbe adása 
vizsgálati díja - -

Védőoltókészitményeket termelő iize1n helyi\Ségei 

172 
177 
173 
172 
178-
174 

üzemben műszaki vezető alkalmazása 
- - - nem alkalmazható személyek - -

177 
175· 
174 
89 

- - üzemnél állatok tairtása - - - -
32, Végreha:jtás gyógyszertárnál - - - - -

·vény - lásd: Q.rvosi rendelvény cí·msr.ó alatt is. 
nlinták Ullamkincstár terhére ·rendelhető gyógya-zereknél - 229, 236· 

- - közgyógyszerellátás terhére mintaszerűleg rendelhető gyógy-
szereknél - - - - - - - - - - - - --236 

Vétségek: egységes összetételű gyógyszerekkel kaipcsolatban 155-· 
gyógyszerkészítéssel ·kapcsolatban - - 214· 
gyógyszerktilönilegességekkel kapcsolatba-n - - 155 
homoeopathiás szeir,ek.kel kapcsolatban - - - 170· 
kom·mei·sz-injekclókkal kapcsolatban - - - 170 
ldilföldTől behozott gyógyszerek.kel 'karpcsolathan 17(} 
védőoltóanyagokkal kapcsolatban 130· 

Vizsgálati napló gyógyszertá1rban 204 

z. 
Zár ailá helye~ gyógyászati célra szánt, <le arra ne.tn alka:tmas gyó-

gyászati készítménynek - - - 130' 
ZáJr.ási időpontja gyógyszertárnak - - - - - - - - - 328.· 
Zárgondnok szoros zár alá helyezett gyógyszertárban - - - - 88-
Zártforgaimű gyógyszertár, lásd: Intézeti gyógyszertú1· és kézigyógy-

szertár címszó alatt. 

461 


