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ELŐSZÓ. 
Az 1912. évi augusztus hó 3-án kibocsátott s a. gyógyszerész

gyakornokok kiképzésére vonatkozó szabályzat 10. és 16. §-ai, úgy
szintén a gyógyszerészjelöltek kiképzését szabályozó rendelethez csa
tolt szabályzat 34. §-a egyaránt megkövetelik azt, hogy a. gyógyszerész
gyakornok, illetőleg a feljogosító-vizsgára jelentkező jelölt a gyógy
szerészetre vonatkozó törvényeket, törvényes szabályokat és rende
leteket kellőképpen ismerje s e tárgyismeretéről úgy a gyakornoki, 
mint a feljogosító-vizsgán tauuságot tegyen. 

E szabályokon túlmenőleg is, a gyógyszerész oklevelének elnyerése
kor esküt tesz, amely esküjének szövege minden egyebet kizárólag a 
közegészségügyre és gyógyszerészetre vonatkozó szabályok és rende
letek megtartására kötelezi. 

l\'Iindezek kétségtelenné teszik, hogy a közegészségügy eme ágá
nak felügyeleti felső hatóságai súlyt helyeznek arra, hogy a· közegész
ségügy szolgálatába állított gyógyszerész - e minőségében - törvény
szabta jogaival és kötelességeivel feltétlenül tisztában legyen. Ám 
mindezek dacára immár évtizedeken át a gyógyszerész-növendékeknek 
sem módjuk, sem alkalmuk nem volt ezen ismeretek elsajátítására., mert a 
szakoktatás ezt az eléggé fontos s a gyakorlati életben nélkülözhetetlen 
tárgyat még a felső fokon is érthetetlen mellőzésben részesítette. 

A lVI agy a r országi Gy ó gy sz e r ész - E gy e s ü 1 e t e mel
lőzés hátrányait mindinkább tapasztalva, az általa fenntartott s államilag 
támogatott budapesti és szegedi gyógyszerész-gyakornoki tanfolyamokon 
már évekkel ezelőtt rendszeresítette a gyógyszerészetre vonatkozó jog
szabályok tanítását és pedig önálló keretekben, minden más tantárgy
tól függetlenítve. Ennek az intézkedésnek már eddigi eredményei is 
igazolják, hogy az iskolafenntartó egyesület elhatározása helyes volt 
s immár csak az nehezítette a kitűzött cél elérését, hogy nem állt ren
delkezésre egy olyan segédkönyv, amely összhangzásban az előadásokkal, 
a szülcséges ismeretek elsajátításának megkönnyítésére szolgált volna. 



VIII Előszó 

E hiányon segítendő, megbízást nyertem arra, hogy a most kiadásra 
kerülő új gyakornoki tankönyv IV. köteteként a gyógyszerészetre 
vonatkozó jogszabályokat összeállítsam és sajtó alá rendezzem. E meg
bízás alapján bocsátom útjára e könyvemet, amelyhez a következő 

megjegyzéseket fíizöm : 
:Munkám nem törvény gy ti j te mén y, hanem kizárólago

:;an a tanítás, illetőleg tanulás céljait kívánja szolgálni, ami eleve kizárja 
azt, hogy a gyógyszerészetre vonatkozó törvényeket és rendeleteket 
teljes szövegiili:ben és időbeli sorrendben, avagy más, a gyakorlati élet
ben kívánatos elrendezéssel tárgyalja. Kitűzött célom nem az volt, 
hogy a gyógyszerészetre vonatkozó, a vagy azt érintő törvényeknek 
és rendeleteknek sokszor rendszertelenül következő szakaszait egy
másra halmozzam, hanem inkább az, hogy ezt a meglehetősen száraz 
s tanulásra kevésbbé alkalmas anyagot úgy csoportosítsam, hogy lehető
leg összefüggő egészet alkosson és éppen ezen összefüggés révén a 
megértésre, a törvény szellepiének megismerésére alkalmassá legyen. 
Az anyag csoportosítását, elrendezését természetesen nem ötletszeríien 
Yégeztem, hanem ragaszkodtam ahhoz a vezérfonálhoz, amely előadá
:-:aimat irányítja, amely tehát pedagógiai elvek szerint és tapasztalati 
alapokon alakult ki. 

Ami a feldolgozott anyagot illeti, önként érthetőleg nem terjesz
kedhettem ki núnden jogszabály felsorolására, mert hiszen szem előtt 
kellett tartanom azt, hogy csak a legfontosabb tudnivalók elsajátítása 
a kitűzött cél. Ennek dacára könyvem bevezetésében kitértem a hazai 
gyógyszerészet rövid történetére is, anúvel nem annyira a tudnivalók 
mértékét kívá"utam fokozni, mint inkább főbb vonásokban megrajzolni 
11zt az alapot, amelyen gyógyszerészetünk jelenlegi jogrendszere felépült. 

Hasonlóképpen helyénvalónak találtam a jog- és államtudomá
nyok elemeinek, illetőleg összesúrített töredékének' bekapcsolását is 
olyan mértékben, amilyenre legalább is núnden, bármily foglalkozást 
Üzö mlí.velt embernek sziili:sége van. Ezt a részt dr. Kun Béla : »Be
vezetés a jog- és államtudományokba« c. művéből vettem át. 

Végül, anúkor a megjelölt célt tekintve : úttörő munkámat az 
arra hivatottak igazságos bírálata alá bocsátom, köszönetet mondok 
K o r i t s á n sz k y 0 t t ó úrnak, aki e munkámhoz szi.ili:séges adatok 
gyüjtésében a legnagyobb készséggel segítségemre volt. 

Budapest, 1926. május havában. 

Réthelyi József. 

Bevezetés. 

A gyógyítás tudománya ősidőktől fogva szoros összefüggésben állt 
a gyógyszerek alkalmazásával és ennélfogva a gyógyszerkészítéssel is. 
Ez utóbbi nélkülözhetetlen kiegészítője az előbbinek, s ha ma, a fejlő
döttebb korban két különálló foglalkozás is, kezdetben az orvosi mes
terség a gyógyszerkészítéstől elválaszthatatlan völt. Eppen ezen oknál 
fogva a gyógyszerészet kialakulását az orvosi tudomány bölcsőjénél kell 
keresnünk 

A gyógyítás mesterségének legrégibb nyomairól a sanskrit v é cl á k 
n.vujtanak felvilágosítást (Kr. e. 1300); ugyanezek alapján fejlődött 
Kínában is e tudomány, majd Egyiptomban is, hol az ő Aeskula pjuk 
Pt.ah fia, I 111 h o te p, kinek temploma Memfiszben volt. Az ind orvosok 
már igen na,gyszámú gyógyszert. ismertek és alkalmaztak, s úgy lát.szik, 
a perzsák orvostudománya is innen veszi eredetét., noha K a m b y s e s 
korában már görög orvosok vannak Perzsiában. A görög orvostudomány 
legkitünőbb miívelője H i p p okra te s, a farmakológia és botanika 
na gpnestere pedig Di o s kori cl e s P e cl a ni n s, akinek ötkötetes 
nag_v miive Ga 1 e n us bírálata szerint a maga nemében tökéletes 
munka. 

A rómaiakhoz Görögországból származott át. az orvosi tudomány 
és pedig leginkább a Görögországból kivándorolt orvosok révén, akik 
azonban gyakran csak ra bszolg<ík voltak. A rómaiak első ilyen be vándo
rol t nevesebb orvosa A s k l e p i a cl e s volt, de ezt mincle n tekintet be n 
túlszárnyalta 01 a u cl i n s G a 1 e n u s, aki ta.nításával a középkorban 
hosszú ideig clomin'1ló iskolát alapított. 

Ezeken kivül jelent.ékenye bb irodalmi mliködést fejtettek ki az 
orvostnclomá:u,_v terén: S c r i b o ni u s 1 a r g u s (D~signatianus 1 ), 
Claudius C3ászár udvari orvosa, kinek Dispensat.oriuma (Kr. u. 47) 
271 receptumot tartalmazott s azt még napjainkban is újból kiadták 
(Heinrich, Lipcse, 1887). Mellette C e 1 s u s A u re 1 i u s C o r ne 1 i u s 
(t Kr. u. 50), kinek a római irodalom legnagyobb és leghíresebb orvosi 
munkáját köszönhetjii.k. :!\íunkájának legfényesebb része a sebészeti. 
Könyve 7 részre oszlik s a betegségeket úgy tárgyalja, amint azok diete
tikus, farmaceutilms és kirurgikus úton gyógyíthatók. Orvostörténelmileg 
kiilönösen azért fontos a munkája, mert Hippokrates munkái 
mellett az egyetlen, melyből a Kr. születése előtti orvostudományt fel-

Réthelyi: A gyógyszer~szet jogszabúlpi. 



2 Bevezetés 

ismerni tanuljuk. V a 1 g i u s R u f u s (Kr. e. 12) consul suffectus 
H o r a ti u s és P 1 i ni u s barátja, aki mgvmüveltségü római lévén, 
széleskörü irodalmi munkásságot fejtett ki. A. füvek erejéről egy nagy
szabású tankölteményt is írt. Cajus Plinius Secundus (az 
idősebb) műve kora természettuclományának hii tükre. Ez a nagy en
ciklopédikus mű »Natur~lis hist~riae. libri ~~VII« „ n~ve,n ,isme~~tes, 
melyet saját állítása szennt legalab? is ~O?O reg1bb mub~~ alhtott ,ossze 
s amely a~r~l nevezetes, hogy a~. ~gesz ~ozcplrnron keresztul a termeszet
tuclományi ismereteknek egyecluh forrasmuve volt. 

A görögöktől Perzsián és Egyipt~mon á~ j';üottak ~z orv.asi ismeretek 
az arabokhoz, akik azt bámulatos modon lafe]lesztettek, s Joggal mond
hatjuk, hogy a népvándorlás után az ,orvostu~omá~y leghivatottabb 
müvelőivé lettek. Különös érdemük a gyogyszerlancs Jelentékeny gyara
pítása s a görög és római írók adat~inak re,nclszer b~ fog~alá,sa, de leg~Ő~{éppen 
az hog,- gyóayszertárakat, kórhazakat es orvosi tamntezeteket alhtottak 
fel, am~lyek lcésőbb Európának. is mintául szolg~ltak. Igy az el~ő n;ri~
vános gyógyszertárt az arabs birodalomban Ali l\Iansur kalifa alh
totta íei Bagdad városban (Kr. u. 754). 

Sprnyolország meghódítása után Tari k arab vezér alatt a hódítók 
hazájuk virágzó tudományát átültették a kontinensre is. A többek között 
orvosi iskolát alapítottak Kordovában, amely egyúttal az arab kultúrának 
európai gócpontja volt. A magasabb arab műveltséget keleten a mon
golok (1256) s nyugaton két századdal később ~t keresztények semmisí
tették meg. 

A középkor keresztény népeinél a többi tudományhoz hasonlóan 
az orvostudomány is a kolostorokba szorult s alig fejlődött.. Viszont két
ségtelen, hogy azokban a kolos~orokb::t~, aho~ b2tegáp::iláss~1 is foglal
koztak, valamely kezdetleges gyogyszertarnak is kellett lenm. 

Kétségtelen, hogy a később felállított európai egyetemek az arab 
főiskolák mintájára. alakultak ki s ezek között első a salernói (VIII. sz.) 
volt amelyen az orvosi tudományokat tanították (scola medicinalis laica). 
Ugy~nilyeniskola alakult a Szent·fü~edek-ren~i szerze~esek M:?nte Ca~~no-i 
kolostorában is, melyeket Olaszorszagbctn, Nemetorszagban es Anghaban 
számos nu1snak felállíUísa követett. 

Ez időben az orvoslás tudománya nem volt el választva a gyógyszer
készítés mesterségétől s így az orvos egyúttal gyógyszerész is volt. 
A gyógyszerkészítésről szóló legrégibb munkát Kr. e. 1552-ben írták; 
az orvosok, akik a gyógyításon kívül gyógyszerkészítéssel foglalkoztak, 
boltot is tartottak e célra, mely rekeszes berendezésénél fogva a p o t h e k a 
nevet viselt. A két foglalkozás igen lassan különült el, sőt a római világ
ban valamennyire megszalmdt szinbiózis feléledt a középkor elején működő 
orvos-gyógyszerészelmél. Ezzel szemben a kolostorok kórházaiban az 
orvos és dyógvszerész foglalkozása V<tlószínüen különvált., mert, amíg 
a betegek~ek a'z egyház rendelete szerint az orvosi k~zelé3en kívül ellátást 
is adtak, addig az orvosságért a legtöbbször fizetm kellett. 

l\íeo-lehetősen homályos hazánkban az első p:ilgári gyógyszertár 
eredete'." íg,- Li n z b a u·c r X. Fe re n c az első p::ilgári gyógyszertár 
alapíttisát a· XIII. század közepére teszi. Ezzel szemben egy régi, de nem 
feltétlenül hiteles okirat szerint 1303. évben lakott volna Budán egy 
Péter n~vü »phvsicus ct apothekarius« . .Jlegbízhatóbb ennél egy 1346. 
december hó 2-án. kelt okirat, amely magister Ge km i n us (apothe-
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c::.rill'> clomini regis) nevéről tesz említést. Hasonlóképpen a budai jog
konyv, amel,Ye~ 1?44-~:m kez,cle.ttek sze~·keszteni, » V o n cl e r A p o
t h ~ k e r~ c~~.u fe3ezeteben mar mtézkechk a gyógyszerészekről s ez intéz
kedesekbol !;citumk, h_ogy a XIV. században Budán már volt gyógyszertár, 
ha i~em is tobb,.leg.~l.abb e,gy. ~z a törvénykönyv elrendeli, hogy a gyógy
szer~szek semmi roffcl merheto anyagokat, ruhctnemüeket ne áruljauak, 
c~alm; olyan_ dol~olmt, amelyek a gyógrszertárakba valók. Hogy ez eléggé 
tag meghatarozas volt azt az is mutat3a, hogy ebben az időben a mézes
kalács, gyertya stb. a gyógyszertári cildcek közé tartoztak. Elrendeli 
továbbá azt is, hogy a gyógyszerészek b::iltjaikat vasár- és ünnnpmp::ikon 
az estéli h::mingszóig zárva tartsák. 

Ugy:inez, a törvénykönyv, úgyszintén egyes városuk törvénvei és 
re_ncle~et~i ~rrol tanusl~oclml~, hogy a gyóg.vszerészetet a középk01:b2n a 
Yarof<i torvenyek szab::tl.voztak, a felügveletet p?clig a városi tanics gya
korolta. 

, Az. első ~ltal~n::is renclel~tet a gyógyszerészet szaMlyozására 1552-ben 
adtak ln, teh~t i~rnr„a~. osztra,k ~lrn~kocló?saláclból származó királyok iclejé
~~n. ~~ ~ tobb! ,k.?zot.t ar;ol mt~zkechk, ha.gy a gy?gyszertára._kat id?
:szakonl,e~ szakertoi v1~sga.~a~ ~la kell v~tm. Altalab1n a gvogyszere
szetre iulunk az oszt.rak orokos tartomanvolua von'.ltkozóhtg kia.clott 
rencl~letek voltak érvényben. Ezek közül ·a gyógyszerészi gyakorlatot 
sza balyozza az 1564-ben I. F e r cl i n á n cl császár és király rendelete 
amelyet 1602-ben I. R u do 1 f megerősített s uoyanezt III. Fe r di~ 
n á u cl ki bővítette. 0

· 

E sz·ot b:ilyzat értelmében gyógyszertárt csak az vezethetett aki egv 
01:vos _és két gyógnzcrészből ~lló vizsgálók előtt a vizsgát sikerr~l letette. 
\~izs~alatra. c:-;ak az vo_lt _b~csatlia,tó, aki keresztlevéllel bizonyította, hogy 
rorn.ai k_ctth?hkus wi_l!asu es a negy ty r o- (ims-) évE't kitöltötte. Ha 
a v1z;~gat .si,kerrel k1a_!lotta, esküre b:icsáti:tták, hogy a gyógyszerek ki
s~olgalta.tasab1n lelkt,1smeretes lesz, csakis romlatlan anyagokat szol
galtat ln, mag,1sabb art a szokottn:íl nem szed, ártalmas belső szereket 
és mérgdcet orvosi rendelet nélklil senkinek n°m ad véglil p~dig hogv 
' , ' cl 1 ' ' .1 ervagast sem nem ren e , sem nem végez. 

, Közb:v~tőleg megjegyez~ük, h~gy mintegy. elfogMlott szaMly volt 
egesz Eur?P;tblll~ l~ogy, a gyo~yszer~szettel ~salos keresztény foglalkoz
hatott; zmlovallasu gyogyszeresztegeszena XIX. századig ritkán találunk 
sőt egv 1678-b:tn kelt császári rendelet szigorúrn eltiltja a nem katholi~ 
kusolrnt a gyógyszerészi mesterségtől. 

Visszatérve a fent említett császári rendeletre az a továbbiakban 
~gy ~n~_ézk~.clik, h_ogy a se.g;éclek gyó/?.yszeré;'zi munkájáért a mester volt 
felel?s es kotele~s~~e volt,iozap, be?suletes es ,megbízható segédet tartani. 
A.z o,zvegyek, fequk elhunytaval ~olytathattak a mesterséget, azonban 
a gvogvszertarb::t.n felesketett prov1zort kellett alkalmazniok. A rendelet 
a tovti bb~al~b1.n a, g.i:ópr_s~~rtár tis~tántar~ásáról; a berendezésről, a gyógy
szerek mike~~t1. kesz~t.e,erol, a gyogyszereszek altal f e 1ta1 á 1 t gyógy
:<zerek (sp~cialis gyogyszerek) forgalomb1.hozataláról intézkedik ez utób
bialmál kikötvén azt a feltételt., hogy azokat elárusításuk előtt a~ egyetem 
két orvosprofesszorn. vizsgálja meg. · 

_In~ézkec:ik még a gyógyszertára.k megvizsgálásáról olyképp~n, hogy 
a gyogv~.zerta_rnk~t. az eg_i:e~.em ~éká~,i,a. 3-4 orvossal és két gyógyszerész
:szel egyutt v1zsgalp; vegul meg elon3a, hogy a gyógyszerész a templo-

I"' 
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mokat látogatni és Szent Kozma és Szent Demjénnek, mint a g~'ógyítás 
védszentjeild,: ünmpnapját kiilönös áhitattal megülni tartozik. Igy volt. 
még a bucl<ti egyeteme~ is kö~ös ünnep az, orvosokk~l. , . " , , 

Visszatérve a gyogyszereszetnek hazankban tortent fe]lodesenek 
ismertetésére, különösen hangsúlyozandó, hogy Magyarországon a gyógy
szerészet sohasem volt szabad ipar, ennek gyakorlása kezdettől fogva. 
eno-edélytől füo-gött, úgyhogy egész bizonyossággal állítható az, hogy a 
gy6gyszerészet 

0
nilunk bölcsőjétől kezclőclőleg a mai mpig az úgymvezett 

koncessziós rendszeren épült fel. 
. Amint fentebb már említettük, a betegápolással foglalkozó kolosto

rokban kell keresnünk azokat a kezdetleges g~rógyszertárakat, amel.rnk 
a mai gyógyszertá~·a:k ősei~ek !ekinthe~ők. Ha, ~~fog~djuk, is az~ a fel
tevést, hogy a hospicrnm-be~1 ~yo~yszerta~akon lnvul m~r ~XII. szazac~ban 
is voltak úgynevezett polgan gyog):szert,arak, ~z semm~keppen ~em >ltat
ható, hogy ezek szám~ a ~\~I., ~ot meg, a XVII. szazaclb~~ i~ µ; gyon 
kevésre rúgott. Az elso polgan gyogyszertarakat a szabad k1ralyi _varosok 
autonómiájuk alapján sa.ját maguk állították fel s azokban a vároSl ~an<Í.cs 
által választott és felesketett gyógyszerészeket alkalmaztak, aluket a 
befolyó jövedelemből évi fizetéssel láttak el. Ez úg:yneve~ett városi 
gy ó gy s z e r t á, r a k .. fö.~ött a. f~l ügyeletet a, városi tana cs, gya~rnrolta 
s ugyanenuek e celra ki]~lolt yi;gla~ yoltak a gyogysze~beszerzessel is ine9-
bízva. Ezt a gyógyszertarfelalhtas1 Jogot a XVIII. szazadban a_ helytarto
tanács sőt a király maga is többízben megsértette, amennyiben egyes 
városol,: teriiletére 'gyógyszertárfclállítási jogosítványokat adományoztak. 
E cselekménvben a szabad királyi városok féltékenyen őrzött önkormány
zati jogaik csorbítását látták s e jogaik_ megvécle,lmez~sér~ nem egyszer 
a pörösköcléstől sem tartózkodtak. Egy ilyen - .u_gy lat~z1k megnyert-;
pör esetéből kifolyólag a helytartótai;iics rencle~eti uton k1m~n;lo~ta„ tehat 
elismerte, hogy a gyógyszere_lckel v~lo ker~s~~ecl~s. a„szaba~ lmaly1 varos~k 
tulajdonjoga s ebből kifolyolag meg a kesobb1 iclokben is ott, ahol mar 
volt gyógyszertár a király ~s a helytartótanács mindig csak a város előzetes 
megkérdezésével 'adományozták az új jogosít,ványt. , . 

A XVIII. századig hazánkba.n csak elvetve vol~ak magantula]do~
ban lévő gyógyszertárak. Ezek eredete ott keresendo, hogy a .XVI. _sza
zadtól kezelve az ország főurai közül is több~n áll,ítottak, fel b1rtoka1k~n 
udvari gyógyszertárakat s ezek~t. felesketett ~yogysz:reszekne}c adtal~ 
kezelésbe bizonyos szab1c~forgal~?1 Joggal ~ a gyogyszereszt terme,~zetbem 
járulékoldcal javaclalrnaztak.. Iclo_k folyaman. nund g~_akrabban el~forclult, 
hogy a gyógyszertárakat a ]ogbirtokosok b1~ony~s os:zeg lefi~etese e_lle
nében a házzal együtt a gyógyszerészek tula]clonaba, atengedtek, s nuvel 
e jogosítványok rendszerint nem »acl personam« szoltak, ezek voltak a 
tulajdonképpeni első reális vagy rad!kális j?go~ítvá?yok. , . , 

Visszatérve a már fentebb emhtett varos1 gyogyszertarakra, isme
teljük, hogy eltekintve a ~~I. század ~ta élet beléptetett kato~ai gyó~y: 
szertáraktól, a felsőbb hatosagok nem igen aclomanyoz~ak gyogysze~tar~ 
jogosítványokat, s ha. ilyen esetek elő is fordultak, ezek nunclenkor a varos1 
hatóságok előzetes megkérdezésével történtek. Ilyen esetekben kezdet
ben az uralkodók maguk adományozták a jogosítványo!rnt,, ugyane~ a 
hatáskör később - a XVIII. században - a helytartotanacsra szallt 
át, majd József császár idejében a meg~'ei hatóságokra, de csak rövid 
i 1lőtartamra. 
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Ezekhez a városi gyógyszertárakhoz idővel az úgynevezett »megyei« 
gyóg,\·szertárak csatlakoztak. Ugyanis 1752-ben Mária Terézia 
felhívta a vármegyéket., hogy területükön legalább egy gyógyszertárt 
állítsanak fel. Ebből az következtethető, hogy a helytartótanács ]og
nclományozás::i kezdetben csaki~ a megyei gyógyszertárakra terjeszkedett 
ki s csak később terjesztetett ki a városokra is. 

A magyarországi gyógyszerészet tulajdonképpeni rendezése a helytartó
tanács intézményének élet beléptetési idejével kezelődik. Eddig az iclei g 
a grógyszerészek csaknem minden korlátozás nélkül gyakorolták mestersé
güket. A gyógyszerészet fölött való felügyelet is meglehetősen laza volt 
és semmiképpen sem egyöntetü, mert hiszen miként fentebb már emlí
tettem, a felügyeletet az egyes városok tanácsának tagjai gyakorolták, 
természetesen nem valami általános szabályhoz alkalmazkodva, hanem 
saját maguk belátása és lelkiismeretessége szerint. Enuek a patriarkális 
berendezkedésnek akart véget vetni a helytartótanács, anuál is inkább, 
mivel a városi és uradalmi gyógyszertárak eladása, valamint a helytartó
tanács jogadományozásai révén a magántulajdonban lévő gyógyszertárak 
évről-évre sz,1porodtak s így érthető, hogy ezzel arányosan a felügyelet 
s az ellenőrzés is fokozatosan la.zá b b lett. 

A helytartótanács részéről a cél elérésére az első lépés 1729-ben tör
tént, amikor elrendelte a gyógyszertárak összeírását, a gyógyszertár
vezetők felesketését s tanulmányaikra vom.tkozó kihallgatásulrnt. Egy
idejűleg intézkedett, hogy úgy a városi, valamint a magántulajdonban 
lévő gyógyszertárakat az erre kirendelt városi vagy megyei orvos időközön
ként vizsgálatnak vesse alá. E vizsgtílatok nem voltak időszakhoz kötve 
s így megtörtént, hogy míg e gyes gyógyszertárak minden esztendőben 
megvizsgáltattak, mások 5-6 éven keresztül is vizsgálatlanul maradtak. 

Ebben az időben a helytartótanács a gyógyszertári jogosítványok 
minemüségét egyáltalában nem bolygatta s tényleg e tekintetben a jogo
sítványok között különbségek nem is voltak, amenuyiben minden gyógy
szertárt magántulajdonn'Lk (jogi vagy természetes személy birtoklásának) 
és eladhatónak tekintettek. A jogosítványok közötti különbségek kér
dését a hel~'tartótamícs 1799-ben vetette fel, amikor elrendelte, hogy 
ettől az évtől kezclődőleg azok a gyógyszertárak, amelyeknek engedé
lyezési okmányában az »a,d per:>on<im« bennefoglaltatik, tehát csakis 
meghatározott személyre szól, személyes jogosítványú gyógyszertáraknak 
te kintenclők s mint ilyenek, sem el nem adhatók, sem nem hagyományoz
hatók és n~m örökölhetők. Ezekkel szemben a többi gyógyszertárak reál
jogúaknak tekintetnek és magán~ulajdon jellegével bírnak. 

Meg kell azonban jegyeznünk, hogy ezt a szigorú rendelkezést, amint 
az események tanusítják, az érdekeltek nem vették valami túlságos ko
molyan, mert, a gyógyszertárakat, tekintet nélkül arra, vajjon személy
vagy reáljogúak voltak-e, éppen úgy eladták-vették azontúl is. E reni
tencia már-már polgárjogot nyert, ami arra késztette a helytartótanácsot, 
hogy 1827-ben végérvényesen kimondja azt, hogy ezentúl csakis személyes 
jogosítványok nyerhetők, két évvel később pedig szigor1nn megismételte 
a személyes és reáljogosítványok megkülönböztetésére vonatkozó korábbi 
rendeletét. .Meg kell azonban állapítanunk, hogy ez a megismételt ren
delkezés mindenesetre méltányosabb volt az első, számba nem vett ren
deletnél. Ugyanis az újabb rendelet meghagyta az özvegyet újabb férjhez
memteléig, a leszármazókat pedig m.gykorfr;águkig a haszonélvezetben, 
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de a gyógyszertári jogosítvány már a jogosítvánnyal felruházottnak 
elh.alálozásával az államra szállt vissza. Ha pedig az özvegy is elhalt vaoT 
férihez ment, az örökösök pedig nagykorúak lettek, a gyógyszertár b~'
rendezése s az a~l;>an talált gyóg7szerek magán- vagy nyilvános árverésen 
adattak eJ . . Ez U]abb rendelkezesnek, a tapasztalatok szerint„ ugyan már 
volt nénu foganata, de azért még későbbi időkben is találkozunk ezzel 
elle~(~,ző ,gyakorlattal, ~s pedig a törvényhatóságok tudtával és 
hozza;iarula~aval: ~mennyi~en i;e~1 egyszer elő!ordult még, hogy a 
szemelyes J?gos1tvanyok atruhazasa a szolgabnó előtt kötött jog
ügylet alap]án megtörténhetett. Ilyen esetekben az egyetlen feltétel 
az volt, hogy az ela.dó az illető kÖzségnek bizonyos összegií. en"edély-
clíjat :fizessen. 

0 

• 

Ugyanerre az időre esik a helytartótanácsnak az a rendelke
zése is, amellyel a gyógyszerészeket a gyógyítástól és minden az 
orvosi mií.ködésbe vágó tevékenységtől eltiltotta. Mindezek a rendel
kezések a XVIII. század végéig változatlanul, azon túl is némi változ
tatással a közegészségügynek a XIX. században történt reformjáig érvény-
ben maraclta.k. · 
, . A szab~cl~lvií.~é~ne~ az az áramlata, amely a mult század negyvenes 
ev:1ben Et~~pa~ :reg1gVIharzott, 1848-ban meg~oz~a az első magyar alkot
manyos m1msztenumot, amely a kereskeclelnu tarca hatáskörébe utalta 
~ gJ'.Ó!D's~eré~zete,t, cle nen~ mint i,rarií_z~. foglal~oz~s~·, ,hanem l~ö~egészség
ugy1 mtezmenykent. A gyogyszereszet1 ugyek mtezesere a nnmsztérium
ban külön szakosztályt állítottak fel, amelynek keretében gyógyszerészi 
képesítéssel bíró úgynevezett szakelőadót ·neveztek ki. Eredményekről 
azonban a szabadságharc tragikus lezajlása miatt nem beszélhetünk s 
mivel az ország Ausztria fennhatósága alá keriilt, a korábbi sors jutott a 
gyógyszerészetnek is. Változás csak annyiban történt, hogy 1850-ben az 
osztrál~ gyógyszer~szeket az ipa,rií.z~l~ közé sorolták s az ipartörvény ren
delkezese1 ala ker.~lte~. Ugy:mgy ]~rtal~ el a ~agyarországi gyógyszeré
szekkel is. Ezt kovetoleg 1801-ben, illetoleg 1807-ben felhívták az összes 
gyógyszerészeket, hogy gyógyszertáraik engedélyokmányait mutassák be 
~ minden o~ya~ gyógysz.e~tárt, arn~~ynek jogosítvány~b'.1-n ~z »acl personam<; 
es a,z elada~. tilalm~. Vl~ago~an kiir-;a nem. volt, re,alJ?guaknak nyilvání
tottak. Az osszes tobb1 gyogyszertarak mmt szemelY]ogúak jegyeztettek 
fel s ezekre nézve kihirdették, hogy sem el nem adhatók, sem át nem ruház
hatók, :; bár az özvegy netáni férjhezmeneteléig, illetve elhalálozásáig a 
haszonélvezetben maradt, ha képesített pro v i z o r t alkalmazott 
maga a gyógyszertári jog a jogosítvánnyal felruházott elhalálozásako~ 
feltétlenül az államra, szállt vissza. 

An~int ~átjuk, ez a rendelet ~.,~ár említett 1799. és 1827 /29. évi 
helytartotanacs1; rendel~tekn~k fe~u)1t~sa volt, csakhogy ez alkalommal 
azt a leg.;z1gorubban vegre is hajtottak. Ez a meglehetősen ridecr gya
l~orlat 185,9-ig érvényben maradt, am.ikor .Ausztriában új ipartö~vényt 
le-ptette}{ eltb;,, amely;nek „58-59. §-a1 ~z 1pa.~üzleteki;iek úgy eladását, 
mmt berbeada:;at feltet.lenul megengedtek az uzlettula]donosoknak. Ezt 
a kedvez.ő fordulatot az osztrák gyógyszerészek siettek is kiaknázni s ez 
szolgált 1mp.ulz.1;1-sk~nt a m~~yarorsz~gi gyó~J'.'szerészeknek arra, hogy a 
kereskedelnn torveny alap]an ezt a Jogot sa]at részülrre is kieszközöljék. 
~ ~élból felsé~folyamodással éltek, amelynek eredményeként 1865-ben 
lelsegrendelet Jelent meg, amely megengedte, hogy a személyes jogosít-
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:_ránnyal ,felrnh~zo~tak, _valami~t, eze~ özvegyei és örökösei a gyógyszertár 
uzlet)ogat kello kepesseggel buo gyogyszerészre bármikor átruházhassák. 
Ez a rendelet a közegészségügy rendezéséről szóló 1876. évi XIV. t.-c. 
életbeléptetéséig érvényben is maradt. 

* * * 
A közegészségügy általános rendezésére irányuló munkálatok 1869-ben 

vették kezdetüket s ezek eredménye a már emlltett 1876. évi XIV. t.-c., 
amely a gyógyszerészet terén is jelentős változásokat hozott létre. Mivel 
a gyógyszerészet mai jogrendszerét ez a törvénycikk építette fel s mivel 
e törvénynek a gyógyszerészeti ügy szabályozására vonatkozó része még 
ma is változatlanul érvényben van,· szükségesnek látszik hogy e törvény
alkotással, annak körülményeivel s a hozzáfií.zőclő igé~yekkel kissé b·e
hatóbban foglalkozzunk. 

A kérdéses törvényjavaslatot 1875. október 30-án hozta nyilvános
ságra az akkori kormány. A. javaslat XVI. fejezete foglalkozott a gyógy
szerészeti üggyel összesen 16 szakaszban. E szakaszok csaknem válto
zatlanul emeltettek törvényerőre, miért is csak azokat emeljül{ ki, ame
lyek a bizottsági vagy parlamenti tárgyalás folyamán változást szenvedtek. 
E változások a következők : 

A 124. § b} pontjánH beszuratott : »az államilag meghatározott. 
ársza bályzat megtartására«. 
" A ~26 .. §-~oz: »Hasomze~vi orv~sok '', gyógyszerek ősanyagait é~ 
osoldata1t szmten a rendes gyogyszertarakbol tartoznak hozatni és ren
delni, de a gyógyszerek úgymvezett h<tsomzenvi higításait és dörzseit 
clíjtalam~l ~ag':1k, i~ ~ciszo~gáltat~atják a betegeknek. Ez esetben a gyógy
szer nevet es h1g1tas1 fokat a gyogyszert tartalmazó üvegre edényre vagv 
papírra feljegyezni tartozn>tk.« ' · · 

. A 1,31. §-ho~;: >~Az en~edély csa~ a tör;ényes kellék hiánya vagy 
b? b1zony1tott erkolcs1 megb1zhatatlamag eseten tagadható meg.« 

A 132. § lényegileg változatlan tartalommal újra szövegeztetett. 
A. 134 § eredeti s.zövege a következőképpen hangzott : »új gyógy

szertár felállítása iránt.1 kérvény a törvényhatfoág útján a belügyminisz
terhez terjesztendő fel.« 

Folyamodó azt, hogy okleveles gyógyszerész, kimutatni tartozik. 
Az ekként felszerelt folyamodvány csak azon esetben utasítható 

vissza, ha tekintettel a népesség számára, a létező gyógyszertárakra s 
a helyi viszonyokra, ~ellően kimutatható, hogy az új gyógyszertár elannyira 
fölösleges, hogy az ily úton megszaporodott gyógyszertárak fennállhatá
sát veszélyezteti.« (Ezzel szemben 1. a Tv. 134. §~át.) 

A 135. és 136. §-ok összevomttak s ez összevont szövegezésből ki
hagyatott a kézi gyógyszertárak engedélyezésének az a feltétele, hogy 
ilyenek csak ott engedélyezhetők, »hol 8 kilométer távolságra gyógyszer
t.ár nem létezik«. 

A. 137. § o~yképpen módosíttatott, hogy a gyógyszerek árát »a belügy
miniszter sza balyozza«. 

A törvényjavaslat közzététele természetesen sorompóba léptette a 
gyógyszerészérdekeltséget is s ennek képviseletében az á' 1ta1 á no s 
magyarországi gyógyszerészegylet 1875. november ha
·vában terjedelmes emlékiratot terjesztett a Üpviselőház elé. Ez emlék-
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irat szószerinti ismertetése, valamint az előterjesztett kívánalmak indoko
lásai nem tartoznak tárgyalásunk keretébe, miért is csak azokra a kívá
mlmalrra, illetőleg javaslatokra terjeszkedem ki, amelyeknek az egyébkén~ 
kissé terjengős emlékirat kifejezést adott. · 

Ezek szerint a nevezett egylet szükségesnek tartotta, hogy »a leg
főbb kormányh<ttóságn11 egy gyógyszerész államhivatalnoki minőségben 
allrnhmztassék«. Továbbá hagy »a közegészségi tanfosban is két gyógy-
szerész ren:l~s tag5ági minőségben résztvegyen«. · 

J:i;a,solta »a. gyógyszerészi kama.rákmk kötelező b~lépéssel való 
szervezeset«. 

új gyógyszertárakengedélyezésén~kelőfeltételekénta törvénybe iktatni 
kérte, hogy »egy-egy gyógyszertárra legalább 10-15.000 lélek essék«. E sza
bály némi enyhítése ként javasolta, hogy »5-6000léleldcel bíró oly helyeken, 
melyek gyógyszertárral nem bírmk, sem azokhoz 10 kilométernyi kör
távolban ilyen mm létezik, új gyógyszert<ír felállítása engedélyezhető«. 

Kimondandó lenne továbbá, hogy »a gyógyszerészeti jog pályázat 
út.ján adományoztatik s hogy a nyilvános pályázathoz azok, kik valamely 
gyógyszertár felállítására már jogot nyertek, n~m bocsát.hatók«. 

Végül a 131-132. §-okhoz a következő módosításokat ajánlotta: 
»A. gyógyszertári jogokra nézve minden eddig fenufüó különbség meg
szüntettetik s a személyjogú gyógyszertárak ugyami.zon jogoldrnl ruház
tatnak fel, amelyekkel eddig a reáljogú gyógyszert.árak bírtak. 

Személyes jogú gyógyszertárak okleveles gyógyszerészek közt felsőbb 
helyeni bejelentés mellett tehetők ehdás vagy másnernü vagyonátruházási 
szerződés tárgyává. 

A. gyógyszerész elhímytával a gyógrszertári jog az özvegyre, illetőleg 
örökösök ja vára száll s ezek ja vára a fennrnó szabályok megtartásával kezel
hető, esetleg felsőbb helyeni bejelentés mellett más gyógyszerész utódra 
is átruházható vagy eladható. .A.z özvegy, ha ismét férjhez menne, sze
mélyes gyógyszerészi jogát elveszti, azonban a •személyes jog elhúnvt 
bi1tokosámk gyermekei számára ezen jog továbbra is fenntartatik.t< " 

Amint a következmények mutatják, a kívámJmak és javasla.tok 
közül egyetlenegy sem vétetett figyelem be. 

"A. tö~;v~nyjavaslat incbkolása a javaslat XVI. fejezetéhez a követ
kezoket fuz1 : 

i\liután a gyógyszerészet.i ügy a fenuilló ipartörvény határozatai alól 
annak 105. § 1. p:mt.ja szerint kivétetett; szükségesnek mutatkozott a 
gyógyszerészeti ügylet iránti lutározatolrnt, nemkülönben a gyógyszerészek 
v:szonyai, jogai és kötelességeinek megállapítását jelen törv.ényjavaslatba 
foglalni. A gyógyszerészeti ügy fontosság,1, úgyszintén a gyógyszertári 
kezelés egyformaságá1nk biztosítása szükésgessé tette, hogy a gyógyszeré
szet az állam felügyelete alá helyeztessék. 

Ki kellet,t továbbá mondani a felelősség elvét a gyógyszerészek körébe 
vágó .tettekért, és m;üasztások~d, úgy a gyógyszertártulajdonosolrra, 
valanunt a segedszemelyzetre nezve. 

Meg kellett állapítani, hogy a gyógyszerek eladására és kiszolgálta
tás:írn ki legyen hivatva? úgyszintén a gyóayszertárak kezelésére ki 
legyen feljogosít ható? 

0 

Szem előtt tartatott, hagy a gyógyszerészet tudományos szakismeretet 
feltételezvén, a közönséges iparüzletek közé annyival kevésbbé sorozható, 
mert a kövigész>égilggyel szoros kapcsolatban áll. 

1 

1 
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A. fenn111ó gyógyszertári reáljogok meghagyása, amennyiben itt 
szerzett jogokról van szó, méltányossági szemp:mtból vétetett fel. 

lJj reáljogok adományozásámk meg~zünteté.~ére ugyanazon okok 
szolgáltak indokul, melyeknél fogva a fennálló ipartörvény is hasonló módon 
intézkedik. 

A személyes gyógyszertárüzleti jogn1k meghatározása az e részben 
tap1sztalt számos visszaélések megelőzése szempontjából szükséges. 

_\,, gyógyszerész özvegye s kiskorú gyermekeiről való gondoskodás 
méltányossági tP kintet ből vétetett fel. 

SziU;:séges volt továbbá azon feltételek alap2lveit megállapítani, melyeh. 
alatt új anya-, :fiók-, házi- és kézigyógyszertárak felállításámk engedélye
zése történjék. 

Végül a g,1'ógyszerészet körüli részletes szabályozás, mely a gyógy
szerészet fejlődése és a szükiéghez kép2qt változásm.k lehet alávetve, a 
koronként kiadott rendeleteknek kellett fenntartani. 

)Jimlezekhez még csak azt iüzzük hozz<Í, hogy a törvényjavaslatot a 
magyar országgyiilé;; 1876. évi fc bruár hó 23--34-ikén tartott üléseibenletár
g~«1lta s azt törvényerőre emelte. E szakaszok tárgyalása alkalmával csupán 
B a r o s s G á bor orsz. képviselő szólalt fel és pedig a 132. és 134. §-wíl, 
n mrlw ket az országgyiílés az általa előterjesztett módosításokkal fogadott el. 

* * * 
A gvógyszerészi foglalkozás előfeltétele, vagyis azok a szabályok, 

amelyek a mesterség elsajátítási módjaira vomtkozmk, idők folyamán 
lllK\' y;Íltozásokon mentek keresztül ahhoz mérten, hogy maga a gyógy
~zerészség i~ a kézmüvességtől az értelmiségi foglalkozások közé emelkedett. 

A k<:'zcletleges gyógyszereket készítő orvos segédjének még semmi
n~mü iskolázottságra sem volt ~ziiksége, sőt feltehető, hogy e téren még 
ann~'i ismeretekkel sem rendelkezett, mint. ma egy-egy értelmesebb gyógy
szertári műszolga. A. minimális intelligencia megkövetelése csak ott kez
elődik, amikor a gyógyszerészrt már önnHló foglalkozás. Valószínü, hogy 
lrnzfokban is a gyógyszeré~z- képzés az osztrák fennhatóság alatt álló 
részekre érvé1wes sza bálvok szerint történt. Ehhez mérten in1s csak az 
le hc;tett, aki törvényes ágyból s?.i.iletett, római katholikus vallású és <t latin 
nwlvben némileg járatos volt. A tanulóidő négy évre terjedt, amelyet 
siakachtlanul a gyógvszertárban kellett kitölteni. A XVII. század végéig 
a mesterteljesen b2hítása szerint vette fel növendékét, azt önmaga avatta 
be a szükséges ismeretekbe s tamilóéveiue k befejeztével elkfozíttette vele 
magistériumát. Ez az illetőt feljogosította arra, hogy a gyógyszertárakban 
segédként müködhessék. 

úg~' látszik azonban, hogy a gyógyszerészek - legalább részben - nem 
igen nílogattak a fölwendő növendékek között minőség tekintetében, mert 
sclk esetben még az írás-olvasás tuclásátóliseltekintettek. Erre vall egy, a 
XVII. századból kelt helytartótanácsi rendelet, amely megtiltja a gyógyszeré
szelmek, hogy írni és olvasni nem tudó gyakornokokat vegyenekrnagtilouellé. 

Ez időben - az osY.trák szabályzat szerint -- gyógysz<:'rtárt csak az 
vezethetett., aki a segédi kép~sítést már megszerezte s ezután az orvosi kar 
egy és a gyógyszerészi kar két tagja előtt a vizsgát lete~te. A ~ike.rrel kiállt 
vizsga után a jelöltet esküre boe~átották. Hozzátehet.]i.i.k nund1árt., hogy 
a szabályzat ez utóbbi részét hazánkban nem igen tartották bP. Ugyane 
f\zab5lyzat azt is megkövetelte, hogy a gyógyszerész a latin nyelvet is bírja. 
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1759-ben a helytartótanács nagyobb energiával látott hozzá a. gy?g~-
szerészek kiképzésének rendezéséhez. Az előbb említett szabályt. lnteriesz
tette méo· a kisebb városok gyógyszerészeire is, s elrendelte, hogy a gyógy
szerész-i~asokat. mindenütt a városi, ahol pedig ilyen nem volna, a megyei 
főorvos vizsgáztassa és a bizonyítványaikat terjesszék fel a helytartótanács
hoz, awelv esetről-esetre adja meg a gyakorlathoz való engedélyt. 

E kezdetleges kiképzési viszonyok megváltozása a nagyszombati 
egyetem felállításával, illetóleg az egyetem orvosi fakultásának szervezé
sével vette kezdetét .. Az orvosi karon 1771-ben kötelezővé tették a bém-i 
egvetem tanítási rendjét, s ennek folytán felállították a »materia medica« 
tanszékét s a, gyógyszerészeket is az egyetem látogatására köt.elezték. Ez a 
rendelkezés -egyelőre minden külső befolyás nélkül - arra kényszerítette 
a gyógyszerészeket, h_ogy magasa ~b intelligenciáj.~ ifjal~at, a~kalmaz,zanak 
növendékül s normat1vum gyanant a humanonak vegzeset vettek fel, 
ainely követelmény a XIX. század elején s z ok ás j o g i 1 a g a négy 
gimnáziumi osztályban állandósult. 

Az egyetemi tanfolyam kezdetben csak három hómi.p volt, amelynek 
elteltével a jelölt négy vizsgálatot tett, ú. m. a növénytanból, a gyógysz~r
ismeretből, a kémiából és egy gyakorlati vizsgálatot az orvoskari dékán, mmt 
elnök a kémia botanika tanárai és a gyógyszerészi kar két kiküldöttje előtt. 

A tanítá;i időt a XIX. század elejével egy évre, később pedig az 
1848. utáni időben két évre e)llelték. 

Az 1770. évi »No r ma g e ne rali s« némiképpen enyhített e ren
delkezések szigorán, ami annak tulajdonítható, hogy az egyetem kötelező 
látogatása az első id?kben többek;t. vis?zariasztott a :pályától. ,Ez eny~t~s 
abban állt, hogy a Jelöltek a nyan honapo,kban nnnt ~agantan1;llok is 
végezhették a tanfolyamot azzal a meghagyassal, hogy azert a pesti bota
nilrnskertet látogassák. ~1ásrészt kiilönös királyi kegyelem alapján többeket 
fel is mentettek az egyetemi vizsgálat kötelezettsége alól, de azért lassan
lassan eltűnt hazánkban a nem képzett gyógyszerészek osztálya. 

1839-ben kelt osztrák miniszteri rPndelet már kötelezően előírja, hogy 
a gvógyszeré~z-gyakornoktól a seD"éddé avatásakor megkívántatik az al
gimnázium első négv osztályában ~lért jó előmenetel kimutatása. 

1848-ban Klauzál Gábor földmi'tvelés, ip<tr és kereskedelmi 
miniszter a négyosztályos előképzettséget felemelte hatra, a gyakornoki 
időt három évben, az ez után töltendő segédeskedést két évben és az egyetem 
látogatásának tartamát e gy évben állapította meg.Ez a rendelkezés azonban 
a szabadságharc tragikus kimenetele miatt sohasem lépett életbe. Sőt a 
harc lezajlásával hazánk Ausztria fennhatósága alá jutott és az osztrák 
törvények szerint kormányoztatott. Igy az 1853-ban kelt osztrák rendelet 
ismét előírja, hogy gyógyszerész-gyakornoknak c.>ak az vehető fel, aki H-ik 
életévet betöltötte, teljesen egészséges testi erővel bír. Kívántatik továbbá, 
hogy az osztrák-magyar birodalom valamely nyilvános tanintézetében az 
algimnáziumot sikerrel elvégezte légyen. 

A gyakornoki idő három évre terjedt, amely után a jelölt vizsgálatra 
bocsátatott. A vizsgáló-bizottság a gy<tkornok főnökén kívül a megyei, 
vagy városi főorvosból ós egy szomszédos gyógyszertár tnlajdonosából 
vagv kezelőjéből állt. 

· 1859-bena cs. kir. vallás- és közoktatásügyi ininiszter elrendelte, hogy 
a gyakornoki vizsgát sikerrel kiállt jelölt két éven át valamely belföldi gyógy
szertárban gyakorlatot folytasson. E két gyakorlati év után az egyetemi 
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g~·ógrszerészeti tanfol~·amra vétethette fel magát, amely két évig 
tartott. 

A kiegyezés után 1875-ben történt az első lépés az alkotmán)03 
minisztérium részéről a gyógyszerészek kiképzése tárgyában. A vallás: és 
közoktatásügyi miniszternek ez évben kelt rendelete, ugyanis a gyógysze
részek felvétele és azoknak szigorlatokra bocsátása tekintetében az imént 
említett szabályokat továbbra is érvényben tartotta. 

1883-ban elrendelte, hogy 1883/84. tanévtől kezdve az egyetemen 
a természetrajzi tárgyakból, továbbá a fizikából és a kémiából a gyógy
szerészet-hallgatók részére külön előadások tartassanak,mivel a gyógyszerész
hallgatók előkésziiltsége, kik közönségesen négy gimnáziumi osztálynál 
többet nem végeztek, sokkal csekélyebb, mint a többi egyetemi hallgatóké, 
így tehát azok tanításának az utóbbiak tanításától sok tekintet.ben eltérő 
módon kell történnie. 

1887-ben a középiskolai előképzettség négy osztályról hatra emel
tetett fel, s egyúttal a gyakornJki vizsgálatok is egv e célra alakított állami 
vizsgáló-bizottság hatáskörébe utaltattak. 

1888-ban a .Magyarországi Gyógyszerészegylet a gyógyszerész-gyakor
nokok részére előbb Budapesten, majd később Kolozsvárt egy-egy elő
készítő-tanfolyamot szervezett, amelyeknek célja a gyógyszerészet elméleti 
tantárgyainak intenzívebb megismertetése volt. E tanfolyamokból fejlődött 
ki a budapesti gyakornoki iskola, amely ezidőszerint csak három tanítási 
hónapra terjed ugyan, de berendezésénél és szervezeténél fogva kiterjesztett. 
tanítási időre is alkalmasnak fog bizonyulni. Viszont a kolozsvári tan
folyam a megszállás miatt időlegesen Szegedre helyeztetett át. 

1892-ben a gyakornok-felvétel, valamint a gyógyszerészek egvetemi 
kiképzésének rendje is újra sza bályoztatot.t. · · 

1895-ben a nők tudományos pályákra V<ÜÓ bocsátásával egyidejűleg 
megengedtetett, hogy gyógyszerész-gyakornolml a kellő középiskolai elő
képzett.ségű nők is felvehetők. 

1912-ben a gyógyszerészi pálya e lőfeltétde ként a középiskolai érettségi 
bizonyítvány állíttatott fel. Ezzel egyidejűleg az egyetemi kiképzés rendje 
is újra szabályozást nyert. IIIivel az ezekre vonatkozó rendelkezés ezidő
szerint is érvényben van, e sza bálvokat a részletes részben fogom i~mertctni. 

* * * 
E rövid történeti ré~z befejezéseként sajnálat.ta1 kell reá mutatnunk, 

hogy hazánkban a gyóg_vszerészet fejlődése a mult századig a művelt. nyu
gatéhoz kép2st messze elmaracU, amint hogy a többi tudományokkal sem 
voltunk másként. Ennek oka azonban nem a kultúra iránt érzett ellen
szenvben, avagy más egyéb faji sajátságainkban rejlik, hanem abbHn a 
nehéz szerepben keresendő, amelyet, mint a müvelt Európimk védőbú~
tyája a kelet inváziójával szemben a legutóbbi időkig betöltöttünk s amelv 
küldeté~ünknek hosszú évszázadokon keresztül kénytelenek voltunk jó
létünket, kultúránkat egyaránt feláldozni. 

Ann11 büszkébbek lehetünk e téren is a legutóbbi idők eredményeire. 
amelyek azt tanítják, hogy amint. felszabadultunk a kelet felől gyakorolt 
nyomástól, s amint államiságunk a békés fejlődés nyomán egész valóságában 
kibontakozni kezdett, a gyógyszerészet terén is mérföldes lépésekkel 
haladtunk előre úgy, hogy saját erőnkből elértük azt a pozíciót, amely a 
világ g~rógyszerészetént>k első YO!l'llát jelzi. 



12 .Az ember és a társadalom 

Alapfogalmak. 

Az euibm• és (t tá1•s(Ul(tl01n. 

Az emberek társaságban élnek, mert az emberre nézve nemcsak ter
mészetes, hanem egyúttal szükséges állapot is a társaságban való együtt
él~s.: Hogy ez a _társas egy~ittél~s az őse~~1ber korától fennállt-e, avagy 
kesobb alakult la, ha nem is egeszen eldontetlen dolog de mindenesetre 
a terrnészetjogászok között még ma is vita tárgya. Ugv~nis e tekintetben 
az ú. n. be 1 át ás o s (célszerüségi), másrészt az· ö sz t Önös (természetes 
tár,.;asági ösztön) elméletek állanak egymással szemben. Az előbbi elmélet 
hívei szerint az ember tennészetes állapota a teljes egyedüllét amit csak 
később, ú. n. társasági szerződés útján cserélt volna föl a társas J1etmóddal, 
mert az egyesek be 1 át t á k, hogy érdekiikben van ilyen egyesületeket 
alkotni. Ezzel az elmélettel szemben a történeti iskola azt tanítja, hooy 
úgy az egyesüléseket, mint az ezekből kialakult államokat is az embe1~·k 
önkénytelenül, öntudatlanul, vagyis ö s z t önös e n alkották nem pedig 
belátásból. ' 

Anélkiil, hogy egyik vagy másik elmélet helyességét vitatnánk, a kezdet 
legeleiét figyelmen kívül hagyva megállapíthatjuk, hogv bármilv réffi 
vagy bárllllly alacsony rnüveltségií. emberekről van tuclomásuuk, az~]~ 
mindig és mindenütt társaságban éltek. Sőt még az állatvilágba.n is kivétel 
az egyedül való élés s csak az olyan fajoknál fordul elő, amelyek egyrészt 
elég erősek arra, hogy táplálékailrnt egyedül megszerezhessék, magukat a 
környező veszedelmektől egyedül is megvéclelmezhessék, vagy pedig nagy
mennyiségü vagy nehezen megszerezhető táplálékra van szükségük. Pl. ha 
a magánosan barangoló oroszlán helyett egy egész falka vadásznék a siva
!agban a gazella-csapat után, akkor bizonyos, hogy egyik oroszlán sem 
Jutna hozzá a létfenntartásához szükséges zsákmányhoz. Másrészt az ilyen 
hatalm_as erejü rag<Hlozólmak tápláléka el van szórva, nincsenek nagy· 
mennyiségben együtt, mint pl. a növényevő állatoké, s ezért jobb reájtik 
nézve az, ha nem együtt vadásznak, sőt nem is élnek együtt nlgyobb cso
portokban. 

. E kivételektől eltekintve, az állatfajok zöménél az együttélést tapasz
taljuk, amely a legszorosabb összefüggésben áll a faj fenntartásával és az 
utódok felnevelésével. Azok a fajok, amelyek c,;ekély számú utódot nem
zenek, vagy amelyek magzatai az elpusztulás veszedelmének fokozottabban 
vannak kitéve, csak akkor maradhatnak fenn, ha a hím a párzás ideje után 
se~n hagyja el a nőstényt, hanem vele együtt él, s a nősténnyel együtt a 
fötalok táplálékáról s azok védelméről gondoskodik. Ilyen gondoskodás pl. 
a madaraknál nélkülözhetetlen, de nélkülözhetetlen a magasa bbrendű álla
toknál is. Igy pl. igen szembetűnő ez a majmoknál, mert egyrészt az 
utóc~ok igen csekély száma, másrészt pedig a kölyök-kor hosszú: tartama 
teszi sziikségessé a tartós együttélést. Hasonló eset áll fenn az embernél 
is, ,me~t hiszen a g;yei:mel~km; ~o~s~ú icl~}e lehetetlenné teszi azt, hogy az 
utod igen nagy ideig taplalekarol sapt maga gondoskodhassék és az 
önvédelemre képes legyen. Es csakugyan, az emberiség legkezdetlegesebb 
korában is, a.mikor az ősember kizárólagosan vadászat és hcilászatból élt 
anuly mindenütt a férfi d0lga, n'lkiilözhetetlen volt a c3afáclEenntartásba~ 
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nló köz_reműködése, mert a magára hagyott anya a gyermekével együtt 
rendszermt el pusztult volna. 

Önként érthető, hogy a társaságban való élés e kezdetleges volta az 
emberi nem fejlődésével együtt mindinkább szélesbedett. A legprimitívebb 
ember is ráeszmélt arr~, hogy a társaságb3-n való élés korlátainak kiterjesz
tése hasznára van. Ri]ött arra, hogv többllclmagával sokkal inkább képes 
védekezni a környékező veszedelmekkel szemben, sőt a maga és családjának 
szükséges táplálékot is többedmagával jobban és kevesebb erőfeszítéssel 
tudja meg3zerezni, mintha e tekintetben csupán önmagára volna utalva. 
A társaságb1n vaJó élés alapja tehát az egvüttes munkálkodás, vagyis össze
mií.köclés. Es p3dig minél szélesebb kereteÍcben történik ez az összeműköclés, 
annál hasznosabb az az együttesen munkálkodókra, mert annál inkább 
képesek sziiliségleteiket a közremüködők segítségével kielégíteni. Ha pedig 
az Ö3szemüködés jelemégét helyes munkamegosztásnak fogjuk fel, akkor 
bízvást elmondhatjuk, hogy az emberiségnek mai legfejlettebb korába,n az 
egész emb3riség gazdaságilag bizonyos módon Ö3szemunkálkodik, vagyis 
munkamegosztásban él egymással. Igy Európában Amerikában termelt gabo· 
nát is fogyasztanak, viszont sok mindenféle európaiip3-rcikk Amerikában talál 
piacra. Vagy pl. számos olyan nyersanyag van, amelyet egyik világrész· 
hen termelnek, a másikban dolgozzák fel és egy harmadikban adják el. 
. Az együttélés és összemií.ködés révén az emberek szükségleteiket 
JO bbrn ki tudják elégíteni, s ez a tapasztalás arra készteti őket, hogy 
maguknak minél több segítőtársat keres:;;enek Ez viszont az emberi nem 
fejlődését és folytonos tökélete>eclését idézi elő. Igy, ha sok ember él egymás 
mellett és mindenik ki akarja a maga szükségleteit elégíteni, akkor mindenik 
észleli, hogy a többiek miként szolgálják ugyanazt a célt, s így empirikus 
úton tanul tőlük. .Másrészt több ember többf't tapasztal, tapasztalataikat 
közlik egymással, s il!'móclon ismeretP,ik folyton bővülnek; az u~ódok 
felhasználják az elődök által elért eredményeket s azokat tovább fejlesztik. 

Az emberek eme társas és összemií.köclő együtt
é 1 és é t t ár s a cl a 1 o m na k ne v e z z ük. 

Minthogy azonban az embernek nem csupán egy, h<inem több olyan 
életérdeke van, amelynek kielégítésére törekszik, s e végből embertársainak 
közremüködését igén!·li: ehhez képest társadalom is nem egy keletkezik, 
hanem igen sok. Dc miként nz emberben számtalan életszükséglet vár 
kielégítésre, azonképpen ennek következményeként egy ugyanazon ember 
is több kiilönböző érdeken felépült társadalomnak (család, vallás, nemzet 
stb.) lehet tagja. Hogy pedig az emberek miféle társadalmakat alkotnak, 
az attól függ, hogy ezen emberek szük::1égleteiket milyen összemií.ködés 
által képesek legjobban kielégíteni. Ehhez képest - ismételjük - külön
böző társ1dalm1k keletkeznek, amelyek igen különböző életelvek alapján 
épiilnek fel s amelyek éppen úgy, mint az őket alkotó emberek, törekednek 
a maguk lehető legnagyobb jólétükre s igyekeznek magukat minél ink<íbb 
és minél jobban érvén,vesíteni. 

Az állam. 

(Államalakulás.) A különböző élet.érdekeken felépiilt társa
dalmak éppen mivel a hozzájuk kapcsolódó emberek jólétét szolgálják s 
mivel a fokozottabb jólét csak fokozottabb érvényesülés révén érhető el, 
bizonyos állandó surlódásban állanak egymással, ami a feliiletes szemlélő 
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elótt fel sPm tiinik, mert hiszen az egyes tár3adalma.k nincseU'lk egymá~tól 
élPsen. könnyen szemlélhető módon elhatárolva. E rejtett surlódás ered
ményeként egyik vagy másik társadalom fokozott.abban érvényesül a 
többinél és pedig rendszerint az, ainely tagjainak legerősebb, vagyiR legfonto
sabb élet érdekeit elégíti ki, s ennélfogva a legtöbb embert füzi magához. Ezzel 
-· képleteRen szólva - egy ú. n. la:istályosodási folyamat inclul meg, amely
nél az érvényesülő társadalmat mintegy kristály-magként képzelhetjük el. 

E folyamat az államalakulashoz vezet, aminthogy az immár kétség
telen, hogy az állarn itlakulását különböző jellegii társadalmak képződése 
előzi meg. A legrégibb ilyP n társadalmaJ;::a csekély számú tagból álló rokon
sági kötelékek. Téves volna azonban feltételezni azt, hogy az ilyen, közös 
érdekek által egybekapcsolt család szaporodása révén idővel állammá 
alakulna, amelyben az állami főhatalom a családfő birtokában lenne. Ellen
kezőleg, mert a természetes sza poroclás még nem államalkotó tényező, sőt 
egymagában a köziis gazdálkodás megnehezítését s ezzel azt eredményezi, 
hogy az elszaporodott család egyes kisebb és szilke bb kötelékekre (társadal
makra) oszlik. Igy t.chát nemcsak hogy kiterjeclte bb szervezet nem alakul, 
hanem inkább a már meglévő szervezet is többé-kevésbbé dezorganizálóclik. 
Ezzel P,llentétben az állam alakulásárntk feltétele az, hogy számos egymás 
mellett élő társa dalom egy azok felett uralkodó hatalomnak vettessék alá. 
De az államnak ilyen fokozatonként· történő kialakulása mellett fennmaracl
mk, bár különböző módosulatoldrnl, a régi tarsadalmak is, kii.lönögen pnlig 
a pa,triarkáhs vérségi kötelékek. Ugyanis az immár állammá alakult. társa
dalom elsősorban saját létfeltételeit állapítja meg, a hatalma alá hajtott 
többi társadalmakat enn~k alárendeli, illetőleg csttk annyiban engedi őket 
fa, énYesülni, am1?.nnyiben azok az ő létezését nem veszélyPztetik. 

E kezdőleges államalakulásnak további igen hatásos tényezője a 
h<íhorú, amely a társarlalmak közös védelmének vagy támadáqának érde
kében igényel egy, a társadalmak tagoltságánál szoro!'labb szervezetet, 
amelyet elősegít és állandósít az ellenséges népnek leigázása, a meghódoltnak 
li:iakrní~ása és ennek folytán szükségessé vált beolvasztása. 

(A.11 ami fő hat a 1 o m.) Amint az előadottakból kitiinik, az állam 
egy, a tásadalmak összetételéből álló népközös~ég szervezete, illetőleg 
azoknak az intézményeknek összességt'., amelyeknek miiködése valamely 
nép életközö'l:o<égét. megvalósítja. Ez a miiködés olyan hatalmat tételez fel, 
amely a közös élet rendjének háborítatlanságát biztosítani, és azt az azzal 
ellenkezőre ~ziikség eset.ében reá kényszeríteni képes, s amely az illető népnól 
a legfőbb hatalmat képviseli. 

Noha az állam, mint uralkodó szervezet csak bizonyos meghatározott 
körben állhat fonn, s csak e meghattí.rozott körön belül érvényei;ítheti aka
ratát, ez még nem vonja maga, ntán azt, hogy az állam c~ak bizonyos föld
terület birtoko<;aként. állklt, fenn, vagyis, hogy az állam földterület nélkül 
e lképzelhetet.Jen lennr. 

Ugyanis a legkezdetlegesebb embrri államok, amelyeket Spenoer*} 
elsődleges államoknak nevez, még semmiféle határoldml sem rendelkeztek. 
Ezek földet nem mil.wHí é;; baromtenyésztéssel nem foglalkozó vadász
és halasz-népekbűl álló népközö'3Ségek voltak, s lHezésülc bizonyítja azt, 
hogy valamely meghatároz0tt fölclterii.let nem fcHétlen szükséges kelléke 
az államnak. 

*) Principles of Sociology. 
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A másodlagos államok rendszerint az elsődlegi)s államok egyesüléséből 
keletkeznek, s lakosaik már földet müvelnek s állattenyé~ztéssel foglalkoz
nak. E foglalkozások már bizonyos földhözkötöttséget igényelmk, s csak
ugyan, az állandó megtelepülés után, tehát minden fejlettebb fokon álló 
népnél, az államot alkotó emberek bizonyoR meghatározott földterülettel 
válhatatlan kapcsolatban állanak. 

Egybevetve most már a hatalom gyakorlását az államterülettel, úgy 
formálhatjuk a föhatalo111 fogalmát, hogy az államnak azt a kép~sségét! 
hogy akaratát geografiai határain belül föltétlenül érvényesítheti, állallll 
főhatalomnak - szuverénitásmk - nevezzük. 

(Az á 11 a m e é 1 ja). Az állam céljámk megállapítása is sokat 
foglalkoztatta az államtudományok miivelőit s a kiilönböző állam kelet
kezési elméletekkel összhangzásban különböző meghatározásokat állítottak 
fel. Igy: az isteni rend, vagy jogrend biztosítása, a tániaclal!lli szerződés 
eredményének fenntartása és fejlesztése, a nép:dcarat megv,tlósítása, az 
ern beri közösség legnagyobb boldogságának elérése stb. voltak és vannak 
államcélul kitűzve. De igen nagy számban vannak annak az elméletnek 
hívei is, mnely azt állítja, h0g~T az állam célja : öncél, vagyis célja az, hogy 
magát al.ár összes hatalmámk latb:wetésével is fenntartbssa. 

Abból kiindulva, hogy az állam alapjáb'Ln véve a tár3aclalmak kap
csolódásából keletkezett népközösség, amely fa,gjaimk a legeTŐ3e bb, tehát 
legfontosabb életérdekeit szolgálja, s tagjai legtöbbjének legero3e bben 
érzett szükségletei kielégítésére törekszik, ez a legutolsó sorh1n említett 
államcél is reáfünak tűnik fel, mert az állam akkor, amikor saját fenn
mamll<ísán munkálkodik, egyúttal legtöbb tagjáu'1k legnagyobb javát is 
e lómozclítja. 

(Az állam tevékenységi köre.) Ami az állam tevékeny
ségi körét illeti, e tekintetben legelsősorban kót fontm; feladat háramlik 
reá, ú. rn. a, nép 1Mezé3ének, függetlemégének és b~c3ületének megóvása 
kii.lső h<ttalmaklrnl szemben; a másik pedig a, b:ilső békének és rendnek 
biztosítása. E két főtcvékenységi kör mellett az államnak az állampolgárok 
vallási, gazdasági fa egé.37.ségiigyi érdekeihez, valamint az oktatás, nevelés, 
tudomány és művé'lzethcz való viszonya már sokkal nagyobb hullámzás
nak van kitéve. Az állami tevékenység f:legítö eszköze a jog, amelyről alább 
lesz szó. 

Altalábrn pedig az állami tevékenység alakzatai tekintetében a követ
kező hármas felosztás bír fontossággal; l. jogtételek megszabása, módo
sítása és megszüntetése törvények vagy rendeletek útján; 2. létező jog
tételek alkalmazása az adott vii;zon~rokra, lt bíróságok tevélrnnysége út.ján; 
3. konkrét ügyek elintézése a közigazgatás vagy törvényhozás alakszerii
ségei közt. 

A jog. 

Ha az ember valamel? cél elérésP végett má~ emberekkel közösségbe 
lép, ez a közösség tagjai részéről bizonyos meg ha tározott magatartást 
io-ényel. c.,ak olyant c-;elekeclhetnek. ami a köziis célt szolgálja s mellőz-
1~öl~ kell azt, ami azzal ellenkezik. :B:bböl követkeúk, hogy a leghatalnrnsa bb 
közösség: az állam tagjainak is oly magatartásL k~ll tanusítaniok, amilyent 
az állami célok eléré'le megkövetel. Ez az Íl. n. kiil.~ő rend feltétele az állam 
keretén belül tfoténő együttmüködé~11ck, mert ha mi11clenki a saját akarata 
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és önkénye szerint cselekedhetnék, akkor a létért való ldizdelem számos 
embert oly cselekedetre ragadna, amely mindennemű együttélést, fejlődést„ 
tökélP.tesedést., sőt az emberi nem puszta fennmaradását is lehetetlenné 
tenné. Ez azonban az állam keretein belül - normális viszonyok között -
nem fordulhat elő, mert az állam rendet teremt és tart fenn, saját fennmara
{lásának és tagjai békés együttmúködésének feltételeit meg.oimbja, meg
állapítja mindenki számára azt a cselekvési kört, amelyen belül. saját jó
létét minél inkább munkálhassa, másrészt az állam és a többi alatvaló 
jólétét ne akadályozhassa. Ezt a cselekvőségi kört a maga mgy hatal
mával biztosítja, viszonttagjaiYal szigorúftn be is tartatja., s erre von;itkozó 
szabilyain1k túllépőit megbünteti. Ebből pedig az következik, hog~- az 
állami élet oly szabályok létezését feltételezi, amelyek a közösségen belül 
a közösség t.agjai által, a közösségben való maguktartására nézve, mint 
a közösség céljain1k megfelelőek, kötelezőkmk r.lismertetnek. 

R ~zabályok összességét, amely az állam fenn
maradását s tagjainak békés összemiiködését eset
leg kényszerrel is biztosítják, jognak nevezzük. 
Netáni tévedések kikerülése céljából azonban h<rng3{Üyozilnnk kell, hogy 
nemcsak egyedül az állam alkothfit jogot, s viszont az sem áll, hogy az állam 
minden akaratnvilvánítáRa: jog. l\Iert egyTészt minden közösség (társa
dalom) alkothat 'jogszabályokat a maga tagjai számára, másrészt pedig pl. 
a hadiizenet az állam akaratának nyilvánítása, anélkül, hog,- egyúttal 
jogszabálvt is alkotna. 

Azokat a szabályokat, anwlyek az állam fennmaradását és tagjainak 
békés együttrniíködését sza bcílyozzák, jognak nevezziik tárgyi ért e
lemben, míg az egyesek számára biztosított cselekvöséQ;i kör: jog 
alanyi értelemben. Több személy egymásközti vomtkozását, 
amelyet a tárgyi értelemben vett jog szabályoz jogviszonynak, 
az egy jogviszonyra vonatkozó szabályok Ö3szességét pedig jogi n t é z
m é ny ne k nevezzük. 

Az állam és jog egvszerre keletkeztek és együttesen fejlődtek tovább, 
sőt helyesen értelmezve : az állami főhatalom gyakorlásáneik legfőbb segítő 
eszköze a jog. 

A tárgvi értdemben vett jogot sokszor törvénymk is mondják, ez azon
ban né)m helyes, mert a törvén~' a természet világábanolyanszab:ílyt jelent, 
ami megváltozhatatlan, a jelenségek olyan összefüggését, ami felbont.hata t
lan. Igy pl. ha azt mondom, hogy a gáz térfogata ugyan<1zon hőmérsékleten 
fordított arányban :íll feszültségével, aldrnr egy természeti törvényt mate
matikai alapon, vagyis olyképpen fejezhetem ki, amely a megváltozhatat
lanság minden feltételével rendelkezik. A jog ellenbenmegváltoztatlrntó, 
sőt szükségképpen változnia és fejlődnie kell. l\Iert ahol társas lét van, ott 
jog is van, s ez a jog a társas lét fejlődésével szi.i.kségképpeneg)·füt. fej
lődik, s e1mek a fejlődésnek van természeteR egymá$utánja, rendje. 

A joc:tot igen sokszor mondják igazságnak is, mert kétségtelen, hogy 
a jog az fga.zsággal rokon fogüom. l\Iégis az igazság gondolatainknak a 
valósággal való megegyezése, mivel azonban a valóságról is csak érzéki 
benyomások stb., tehát go n cl o 1 a tok út.jáu tudunk, azért az i g a z
s ág nem egyéb, mint a goiFlolatainlrnak egymással való megegyezése. 
Az igazság tehát az azonosság, eg.veulőség fogalmával egyezik, amiből 
folyólag az iga zs :i go s s ág az emberi cselekvésnek a jog és erkölcs 
normáival való megegyezését jelenti. Az ú. n. jogi igazság ezzel sr.emben 
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csaki,; az e.m b~.ri c~elekményeket, dc n~m a gondolkozásmódot s az i nclo
kokat. ve~.z1 ~ekm~etbe. Ugyanis minden embern~k megvana maga jogköre ; 
ezt kr,lcsonosen tisztelnünk kell, s így az ig1zságosság nem más mint az e 
tiszteletnek megfelelő cselekvés illetőleg az a lelkiállapot amelYből az 
ih· cselekvés faka cl. ' ' · 

. A. jog.)t örök érvényümk mindaddig, míg az emberek tökéletesedmk -
enu~.k határa pedig beláthatatlan - felfogni nem lehet. Fejlődnie és vál
toznia kell ann1k, anunt az emberek, s társadalmak fojlődmk és változ
n'lk:. E szennt ismerünk .olyan jogot, amely a multban volt, s olyat, mely 
most érvénye8; az előbbit. történeti, emezt é 1 ő jognak mvez
zük. Amennyiben ugyam.zon a területen különböző szabályok váltják fel 
egymást, minden cselekvést azon jog szerint kell elbíráln1 mely elköve
tésekor érvé~yes volt, a multra pedig csak a hban az esetben' alkalmazható, 
ha azt az ÚJ szabály határozottan kimondja. Ezt úg1· szokták mondani 
hog_I' a jogmtk visszaható ereje nincsen, aminek jogi "indoka az, hogy a~ 
állam n~m alkalmazhat többé oly szabilyt, amelymk ig,1zságtalafüáű'át 
vagy egyébkénti helytelcmégét maga i'3 beismerte. az által, hogv azt n~eg'. 
változtatta. · ~ 

A jog- miként fentebb mondottuk - azokmk a feltételekmk összes
ség<, amelyek az állam fennmaradását és tagjain1k békés összemüködését 
biztosítják. A jog tehát kétféle szabályból áll a szerin\ hogy az emberek 
·!lémely jog1riszo;iyaikban. n~int az ál.lami k~teléktől függitlen ('gyén?k 
Jelentkeznek, mawkban ismet c~ak mint. az allam bJ n szer,rezett népösz
szesség ta.gjai jönnek tekintetbe. Az első esetben egyes személyek ''iszon~·ai 
és egyesek c;zemélyét, vagyonát, c~aládi állását érintő érdekek forogm k 
kérdésbrn, a második eF<ethen pedig mindig oly érdekekről van sr.ó, me
lyeknél az állami közösség i~ érine.ve van. Az előbbire von1tkozó joc:tot 
mag.ánjognak az utóbbira voncttkozó jogot pedig közjogn~k· 
nevezik, 

Ami a jog nrngjelenési alakját illeti, kiilönbségct szoktak tenni írott 
és nem írott., vagy másképpen: kihirdetett és ki nem hir
cl etet t jog között. Irott v<tgy kihirdetett jogmk mYezik a tételes tör
vények ös~zess,;gét, nem épp? n azért, mert »leírva« vagy »följegyezve«, 
vannak, harnm1, mert a törvém·hozón'l!c olv kijelentéseit tartalmazzák 
melyek azzal a célr.att.al tétette!~. s ol~' mód~n ke.]etkeztek, hoc:ty minden'. 
k~re köte~ező szah~lyul szolgilja~1l~. Ezz~l ~zemben a, nem írott. jog vag.r' 
la mm lurdetett Jog alatt a szolrn'\]og,1t ertik, amelyról alább lesz szó. 1Hi
vel p~clig ez utóbbi jog szabályai az idők rendén folyton'.l.~a.n ismétlődő 
azon1s eljárásban, a népnek t~ gyakorlatban kifejez6sre jutú joO'i me o·

g,röződésében és mm ya]amely tételezésben gyökereznök, azért. m~eztetfi.:: 
a tételes »Írott« joggil szemben: mm írottn1k Amiként azonban az esetjo" 
i.'l nernegy„zerírásba foglaltatik,éppíg.velképzelhetó az írott jogis mind!:'~ 
írá~o!'\ feljegyzés nP!kül. 

Egyen~ánt tekintw most már a· jog megjelenési alakjait, vagyis a 
jogforrárnkat, az írott, illet.őle g kihirdetett joglorrások közé a követlcezők 
tartoznak : 

1. A tulajd~mképp:rni törvény e k, a törvényhozó hatalomnJ.k 
iinn~pélyese n ki Jelentett Í>s kihirdetett alrnratnyilvánításai. Ezek köziil 
azokat, amelyek az uralkodó társaclalom létföltételei kíjzül a leglényeg~seb
beket állapítják meg, a 1 a p t. ö r v é ny e k u e k szokás mvezni. · Ilye n~k 
pl.: az arany bulla, pragmatika szankció a 'lké1,1Y.i,st;>_letről szóló törvény, 

Réthelyi: A gyógysz~részet jogszabillyai. M 2 
egyci Levei·" 

Nyíregyh:i·w 
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stb. ~\. törvénnk másik Psonortját közt örvény e k ne k (lex commu
nis) szokták ú~vezni. Van továbbá. á l t _a 1 á no s és ,r P-s 7.S ze r,[i t ö ~
v;, n v (lex uni.verRalis és lex part1rulans); amaz az allamnak egesz teru
letére. érYPnves, emenn? kérvénye pedig az államn<tk csak vala~nPly1k részére 
szorítkozik.. Az ,malános- vagy köztörvénvekmk egy má;;1k ~llentéte a 
k i.i 1 önös törvén v (lex sp~cialis), mely egyes kiUönleg~s viszonyokat 
vaf>'y társadalmi osztáfrok ki.Uön hivatágszerli vJSzonyait rendPzi (pl. váltó
jog,' kereskedelmi jog, ~tb.). Előfordul ezeken ~civ~il ,a ki'.'" ét,e 1 e s ~? r-. 
vény, amely kivétölesen egyes, Pse'.ek al}rnunabol. (legtnlrnbb poht1ka1 
mozgümak Plnyomására vagy hab::n:u e8ete.n) ho~~tik. , „ , 

A törvénvek h·1tálynlrnt rcnchzennt adchgtart.pk meg, nng a torveny
hozó hatalom ellenkező kijelentést n°m trsz, azonlnn vannak olyan törvé
nyek is, amelyek ma~uk áÍlapítják„meg,, h::>gy niecldig 1nar,tc~jan:ik„élet?en,; 
ez utóbbiakat ideiglenes torvenyeknek mvez1k. Orok eletu 
törvényellenben éppen úgy, mint egyál~alán örök érvény_ií ~?g i~em, lehet. 

2 Az ok 1 e v e 1 e s s z e r z o de s e k, melyek sztll'A~n torvenyek, 
csakh~g~' ezeknél a törvényhozó hatalom a ka~atkijele,nté~rit „v~lam~l.' _l~ét 
vagy több állam között.,_ v;1gy ~1gya nnon a~~.m resze1 kozot'.· ~et.rei,ot.t 
szerződés előzi meg (pl. icle ge n alla1nokkal totott. kereske clelnn es vam-
szerzőcléRek, ópiumegyezmény stb). , , . , 

3. A ki vált s á "1eve1 P, k. Ezek alatt az altalanos )ogsza balyol~ 
alol kivont törvéuyaclt~. előjoaok dokumentumait értjük, amelyek a régi. 
iclőkb?n ki~áló {outosság{nk v

0

oltak. ,--\. kiváltság}eveleket~ ~lapuló l~vá~t
ságok nálunk a l,irályság intézmény~vi;l r~yk?ru~k, s ,nuk~nt az:. s_zm~e~ 
Nvugat-Európából származm k. A k1valtsag ervenyeR1thetese lnilon?ozo 
alaki kellékelctől függött, alapvető f~l~étele, a_zo,~1ban ~z v:ol.t., hogy ~nasok 
jogaiv,11 ne ellenkezzék, s hogy e~y ev1 hat~rtdon b:lul lnl~ir~lett,essek. Ez 
idő szerint épp? na megváltozott v1sz011yokual ~ogv<i_ ugy a ktval~saglevelek, 
mint az azokhoz Hiződö szabályok gyakorlati értekkel ahg b1rnak. . 

±. A kormányhatóságok által kibocsáto!t re n cl e~ e te k (l~ormaD:y~ 
rendeletek). Ezek alatt az államnak a kormanyzat1 orgauuma (vegre~a)to 

· hat.alom) által kinyilvánított akarat~. é~tenclő., Ezek megengecllietosege 
és szi.ikségesRége azon alapul, hogy a t.orven)~hozo h~-tal_om. nem g?ndol?at 
rnincfon eshetóségre, Relll figyelmét, nem teqe;zthe~1 ln a legapr~?b resz
letekig, s éppen ezért a törvén:vhozo ~atalom alt~l fennh<tgyott hianyol~at 
a végrehajtó hatalomnak kell pót~lrna. E, kor~.ia,nyrenclelet:k rendszer~nt 
csak ürryint.ézést vagy az állam1gazgatas korebe tartozo rendelkezest 
t.artalm~·znak, se1;unint általános érvénylí. jogot. De kivételek is vannak 
t. i. mikor a törvényhozás valamely krrclést t;S~k fő ,el_yekben oldotta meg, 
a yégrehajtó hatalomra bízva a részletek szab~lyozasat. „ „ , 

Alkotmánvunk szerint a rendelet rendes viszonyok kozt csak a torve~y 
korlátai között mozoghat, azt fel nem függesztheti, nem móclosíthatia, 
hatálvon kívül nem helyezheti.; a bíróság pedig jogosítva van a. rende}etnek 
e o-yes. esete lrre való alkalmazásánál" azok törvényessége felet~ is ha~aroz~, 

o. Akormányhatóságirendeleteket a követk,e~.ők~pP~ nszoktak 0R;t,al7~z1~1: 
a) a végre hajtás i rendeletek egy elo torveny megvalos1tasanal 
követendő sza bályok11:t· tartalmazzák ; b) a, t ö r v é ny p .? t ~ ó r~ndeletek 
jogot alkotnak oly v1szonyokr~ vonatkozolag, melyek. t~rvei;iy ,al~al ,ren
dezve nincsenek ; e) a s z ük s e g re n cl el e t ~ k pecli,g fe~allo .!·~~venyt 
függesztenek. fel olya1;1lrnr, ha a~na,k ,alkalm~zasa a f?lmerult kulonleges 
viszonyok miatt az allam fennallasat veszelyeztetne. 
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. A_ rendeletek életbeléptetése kihirdetés útján a Budapesti Közlönyben, 
rnmt. h1vataloR lapban történik, s a. rendelet e kihirdetéstől számított nyolc 
nap mulva lép életbe, hacsak a rendelet maga másként nem int(>zkeclik. 
A rendelet, mint államakarat a hatóságokra és az állam területén élőkre 
kötelező, csakhogy vele szemben felszólalásnak, illetve sérelememelésnek 
van helve. 

ti. "A h e 1 y ható s ági szab á 1 y re n cl e 1 e te k az államnak 
valamely <tutonómiával felruházott része által saját magára s tagjaira 
nézve az autonómia körében megállapított szabályok. 

A nem írott, vagyis ki nem hirdetett jogforrások legfontossabbika: 
n, s z n k ás j o g, vagyis az a jog, amely nem írott törvényen, hanem a 
népnek -~lllancló alkalmazáss~l nyilvánított jogi meggyőződésében gyöke
rezik. ;\lmden kezL1etleges tarsaclalom joga kezdetben a szokásjog, mert 
ahhoz, hog\T valamely társa dalom létfölMteleit pontosan felismerje, s hatá
rozott parn ncsokban vagy tilalma kban kifejezze, már annak a társada
lomnak bizonyos magasabb fejlettsége, szerveinek legalább némi elki.Uö
nülése szükséges. Amíg erre a. társadalom nem képes, létföltételeit csak 
las~an, s egyPnként fogja felismerni. oly módon, hogy amikor valamelyik 
létföltét.ele megtámadta tik, vagy tagjainak békés összemüködése veszélyez
tetve van, tagjaimlk mindegyike igyekszik a veszél,v elhárítására alkalmas 
cselekvést. megtalálni, s h'l ezt lllegtalálta, s a többiek is jón'tk ítélik, e7.t 
nz Pljání~i módot hasonló körülmények között követ.ni fogják. 

A 8ZPkásjnguak háromféle erőt szokás tulajdonítani ct) t _örvény
m a g :'a rá z ó, b) t ö r v é ny p ó t 1 ó és e) tör v é ny r o n t ó 
erűt. A törvéu~·nrngyarázat a törvény szellemével és céljaival ellentétben 
nem állhat. Törvénypótló ereje abban áll, hogy a szokásjog keletkezésének 
legfőbb alkalma a tételes törvénynek hiánya. Éppen ezen oknál fogva vált 
a szokúsjog, hazai magánjognnk legfőbb forrásává. 

A törvényrontó erő abban nyilvánul, amikor valamely törvény a 
V<Íltozott viswnyok és körülmények folytán annyira ellentétbe jő a kor
szellemmel, hogy annak alkalmazása a közvéleménnyel ellenkezik. Ilyen 
esetben a szokásjog lép az elavult törvény hPlvébe, amelvet az arra hivatott 
törvény hozás eltörölni vagy módo~ít.a n~ eh1mlasztott ." 

A szoká8jog kötelező erejét : a) ellenkezf. szoká$jog, b) tételes törvény 
rne gszüntet heti. 
. A jogi irodalomban előfordul, hogy' a nem írott, vagy ki nem hirdetett 
~ogforrások közé sorolják a b í r ó i gy a k o r 1 a t o t és az e s e t j o go t 
is. E felfogást azzal támogatják, hogy a bírói gyakorlat bár nem mellőzheti 
>t már lótrejött jogot, de olyankor, amidőn az még megállapítva nincsen, 
kén~·telen azt maga megállapítani. Hasonló érvül szolgál a felsőbíróságok 
clöntvényalkotási jog<t is, melynek lényege az, hogy e felsőLíróságok a tör
vén~·hozó hatalom részéről egyenes megbízást nyernek arra, hogy kétes 
esetekben a jogot döntvény alakjában megállapítsák. 

Az ezzel ellenkcz6 vék,mény szerint a bírói gyakorlat a fennálló jog 
tételeinek egyes adott tényelrre való alkalmazásában, illetve az egyes kon
luét tényeknek a joggal való megegyezése vagy meg nem egyezése konsta
tálá~ában nyilvánuló ténykE>clés. E ténykedés eredménye a bírói ítélet. 
Önként érthetőleg a bírói gyakorlatra a törvények, a törvények alapján 
k('letkezett és kihirdetett. rendeletek és a törvényszerü szokás (szokásjog) 
a mérvadók. A törvények tekintetében csak az alaki érvényesség szem
pontjából való vizsgálat joga van meg, anyagilag nem, mert e részben 
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a bírói uyakorlat teljesen alá van vetve a törvénvhozó hatalomnak. Viszont 
a rendeletek tekintetében megvan a megbírálás joga azok törvényszeríísége, 
a törvényekkel való ö~szhangja szempontjából, vagyis, ha a rendelet tör
vényesnek nem tartat.ik, a konkrét esetben a bíró azt nem alkalmazza 
é.< í~él a különben fentálló jog, a törvény szerint. 

E felfogás szerint tehát a. bírói gyakorlat mint külön jogforrás fel 
nem vehető, mert a bíróságn'.tk nincsen hatalma arra, hogy új jogtételeket 
általános kötelező erővel felállíthasson. A bírói gyakorlat csak konstatá
lója, kinvilathoztathatója lehet a tételes vagy szokásjognak. Rs ez nincs 
ellentét.ben a felsőbb bíróságoknak döntvén~·alkotási jogukkal (elvi jelentő
ségü határozatok), mert. ez utóbbiak a jogegység biztosítását, a bíráskodás 
e o·vöntetííségét célozzák, jogalkotó erőt azonban e bíróságolrra nem ruház
n:~:k, annil kevésbbé, mivel e döntvényeknek még a bíróságokra sincs álta
Jánosságban kötelező erejük. 

* 
·Ha a törvénvhozás a fenn>llló törvényeket átvizsgálja abból a célból, 

hooy az azokban" felmerülő ellent.éteket eltüntesse, a hiányokat pótolja, 
ezt' a törvényhozói eljárást re v Ízi ón a k nevezik Ha pedig az addig 
alkotott törvénvek közül egyet vagy többet hatályon kívül helyez, s ezeket 
új tö1:vényekkel helyettesíti, úgy, h?gy a jogna~{. ~gy~egr ,ágát egységes 
e!Yekbül levezetett rendszerbe foglalja, ez k o dl f 1 k a cl o na k nevez
tetik. A kodifikáció csak akkor indokolt, ha a jog kodifikálni kívánt ága 
már effészen kifeilett, s az állammk nem kell egyes intézményekkel kísér
leteznie. Míg az állam a fejlettségnek ezt a fokát eléri, jobb a revízióval 
meffe]éffednie, mert az elhamarkodva készült kódex vagy kielé.gítetleniil 
ha;Yju."'ri sziikségleteket, vagy, igen hama; bek?vet}c~zik a _javítgatások 
id~je, ami az ú. n. no v e 11 a k (novellars modositasok) altal szokott 
törtéuni; c.-;akhogy rzek már megzu.varják a törvén~'könyv egységét és 
re nchzr rét. 

Részletes rész. 

1876-ik évi XIV. törvénycikk : A közegészségügy rendezéséről. 

}fagyarorsdtgon ít küzegészségii.gy intézése kizárólagosan állami fel
a dat, amely alatt az értendő, hogy a küzegész~égiigy minden ágában az 
i n t é z k e cl és, f e 1 ü g ~re 1 e t és e 11 e nő r z és az államigazgatás 
ha tásköré.be tartozik. 

A közegészségii.gy remlezésé-ről (közigazgatásáról) az 1876: XIV. t.-c. 
intézkedik, amelynek XVI. fejezete a gyógyszerészeti ügyet szabál~rozza. 
Ha, a jogászi terminológia megengedné, úg~r e törvénycikket., illetőleg 
Pnnek imént említett trjezetét ala ptörvén~rünlmek nevezhetnénk, de 
mivel az eddig elmondottak ~zerint »alaptörvény« alatt más állami intéz
kedéseket értünk, lrghelyesebben úgy fejezhetjük ki magunkat, hogy ez 
a törvénycikk a mi s z e mp o n t n n k b ó 1 törvénytárnnknak leg-
fontosabb része. , 

E törvény alapján 8pült fel a hazai gyógy;.zerészet mai rendszere, 
s minden túlzás nélkii.l állíthatjuk, hogy ilzt az előkelő pozíciót., amelyet 
a. knltúrállamok gyógyszerészetei között elfoglal, e szerencséB kézzel meg
a] kotott. törvénnie k köszönheti. 

Ugyanis klllönböző ornzágokban a gyógyszerészet rencl~zerc is külön
böző. Hazánkban, továbbá Ausztriába.n, Bulgáriában, Dániában, Német
országban, Norvógi:iban, Olaszországban, Romániá b:n1 és Svédországban 
az ú. n. limitációs rendszeren épül fel a gyógyszerészet .. E !imitációs rendszer 
sajátsága az, hogy a gyógyszerészet gyakorlása az állam által engedélyezett 
jogosítványhoz van kötve, amelv jogosítvány csakis arra képesített gyógy
szerészeknek adományozh'.ttÓ. E rendszernek - a, köz szempontjából -
legtökéletesebb alakja az, amely Ausztriáb:rn, Németbirodalomban és 
n1lunk fejlődöU ki, hol i8 a gyógyszerészi jogosítvány személyhez van ugyan 
kötve, mindazonáltal a felsorolt országok törvényei a jogosítványok birto
kosainak bizon~ros latitűdöt biztosít a tekintetbPn, hogy jogosítványaikat --
8zintén csak állami engeclélr alapján - más, arra kép3f'Ítet.t gyóg~rszeré
sze kre ruházhassák át. Ezzel a rendszerrel teljesen megegyezett az orosz
országi rendszer is, azonban az ottani kommunista gazdálkodás e1t eltörölte 
s a uvógw;zertára.kat szocializálta. 

0

E li~nitációs rendszeren belül ismerünk tiszta személyes jogosítványú 
gvó!:rvszertáralmt is, amely alat.t az értendő, hogy a jogosítvány a gyógy
szer~~z személyéhez van kötve, de ugyanez megszünik akkor, JUJ, a gyógy-
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szerész elhúnyt vagy pedig jogosítványát toyább gyakorolni nem óhajtYán, 
arról lemond. Ez esetben a gyógyszertár működését nem szünteti be uayan, 
~llenben az új jogosítvány alapján más, arra képesített egyénnek birtolcába 
Jut. Ilyen tiszta személyes jogosítványok rendszerét. Bulgáriában (1908 óta), 
Dániában (az 1842. év előtt felállítottak szabadon eladhatók), Norvégiában 
(1909 óta), Romániában (1922 óta) és Svédországban (1920 óta) ismerjük. 

Egy másik rendszere a gyógyszerészetnek az ú. n. községi vagy kom
munális gyógyszertárak, amelyeknél a jogosítvány maga köztulajdon, azon
ban annak gyakorlása ana képesített gyógyszerészre bízatik és pedig ellen
értékért vagy anélkül. Az ilyen gyógyszertárak Svájc egyea kantonjaiban 
találhatók. 

Ismét más rendszerű gyógyszertárak vannak Belgiumban Francia
országban, Hollandiában és Spanyolországban, hol a gyógyszeré;zet képe
sítéshez kötött sza badip<uként szerepel. Ezzel ellentétben Angliában a gvóav
szerészet szintén szabadi par ugyan, azonb'.ln az előírt képesítésen kíviÜ r~~o· 
külön iparűzési engedélyhez van kötve. 
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· Mind e rendszerek között a ta p:i;sztalatok tanítása szerint a közép
e11rópai !imitációs rendszer nevezhető legtökéletesebbnek, mivel összpontosul 
benne mindaz a tényező, amely a gyógyszeré.~zetnél, mint közegészséaüoyi 
intézménynél számításba jöhet. Ugyanis minden ilyen intézménynél hár~iu 
föszempontnak kell érvényesülnie. Egyik az á 11 a m érdeke, 'a másik a 
gy ó gy s z e r re s z o r u 1 ó k ö z ö n s é g érdeke, végül a harmadik a 
közegészségügyiintézményszolgálatá ba állított gyógyszeré s z magán
érdeke. Az említett !imitációs rendszer e három ffozempontot föltétlenül 
kidomborítja s azoknak kellőképpen érvényt is szerez. Ismeretes, hogy a 
gyógyszertárak e rendszerünk mellett szigorú állami felügyelet és ellenőlzés 
alatt állanak. E felügyeleti és ellenőrzési jog az államhatalomnak módot 
nyujt a gyógyszertárakkal szemben felállított követelmények érvényesíté
sére, a gyógyszertárak adminisztrációjának közegészségügyi szempontból 
való ellenőrzésére, továbbá ezek fejlesztésére és mind tökéletesebbé tételére. 
Módjában van az állammk és pedig kizárólagosan neki, a gyógyszertárak 
számát a szükséghez mérten új jogosítványok kiadásával vagy esetleg ezek 
megszüntetésével növelni vagy csökkenteni. Irányadó az államhatalom e 
ténykedésében a lakosság számaránya és az a szempont, hogy minél siirűbb 
népességií valamely meghatározott terület s minél kulturáltabb a népesség, 
annál inkább igénye van arra, hogy a gyógyszertár, mint közegészségi.igyi 
intézmény, rendelkezésére szolgáljon. · 

Az állam akkor, amikor ily módon úgyszólván teljes rendelkezési jogot 
biztosít magának a gyógyszertárak felett, egyúttal gondoskodik arról is, 
hogy a közönség érdekei is kielégítést nyerjenek. E célból a gyógyszertárak 
müködését hatósági közegei révén állandó ellenőrzésnek veti alá~·fenntartja 
magá1nk a gyógyszerek áraimk megszabását, azok minőségének megálla
pítását, továbbá rendőrhatósági úton üldözi a gyógyszerészet terén fel
meri.ilő szabálytalamágokat, valaminL - Rzintén a küzönség érdekében -· 
a kuruzslás és illetékt.elen gyógyszerárusítás cselekményét is. 

Végül e rendszer mellett a gyógyszerész magánérdeke is lehetőleg véde
lemben részesiil, amennyiben a gyógyszertárak felállítása a lakosság slí.rűsé
géhez mérten történvén, a káros üzleti verseuygést a gyógyszerészi miíködés. 
keretéből kizárja s ezzel a gyógyszertárak létfeltételeit is biztosítja. Továbbá 
szigorú értelemben véve, szintén a gyógyszerészi magánérdeket szolgálja az is, 
hogy új gyógyszertárak felállításánál, illetőleg az ilyenek felállítására kiadott 
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engedélyeknél a fő szempont az engedélyért pályá,zó, ércle1?-es,ség~, illet?l~.g 
a avógyszerészi munkakörben eltöltött tevékenysegenek ertekelese. Vegul 
8z~~tén a magánérdek megóvására szolgál a személy~e~ kö~ött jogosítv~nyok
na k bizonyos feltételek mellett történő átruházhatosaga is, amely, nnvel ez 
a törvénnyel biztosított átruházás rends~erint megfelel? ell~n?r~ékért t~r~é
nik, a gyógyszertárakba fektetett maganvagyonok bi~tositasat szol~al]a. 

jfinrlezekkel 11zem ben a gyógyszerészet egy~b, emhtett rend;ze;ei sem 
nélkülözik e felsorolt előnyök egyikét vagy másikat; azonb~n ket.se~t;l~~' 
hoav mindezek lrnmulálása legtökéletesebben az utobb emhtett hmitac10s 
rei1'clszernél történik. 

Viszont az e rendszert kodifikáló hazai törvénvünlmek miuclen kiváló
sá ffa mellett hát.rá nvai is vannak, amelyek között talán legszembetűnőbb az, 
hogy a megalkotáöÚól számított min_tegy ötven év ~latt kissé túl?It: magá~, 
vao-yis a benne lefektetett alapelvek epsegben hagyasa mellett n~mi mocler
niz'°':Üásra szorulna. Másik Rzintén jelentős hibája, hogy ismét a Jelen szem
üvegén nézve többé-kevés bbé hiányos úgy, hogy a megváltozott '~iszo~yokhoz 
mérve ma már inkább »kerettörvénynek« ítélhető, mintsem a )Og bizonyos 
területét részletei be n is felölelő jogsza bál yozásna k. Ez utóbbi köri.ilmény be n 
rejlik annak oka, hogy hatálybalépte ót,a szin~e, szamtalan ,rendelet kap
-csolódik hozzá, amely rendeletekkel a vegrelia]to hatalom reszben magya
rázni, r~szben hiánvoRság~it pótolni kívánja. 

1. 

A Tcözegészségiiyy i•ezetése. - A 'l'enllől'i bí1·ttskollás. 
A feliigyelefi és intézkedési lwtáskö1·. 

1. §. A közegészségügy vezetése az állami igazgatás köréhez tartozik. 
2. §. l\!Iinclaz, ami 'a közegészség fenntartására, javítására és a 

megromlottnak helyreállítására szolgál h a t ó s á g i f e 1 ügy e 1 e t 
és intéz k e cl és', a közegészség elleni kihágások (7. §) pedig 
Te n cl ő Ti b í Tá s k o cl á s tárgyát képezik. 

Amint litjuk, a Tv. idézett első szal::asza lefekteti azl az elvet, ameiy az 
egész Tv.-en végigv?n.nl, hog.); t; i. ha~ánklmn a ,kö~.e!]észségügy. közigazgatása 
kizárólagosnn állanu teladat es igy az állam hatasl~orebe tartozik., . , 

A 2. § szerint az állam a közegészségiig y köz1gazgat~sán~l k~t 1f11nyb,an 
gyakorol tevékenységet, ú. m. : a~ a f e 1 ü g y e 1 e t , e s 1 n t, ez K e d e s, 
h) a közegészség dlen elkövetett luhágások rn e g t o r 1 a s a teren. 

Az :Úhim e tevékenységét Le~·mészetszi>rŰen hatóságai révén gyak0r1.•lja 
~ e hatóságok hatáskörét, valamint a ±elebbviteli fokozatolrnt a Tv.-ben ilrn· 
bálvozza. , 

· A hatósáaok renclfüi bíráskoclására vonatkozik a 4. §, ez azonban ma mar 
vé<(rehajthatatlnn, tehát teljes cgés:cében tárgytalan. Ugyanis e ~ e) pontja 
a ~zúsz székek és a kirúlyfökl felügyeleti hatóságait jelöli meg, mmt amelyek 
a rendőr bíráskodásra illetékesek, noha ezzel szemben a valóság az, hogy 
közigazgatásunkból ez adminisztratív szervek már h?~Bz~bb idők .óta kikapcsol· 
tattak (1876: XII„ XX. és XXXllI. t..-c.). Szabalykent feliílhtva azt, hogy 
val,imely T'.·. hatálya meg8zűnik: l. későbbi ellenkező Tv. által (kifejezett 
vagy hallgatólagos hatályon kívül való helyezés), 2„ ha a Tv. tárgya töb.bé nem 
!étéúk, 3. elavulás folytán, végül 4. meghatározott időre hozott Tv. a ki;;zabott 
időnek lejártával, így megállapít.hatjuk, hogy a felhh:ott 4. §-na.k hat;alytala
níti\rn automatikusan állt elő, n1ert e szakasz t a r gy a t o b be ne 111 
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1 e te z i k (2. pont). Am annak dacára, hogy ilymódon a Tv. ezen szakasza 
hatályát ve5ztette, a szakirodalomban igen gyakran, sőt még a judikaturában 
is előforclt<l, hogy e §-ra vonatkozó utalással találkozunk Ezzel szemben a tör
'&n~·es jo@'szabály a bűnvádi perrendtartás életbeléptetéséről szóló 1897. évi 
XXXIV. t.-c. alapján kibocsátott 65.000/1909. B. M. sz. rendi>letben van 
lefektetve. E rendelet vonatkozó szakaszai a következők: 

1. §. A rendőri büntetl.íbíróságok hatáslrörébe utalt kihágási ügyekben 
a büntetőbírói hatalmat •.. a következő hatóságok gyakorolják: 

Rlsőfokon : 
1. kis- és nagyközs~gekben a főszolgabíró, illetőleg a szolgabíró; 
2. rendezett tanácsú és törvényhatósági joggal felruházott városokban 

a rendőrkapitány, illetőleg helyettese, ezek akadályoztatása esetében >t 
tanács által e részben megbízott tisztviselő : 

3 .... Buda pset székesfővárosban a kerületi elüljáróság. 
II. :'.\fasodfokon : 
1. kis- és nagyközségekben és rendezett tanácsú városokban az alispán; 
2. törvénvhatósági joggal felruházott városokba.n a tanács ; 
3 .... Bu~lapest székesfővárosban a tanács. 
III. Harmadfokon : 
az illető miniszter, akinek hatáskörébe a kihágási ügyek végső fokon 

való elbíráláRát törvén:v vagy törvényben nyert felhatalmazás alapján ki
adott miniszteri rendelet utalja. 

Azokban a kihágási ügyekben, amelyeknek harmadfokú elbírálása 
kifejezetten más miniszterhez utalva 1iincs, harmadfokon a belügyminiszter 
bíráskocli];. 

1876 : XIV. t.-c. 5. §. Az első- és másodfokú rendőrbíróság egyenlő 
határozata csak akkor felebbezhető, ha a büntetés 200 koronát, illető
leg 20 napi fogságot felülhalad. 

Egy évi időtartam alatt ugyanazon egyének által többször elköve
tett azonos lrihágásoknál a második és további elmarasztalás ellen 
- tekintet nélkül a büntetés mérvére - felebbezésnek csak a másod
fokú rendőri bírósághoz van helye. 

Felebbezéssel élni a rendőri bíráskodás eseteiben, midőn az 
elkobzással köttetett össze, a határozat lrimondásától számított 
24 óra alatt, ha elkobzás nem alkalmaztatott, három nap alatt; 
egyéb közigazgatási intézkedéselmél a végzés kézbesítésétől 15 nap 
alatt lehet. 

7. §. Jelen törvénynek, úgy az ennek alapján fenntartott vagy 
lribocsátandó rendeleteknek vagy szabályzatoknak áthágásai, ameny
nyiben bűntettet vagy vétséget nem képeznek, a fennálló, illetőleg az. 
alkotandó, s kellőleg kihirdetendő szabályrendeletek, vagy az eddigi 
gyakorlat szerint, ezek hiányában pedig 600 koronáig terjedhető bír
sággal és nemfizethetés esetében 60 napra terjedhető fogsággal köz
igazgatási úton büntetendők. 

A büntetés a kihágás mérvéhez arányosítandó s annak legmaga
. sabb foka csak ismétlés esetén alkalmazható. 

A bírságpénzek azon község pénztárába folynak, hol a kihágás 
elkövettetett és közegészségügyi célokra fordítandók. 

' 
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8. §. Az . . . . . . egészségre káros vagy veszélyes oly anyagok, 
szerek és készítmények, melyeknek tartására az illető jogosítva ninco, 
az előbbi §-ban említett büntetésen kívül rendőrileg elkobozhatók és 
megsemmisíthetők. Mikor kell az elkobzásna.k és megsemmisítésnek 
bekövetkeznie, azt részletesen az e tekintetben kiadandó szabályren
delet állapítja meg ..• 

J. Jeyyzet, A joyosulatlan gy6~yszerárulás az 1880: :XXXVll. t.-r.. 2. §-'l 
értelmében az 1879 : XL. t.-c. 92. §-a, s nem az 1876: XIV. t.-c. 7. §-a szerint 
1 évén büntetendő, nz 1880 : XXXVII. t.-c. 40. §-a értelmében a kir. járásbíró
ságok illetékessége alá tartozik. (746/1882. B. l\I. sz. r.) 

Gy ó gy sz e rá r u keres k e cl ő jo~rn;ulatlau gyógy~zerármítása nem 
ütközik az 1879 : XL. t. e. 92. § 2. pontj1íba, mert az e pont szerint minősülő 
kihágás tettese c•ak az lehet, nki » szabályszer{í jogosítvány nélkül« árul 'agy 
osztcgat gyógyszereket .. A gyógyszeriírukereskedő gyógyszerek úrulására jogo
sítva lévén, az általa teljesített gyógyszereladás nem mondható szahályszeríí 
jogo.oítvány nélkül történtnek s így nem vonható a hivatkozot.t törvény3zak:-isz 
rendelkezése alá, hanem csakis abból a szempontból veendő elbírálás alá. hogy 
megfelel-e a 111.005/18\14. B. M. sz. körrendelet. intézkedéseinek. Amennyiben 
e szabályrendelet rendelkezéseinek megszegése által elkövetett kihágás ecet.e 
forog fenn, annak elbírálása a :;zabályrendelet 10. § ának 2 ik bekezdése által a 
közigazgatási hatóság hatáskörébe van utalva. (J\Iin. tan. hat. 1901.) 

Az eddig tárgyalt szabályok a közegészségi kiluígások esetén folyamatba 
hf'lyezendő rendőri bíráskodásra vonatkcznak. Ezzel szemben a hatóságok 
[e 1 ügy e 1 e ti és intéz k e cl és i hatáskörét n tárgyalt Tv. en kívül 
Bnda pest székesíővárosra rn\zve az l 8fl3 : XXXIII. t .-e., továbbá az 1873. évi 
XIV. t .. -c. II. részének I. fejezetM módosító HlOS: XXXVIII. t.-c. szabják meg. 

1908: XXXVIII. t.-c. 1. §.A város (község) végrehajtja a törvé
nyeknek, miniszteri és törvényhatósági rendeleteknek (szabályrende
leteknek) és határozatolmak a. közegészségügyre vonatkozó intéz
kedéseit. 

3. §. lVIinden város, minden vármegyei székhelyül szolgáló község, 
továbbá minden község, amelynek legalább 5000 lakosa van, városi, 
illetőleg községi orvost alkalmaz. 

9. §. A r. t. városi, illetőleg községi (kör-) orvos városának, közsé
gének, illetőleg körének helyi közegészségi, orvosrendőri s orvostörvény
szélri ügyeit végzi. Teendői különösen : ... 

7. Felügyel a gyógyszertárakra. 
34. §. :Minden rendezett tanácsú városban és mindazokban a köz

ségekben, amelyeknek külön orvosuk van, három évi megbizatással 
egészségügyi bizotts.:'Íg alakítandó. A vármegye törvényhatósági bizott
sága elrendelheti, hogy az egészségügyi bizotts.:'Íg a vármegye területén 
lévő valamennyi, esetleg a helyi szükséghez képest egy vagy több orvosi 
körben is megalakíttassék. A r. t. város egészségügyi bizottságának tagjai 
a város orvosa (orvosai), a város állatorvosa, a gyógyszerészek (illetőleg 
a képviselőtestület által kijelölt gyógyszerészek), a lelkészek, a jegyzők, 
a rendőrkapitány, minden iskolának egy tanítója s végül a képviselő
testület által választott 5 városi lakos . 

A községi egészségügyi bizottság tagjai: a község orvosa (orvosai), 
a község (kör-) állatorvosa, a gyógyszerészek (illetőleg a képviselőtestület 
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által kijelölt gyógyszerészek), a lelkészek, a jegyzők, minden iskolának 
egy tanítója s végül a községi képviselőtestület által választott 3 köz
ségi lakos. 

A kör egészségügyi bizottságának tagjai : a körorvos, a kör állat
orvosa, a kör községeiben lakó lelkészek, gyógyszerészek, a jegyzők, 
minden iskolának egy tanítója és az 500 lakoson.aluli községeknek egy, 
az 500-on felülielmek két, a községi képviselőtestület által három évi 
megbízatással választott lakosa. 

Elnökét a bizottság saját kebeléből választja. 
Az egészségügyi bizottság megalakulása r. t. városokban a polgár

mester, községekben (orvosi körökben) a főszolgabíró felhívására és 
vezetése mellett történik. 

35. §. A r. t. város és a község (orvosi kör) egészségügyi bizottsága 
... közegészségügyi, illetőleg egészségrendőri ügyekben véleményező 
és indítványozó testület. Véleménye városi, községi (kör-) orvosi, 
továbbá városi (községi) kórházi orvosi és városi (községi) bábaállások 
betöltése előtt mindenkor meghallgatandó. Rendesen csak az illető 
város (község) tanácsával (elüljáróságával) érintkezik, ha azonban a 
város (község) nem intézkedik az általa óhajtott módon, a közvetlen 
felettes közegészségügyi hatóságot közvetlenül is értesítheti. 

Az egészségügyi bizottság veszélyes járvány idejében a polgár
mester, illetőleg a főszolgabíró elnöklete alatt helyi járványbizottsággá 
alakul, a szükséges óvórendszabályok végrehajtásánál közreműködik 
és saját hatáskörében intézkedik is. . 

40. §. Az 1876: XIV. t.-c. II. részének »közegészségügyi szolgálat 
a községeknél« cím{í. I. fejezete s általában a törvényeknek a jelen tör
vénnyel ellenkező rendelkezései érvényen kívül helyeztetnek. 

2. Jegyzet. Az 1908: XXXVllL t.-c. végrehajtása tárgyában 132.100. 
1908. B. M. sz. rendelettel kiadott Utasítás 31. §·a szerint : A törvénynek az 
a rendelkezése, amely szerint az egészségügyi bizottság eln::ikét saját kebeléből 
váJa,1ztja, korlátozást nem tartalmaz ugyan, abból a körülményből azonban, 
hogy az orvos a törvény 9. §-ának 16. pontja szerint az egészségügyi bizottság
nak előadója, valamint abból, hogy a gyógyszerészek a bizot.tság egyes intéz
kedései által anyagilag érdekelve lehetnek, következik, hogy az elnöknek az 
'H'vosok vagy gyógytirnrészek soriból való viUa8ztását mellőzni l<ell. 

1876: XIV. t.-c. 163. §. :Minden törvényhatóságban egészségügyi 
bizottság alakíttatik, ennek tagjai : a főorvosokon kívül minden hatósági 
orvos és hatósági állatorvos, a honvédzászlóalji főorvos, egy mérnök, 
egy építész és egy gyógyszerész, többi tagjai a fentebbiekhez hasonló 
számban a törvényhatósági bizottság tagjaiból állanak. 

Elnököt az egészségügyi bizottság az utóbb nevezett tagok közül 
maga választja. 

A mérnököt, építészt és gyógyszerészt a közigazgatási bizottság 
jelöli meg. 

A tÖTvényhatósági bizottság tagjai az egészségügyi bizottság tag
jaivá a közgylí.lés által választatnak. 

A közegészségügy közigazgatása :27 

E ;agok .a töt,vényhatósági bizottság háromévenkénti kiegészítése 
alkalmaval v1sszalepnek, azonban - ha a törvényhatósági bizottság 
tagjai maradnak - újra megválaszthatók. 

154. §. A törvényhatóság és közegeinek hatásköre közegészségi 
ügyekben következőkép szabályoztatik : 

. A ~~olg?bíi:ó~a~ és az ezzel 1:gyai;iazon hatáskörrel bíró közegeknek, 
m111t kozege~zseg.1 u~yekben elsofoku hatóságnak teendői : 
„ a) megfi~yeh m:ndazon mozzanatokat, melyek a közegészség
ugyre befolyassal bnnak s tapasztalatai folytán - amennyiben 
lehetséges - saját hatáskörében intézkedik, ha pedig a te~ndők 
hatáskörén túlesnek, azok iránt a felsőbb hatósághoz jelentéseket 
illetőleg javaslatokat tesz ; ' 

e) eljár a hatósága területén létező gyógyszertárak vizsgálata köriU; 
h) mesterséges ásványvizek gyártásának engedélyezésére nézve 

véleményt ad. 
Intézkedései a törvényhatóság első tisztviselőjéhez felebbezhetők. 

8. Jegyzet. A ffozolgabíróval azcnos hatáskörrel bírnak: rendezett tanácsú 
v,1r?s?k.b~n a pol.gármester, vagy a tanács által e célra kijelölt helyettes: törvény
hitosagi )~ggal ~~lr~~házott. városokha1~ :. a rendőri (kapitányi) hiva.tal, illetőleg 
annak e. c~lra lri~elolt tagp y~gy tag]H1; Budapesten a kerületi elöljáróság e 
célia ki]elolt tagia vagy tagp1 (4. §). Ez utóbbi hatósági közeg hatáskörére 
vunatkozik Budapest székesfőváros kerületi elüljáróságairól szóló; 

1893 : XXXIII. t.-c. 20. §. A kerületi eliiljáróságnak, mint első
fokú közegészségügyi hatóságnak, hatásköre az 1876: XIV. t.-c. ide
vonatkozó intézkedéseinek hatályonkívül helyezésével a következő : 
_ , 7; !el~igy~l a, kerületben .l~vő gyógyszertárakra és teljesíti azok 
hatosag1 v1zsgalatat; végreha]t]a a mérgek forgalombahozatalára, a 
gyógyszerekkel való kereskedésre, az ásványvizek töltésére és kezelésére 
vonatkozó szabályokat; ellenőrzi a fertőtlenítő anyagok gyártását és 
elárusítását, ellenőrzi a mesterséges ásványvizek készítését. 

1876 : XIV. t.-c. 155. §. A szolgabírónak, mint elsőfokú hatóság
nak szakközege a járásorvos, kinek véleménye rendszerint előzetesen 
meghallga tan cl ó. · 

A járási orvos tartozik járása területén lakni. 
A járási orvos teendőit a fővárosban a kerületi orvosok törvény

hatósági joggal felruházott városokban a városi orvosok 'rendezett 
tanácsú városokban pedig a községi orvosok teljesítik. ' 

156. §. A járási orvos működési köre a következő : 
" mJ. a járás területén létező gyógyszertárak vizsgálatánál ... közre

muköd1k; 
n) ügyel a méreg- és gyógyanyagokkal való kereskedésre és keze-

lésére; . 
g) eljár mindazon ügyekben, melyeket valamely törvény vagy sza

bály reá bíz vagy amelyekre nézve a tiszti főorvos akadályoztatása 
esetén kirendeltetik. · 

157. §. A törvényhatóság első tisztviselőjének teendői : 
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a) felügyel arra, hogy a közegészségügyi szabályok a törvény
hatóság egész területén az alantas közegek által pontosan kezeltessenek 
és végrehajtassanak ; 

d) intézkedik: a tanintézetek, gyógyszertárak, községi és hatósági 
fogházak: megvizsgálása iránt egészségügyi tekintetekből ; 

h) orvosoknak: kézi gyógyszertárt engedélyez (135. §), úgyszintén 
a gyógyszertárak: részére a 125. § esetében kezelőt rendel ; 

m) eljár mindazon ügyekben, melyeket valamely törvény vagy 
szabályrendelet reá bíz ; 

n) másodfokúlag határoz az elsőfokú hatóság intézkedései ellen 
hozzá benyujtott folyamodások: iránt. 

Ezen, valamint saját intézkedései a közigazgatási bizottsághoz 
felebbezhetők. 

158. §. A közigazgatási bizottság másodfokú határozatai a felek 
által a belügyminiszterhez (munkaügyi és népjóléti miniszterhez) csak 
akkor felebbezhetők, ha azok az elsőfokú határozatoktól eltérnek. 

A közigazgatási bizottság harmadfokúlag hozott határozatai ellen 
felebbezésnek a felek részéről helye nincs ; a főispán azonban feljogosít
tatik, hogy a közigazgatási bizottság bármely határozatát, ha ezt az 
állam érdeke kívánja, a belügyminiszterhez (munkaügyi és népjóléti 
miniszterhez) felebbezhesse. 

A főispán azonban feljogosíttatik, hogy a közigazgatási 
bizottság bármely határozatára, ha ezt az állam érdeke kívánja, a 
belügyminiszterhez (munkaügyi és népjóléti miniszterhez) felterjesz
tést tehessen. 

4, Jegyzet. Kijzegészségiigyi intézkedéseket tartalmazó alispáni (th. j. vá
rosok polgármesterei) határozatok fokozatos felülbírálatára neru a belügy
miniszter (munkaügyi és népjóléti miniszter), hanem a közigazgatási bizot.tság 
illetékes. Ennélfogva a tön·ényhatóság első tisztviselőjének sajit intézkedései 
(t .. i. elsőfokú) a közigazgatási bizottsághoz, harmadfokban pedig az 1876. évi 
XIV. t .. -c. 158. §-ának szemmeltartásával a belügyminiszte.i'hez (munkaügyi és 
népjóléti miniszterhez) felebbezhetők. Viszont a törvényhatóság első tisztviselő
jének más o df o k ú határozatai, mint utolsó fukhor. : a közigazgatási bizott
~ághoz felebbezhctők. (32.;)l(HJ 893. B. n-1. gz, körrendelet,) 

1876 : XIV. t.-c. 160. §. A törvényhatóságok első tisztviselői, 
tanácsai és a közgyűlések, közegészségi ügyekben rendszerint szakértők 
előzetes meghallgatása után járnak el, mely célból a törvényhatóságnál 
tiszti főorvosok alkalmaztatnak és közegészségi bizottságok alakíttat
nak (163. §). 

162. §. A tiszti főorvost ugyanazon felügyeleti hatáskör illeti a tör
vényhatóság egész területére nézve, mint a járásorvost a járás területét 
illetőleg, azonkívül : 

dJ felügyel a hatósága területén levő összes orvosi és egészségügyi 
személyzetre ; 

h) vizsgálja törvényhatósága területén a tanintézetek, községi és 
hatósági fogházak, kórházak, köz- és magánintézetek egészségi viszo
nyait, valamint a gyógyszertárakat (154., 156. §) ; 
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m) általában teljesít mindent, mit törvény vagy szabályrendelet 
hatásköréhez utasít. 

5, Jegyzet. A tiszti főorYos ha.táskörét szabályozza .~ 3297 /1896. R. l\1. sz. 
rendelet is, amely szerint a másodfokú hatóság szakközegének, a tiszti főorvos
nak felügyeleti és ellenőrzési jogköre teljes épségbenmaradása nwllett, közvetet.len 
rendelkezési joga. már esak a keletke:r.hető súrlódá,ok és összeütközések s az 
elsőfokú közP!!ek fr•lelősségének telies érvényesít.het.Psét akadályozó körlilményck 
tá v0ltartása céljá búí cem lehet. ' 

1876: XIV. t.-c. 165. §. Az összes közegészségi ügyet a belügy
miniszter (munkaügyi és népjóléti miniszter) vezeti és az ország köz
egészségügyi viszonyairól az országgyűlésnek évenként jelentést tesz. 

167. §. A belügyminiszter (munkaügyi és népjóléti miniszter) fel
ügyeletet gyakorol, intézkedik, felfolyamodások felett végsőfokúlag 
dönt, szabályrendeleteket bocsát ki és engedélyeket ád mindazon ügyek
ben, amelyeket a jelen törvény, mint hatásköréhez tartozókat jelöl ki. 

6, Jegyzet, A magyar kormány az ú. n. proletárdikfatúra ntán a munka
ügyi és népjóléti miuisztérinmot szervezte s a közegészségügy intézését ennek 
Dz új minisztériumnak hqtáskörébe utalta. Fogalomzavar kikerülése céljából 
ez alapon tehát ott. ahol a tárgyalt Tv. a belügyminiszter felügyeleti és intéz
kedési jogkörét s:r.abályona, czent.úl mindl'nütt a munkaügyi t',s népjóléti minisz
tert fogjuk emlihmi. Erre vonatkozik a magyar kormán~'nak a 63~3/l ~Ifi. ill. E. sz. 
!övl'tlu•ző renrlelete: 

Az 1918. évi IV. néptörvény munkaügyi és népjóléti minisztérium 
elnevezéssel új minisztérium felállítását rendelt.e el. 

Ez a minisztérium később népegészségiig~'i minisztérium elnevezést 
m"ert. 
· iVIiutá1rn kormány a hivatkozott törvényi s az ennek végrehajtása tár

gyában kiadott 6625/1918. l\'I. E. ~z. rendeletet egész terjedelmében fenn
tartotta, ennek fol?tán a minisztérium újból a. »:'.\fonkai.igyi és Népjóléti 
Minisztérium« n~vet fogja visdni ... 

" . Ezen rendelettel egyidejfüeg a.z ip:ui munkások minisztériuma. meg
szumk. 

2. 
A fl!JÓ(Jyszm•tlwak niinősUése. - A~ állami felügyelet. 

1876 : XIV. t.-c. 128. §. A gyógyszertárak gyógyszerészi szakértök 
által állami engedély folytán felállított közegészségi intézetek s mint 
ilyenek az iparüzletek sorába nem tartoznak, mihez képest a gyógysze
részek az iparkamarai illetékek fizetésére nem köteleztethetnek. 

E szakasz a gyógy.c·zertárakat jogilag minősíti, kimondva azt, hogy a gyóg~'
szertárak közegészségi intézmények. Tudvalevőleg a t.örvényhozó e minősítéssel 
megvonja ~z éles határt, amely a gyógyszertárakat úgy a kereskedésektől, mint 
nz iparüzletektrl elválasztja. Egész röviden kifejezve: a kereskedelmi foglal
kozás a\utt a javaknak (árucikkeknek) olyan kic~erélését ért.jük, amelyeknél 'I 

ja vaknak állaga nem változik. A gyógyszerészi foglalkozás egyik ága valóban 
hasonlatos ehhez a. foglalkozáshoz, mivel a gyógy~zerész míiköclése közben gyak
ran fejt ki olyan tevéKenységet, amikor a kereskedésből beszerzett árncikket 
feldolgozó.s rngy viíltoztatás nélkül egyszerlien kiszolgáltatja. Ezzel szemben 
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ipari foglalkozás alatt. azt a foglalkozást értjük, amelsnél a beszerzett javak 
feldolgoztatnak, illetőleg a továbbadás előtt azok állaga változást szenvecl. 
Hasonló_ eset a gyógys7erészi működésnél is előfordul, amikor pl. a nyers
an3agokuól valamely gyógyszerészi készítményt állítunk elő s az árubeli javakat 
e megváltoztatott állagukban szolgáltatjuk ki. E tekintetben tehát a gyógy
szer~szet az ipari foglalkozáshoz is has~nló, mindazonáltal a törvényhozó a gyógy
szereszetet sem kereskedelemnek, sem iparnak nem minősíti, hfLnem közegészség
ügyi intézmény jellegével felruházva, e két foglalkozás közé helyezi. 

7. Jegyzet. A gyógyszerészet az állum felügyelete alatt álló k0zegészséoi 
intézmény, s mint ilyen, az iparüzletek közé nem tartozik, n~inélfogva a gyógy
szerész iparosnak nem tekinthető s az iparosok lajstromába fel nem v~lwt'ő. 
(28.313/lSSfl. F. I. K. M. r.) 

1876 : XIV. t.-c. 124. §. A gyógyszerészet, mint közegészséD"ügyi 
intézmény, az állam felügyelete alatt áll. 

0 

E felügyeletet az állam következőkre nézve gyakorolja : 
ct) a gyógyszerészeti személyzet tudomá.nyos képzettségére ; 
b) az államilag meghatározott árszabályzat megtartására és a 

gyógyszertárak kezelésére ; 
e) a megkívántató helyiségek berendezésére és felszerelésére ; 
d) a gyógyszerészi rendszabályban meghatározott könyvek vitelé

nek helyességére nézve. 
E szerint az állami felügyelet nrgy irányba terjed ki és e négy irányt a 

felsorolt so1Tendl)('n vesszük tfrgy1-.J6s a Iá. 

a) Tmlományos kiképzés. 

A gyógy>z~ré~zek tudományos kiképzése a gyakornoki tanidővel veszi 
kezdetét. Hogy valaki a gyógyszerészi pályára léphessen, erre a 144.652/1920., 
illetőleg a 104.895/1921. V. K. ill. sz. leiratok szerint a :Magyarországi Gyógy
szerész Egyesület miniszterileg jóváhagyott Numerus Clausus Bizottságától 
engedélyt kell nyernie. Ez a bizottság a pályára bocsátás iránti kérvényeket a 
saját hatáskörében bírálja el. E bizottsághoz intézendők a kérvények, amelyekhez 
a következő okmányok csatolandók: 1. születési bizonyítvány, 2. érettEégi 
bizonyítvány, 3. hatósági orvosi bizonyítvány, 4. ujraoltási bizonyítvány, 
5. erkölcsi bizonyítvány, 6. helyh~tó5á) bizonyítvány (családi értesítő) a szülők 
társadalmi helyzetéről, gyermekeinek számáról. 

A gyógyszerész-gyakomokok kiképzéséről a 105.597/1912.V. K. ill. sz. rencle
lettel kiadott ma bályza t intézkeclik, amelynek fontosabb rendelkezései a. következők: 

1. §.Minden gyógyszertár felelős vezetője a rn. kir. vallás- és közoktatás
ügyi minisztertől kérendő engedély alapján gyógyszerészgyakornok felvéte
lére jogosult: e jogosítvány azonban a 13. §alapján megvonható tőle .. 

2. §. A gyógyszertárakban legfeljebb annyi gyakornok lehet, ahány 
segéd. Ha a gyógyszertárban segéd nincs, a gyógyszertár vezetője csak egy 
gyakornokot tarthat. 

3. §. Hogy valaki gyógyszerész-gyakornok lehessen, annak alapkellékei 
a következők : 

1. Jó egészség, különösen jó látá8 és jó hallás. 
2. Gimnáziumi vagy reáliskolai érettségi bizonyítvány ; a reáliskolát 

végzettnek a latin, nyelvből kiegészítő érettségi :vizsgát kell tenni.e. Az 1896. 
évi 37.193; sz. vallás- és közoktabísiigyi ininiszteri rendelet· értelmében 
ugyanilyen képzettségű nők is lehetnek gyakornokok, de erre az engedélvt a 
vallás- és közokta.t.ásügyi minisztertől kérelmezniök kell . . . · 
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±. §. Egyidőben gyógyszerész-gyakornok és középiskolai' tanuló senki 
sem lehet. 

.. . 5: §.A g_;~~ys~e~·é~z-gv~kor~o~felvétele a következő okmányok alapján 
t?rt~UJ~[ : 1. Kz~~1e;es1 a ny~ko~~v1 la vonat. 2. Az illetékes városi, vármegyei, 
ti~zti.~ ill:t'.ve. pra~on;-ostol kiallított _va15y láttamozott egészségi és véd
h1,mloo!tas1 ?.1zo.nyitva~y. ?· ~rettség1 bizonyítvány. 4. Erkölcsi bizonyít
vanv; o. A to,rve1_1:.'e~ kepv1sel,onek (~z atyai hatalmat gyakorló atyának, a 
~ern~.eszete~ .es to;_venye~ gyamanyanak vagy a gyámnak) beleegyezése, 
illetoleg kozJegvz01leg hitelesített kölcsönös szerződés melyet a belépő 
gyógyszerész-gyakornok törvényes képviselője köt a g;akornokot felvevő 
gyóg,nzerésszel. ' · 

. .~·, §. A g,vó&yszerész-gya}wmok felv~tele a törvényhatóság első tiszt-
y1sel0Je1~el~ (alis.pa1~ v~gy polgarmester) beJelentend6, ki a felvételi szabályok 
megtartasat a t1szt1 foorvossal együtt ellenőrzi. 

, '.· .~· A g:yóg~s.zeré~z-gyakornok felvétele ideiglenes és csak kéthavi 
prohaido rnultan valik veglegessé. A próbaidő a gvakornoki időbe beszárnít
t~tik. ~próbaidő folyamán úgy a gyógyszertár v~zetője, mint a gyakornok 
v1sszalephet, de ezt a gyógyszertár vezetője a törvénvhatfoáa első tiszt.viselő
jének, és a ti~z~i ~őorvosn~k bejelenteni tartozik, Űgyszint'én a gyakornok 
helyvaltoztatasat is. A fonök a gyakornoknak az eltöltött tani<lőről bizo
nyítványt köteles kiállítani, amelyet a gvairnrnokmk u tiszti fóorvossal 
láttamoztatnia kell. · '· 

8. §. A gyakornoki tunidö két év, anúből elengedésnek helve nincs. 
A Magyaro~·szági Gyóg.'"zerész Eg~'es ület gyakornoki tinfolyamaina második 
gyakornoki évben eltöltött. idő a gptkornoki ta nidőbe be:o;.zamíttatik. 

11.. §. A gyakornokot mással, mint szakmájlíba vágó teendővel foglal
koztatm nem sza bacl. 

„ A gyakornok t~ni~lejének ds? félévében éppm nrm, azután pedig csal: 
felugyelet mellett kesz1thet el gyogyszert. 

. , I?. §. Ha a gyógysze1;,tárvizsgála.t al~m~.mával l~derül~e, hogy a gyakor
µol, el~me~;tele 1~;n? 1~;11?, akkor a hs~ti foorvos kotel;ssege erre a gyakor
nok~t, illctoleg a fonokot fi&,relmeztetm. Ha ~nnek ellen ere ismételten tapasz
tal~a'. hogJ.' a g.yakornok elomenete~e nem lnelégítő, akkor a törvényhatóság 
els? tisztv;1selóJ; a ~?z~á ,t~endű .Jele;ités alapján, szakközegei útján, eg.' 
gyogyszeregz kozremukoclesevel vizsgalatot rendelhet el. 

Hu e vizsgálat során: a) az tűnnél{ ki, hogy a csekély előmenetel oka 
a ~~rakorn,ok. hap.y~g~ága va&y képességének hiánya, akkor a gyakornok a 
gyogyszeresz1 palyarol elutas1t.hato; b) ha ellenbl'n abban, hogy a haladás 
n;m kell~,~. tanító gy?gyszerész a hibás, akkor tőle a gyakornoktartási jog 
bizonyos idore vagy veglegesen megvonható. 

jfindkétesetbenaz ügy a 111. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztereléter
jesztenclő, ki a föl terjesztésben rlőaclott indokok alapján v~glegesen határoz. 

. ~4. §.A gyógys~erész-gyalwrnok a g:vakornoki idő elteltével gyakornoki 
vizsgat tesz. Ez a vizsga a magyarországi tudomány egyetemek székhelvein 
tehető le. A vizsgák idejét a vizsgálóbizottság elnöke a sz<1.klapokban teszi 
közzé. A vizsgára való jelentkezés a rn. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz
tertől kinevezett vizsgálóbizottság elnökénél szóval vagy írásban történik 
aki ~,iele~t.~ce.zö okmányait megvizsgálván, ha rendben találja őket., a vizsg~ 
napJat lntuz1. 

15. §. A vizsgálóbizottság tagjait a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
három évre nevezi ki. E bizottság tagjai az elnök, azután a vegytan és a 



32 Egyetemi kiképzés 

növénytan vagy a gyógyszertan, illetőleg a gyógyszerisme egyetemi nyilvá
nos reucles, rnnclkíviili vagy magántanárni közül két tanár és két gyakorló 
g,vóg.1'szertártnlajclonos. Az elnök egyúttal vizsgáló nem lehet. 

16. §. A gyakornoki vizsga helyét az elnök jelöli ki. 
A vizsga tárgyai a következők : I. Gyógyszeré3zet ... E vizsga részei: 

1. szóbeli rész ... 2. gyakorlati ré~z ... II. Vegytan ... TII. Gyógyszerisme 
é~ növénytan .. . 

17. §.A vizsga szóbeli része tárgyankénti/ 4 óráig tart ; a gyakorlati 
viwga tartamát az illető gyóg.''szerész-vizsgáló szabja meg. 

18. §. A vizsga eredménye felől a bizottság, a gyógyszerészetet főtárgr
nak tekintve, szótöbbséggel határoz és a jelöltet kitiinően, jól vagy elégsé
gesen kép~sített.nek illetőleg nem képesítettnek nyilvánítja. A vizsgálók 
eg}·enlő szavazata esetén az elnök elönt. 

rn. § .... A sikeresen vizsgázottak mag.''ar szövegil gyakornoki (tiroci
nális) bizonyítványt kapmk. A bizonyítványt, melyben az eredmém
(kitünően, jól vagy egy;;zeriien kép2sített) ki van tüntetve, a vizsgáló
bizottság minden tagja aláírja. 

20. § .... A vizsga csak annál a bizottságnál ismételhető meg, amelynél 
a jelölt elégtelen osztályzatot lrnp::itt ... 

23. §. Elveszett gyakornoki (tirnciwilis) bizonyítvány másodlatát a 
vizsgálóbizottság elnöke állítja ki. A másodlatot kérő azonb'ln köteles iga
zolm, hogy az eredeti okmány elvaszté3ét kérvénye b~terjesztése előtt. leg
alább négy' héttel a hivatalos lapban közzét.ette. 

A másocllat kiállításáért 20 korona díj fizetendő, mely egészben a bizott
ság elnökét illeti. 

24. §. A gyógyszerész-g~'<tkornoki (tirocinális) bizonyítvány tulajdonosai 
magyarországi gyógyszertárakban segédi minfüiégben alkalmazhatók. 

26. §.A segédi minÖ3égb2n eltöltött időről a gyógyszertár vezetője bizo
nyítványt köteles kiállítani. Az ilyen bizonyítvány c3ak úgy vehető okmány
szám ba, ha a kellő bélyeggel, a gyógyszertár vezetőjének aláírásával és 
p2csétjével van ellátva, továbbá, ha a tii:zti főorvos aláírásával és p~csétjével 
hitelesítette. 

27. §. A segédi idő három év, ebből kettő akár az egyetemi tanfolyam 
előtt, akár utám„ a harmadik azonban csak a gyógyszerészmesteri oklevél 
megszerzése után tölthető el. 

~ A gyógyszerésr-gyakornoki bizonyítvány birtokosa. a budapesti vagy szegedi 
tudom1\nyegyetemek:re rendes gyógyszerész-hallgatóként beiratkozhatik. A gyógy
szerész-növendékek egyetemi kiképzésé.t a 112.745/Hll•!. V. K. :M:. sz. renclelett0 l 
kiaúott azabályzat sza\Jíl,lyozza. Ennek intézkedései a l;övetkezők: 

1. §. Az egyetemi gyógyszerészi tanfolyam két évig tart. 
2. Az egyetemi gyógyszerészi tanfolyamra csak az vehető fel, ki a 

g,vógyszerész-gyakornoki (tirocinális) vizsgát letette. 
3. §. A gyógyszerész-hallgatók az első évben a bölcsészeti, illetőleg 

mathematikai-természettuclományi. a második évben az orvosi kar rendes 
hallgatói közé tartoznak. Gyógy~zerész-hallgatói minőségük azonban a fel
vételkor a leckekönyvbe bejeg~'zenclő. 

4. §. Az első évi tanfolyamra való jelentkezés a bölcsészeti, illetőleg a 
mathematikai-természettudományi kar dékánjánál történik. A jelentkező 
köteles igazolni, hogy a szabályszerií előtanulmányokat eh-égezte. A bemu
tatandó okmányok a következők: 1. születési anyakönyvi kivonat; 2. gim
náziumi vagy reáliskolai é.ret.tségi bizonyítvánr; a reáliskolai érettségivel 
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jelentkezők a latin nyelvre vomtkozó kiegészítő érettségi vizsg'álatról szóló 
bizonyítványt is bemutatni tartozm.k; 3. gyakornoki (t.irocinális) bizonyít
vánv. 

· 5. §. A második évfolyanua az orvosi kar dékánjánál jelentkezik a 
gvógyszel'ész-növendék. Itt igazolja, hogy az első két. félévben a kötelező tár
g.vakat h<illgatta és az elövizsgákat letette. 

· Ha mm fejezte be az elővizsgákat, a gyógyszerészi tanfolyam második 
évére csak feltételesen vét e tik fel s a második év 1. féléve csak akkor számít 
neki, ha az elővizsgák letételét tamBító bizonyítványt még ugyamzon fél
évben, legké.oőbb november hó 15-ig megszerzi, illetve bemutatja, ellenkező 
esetben a második év 1. félévét újra kell hallgatnia s a második év II. fél
évére addig fel nem vehető, míg az elővizsgát. minden tárgyból sikenel le 
n~m tette. 

G. §. A tanfolyam kötelező tárgyai a következők : Az első év I. felében: 
a) természettan, b) állattan, e) ásv[mytan fölcltanml, d) kísérleti vegytan I: 
.(általános és szervetlen veg~'tan első ré.,ze ), e) növénytan, f) természettam 
gyakorlatok, g) növP.n}·tani g>'akorlatok. A II. félévb~n: a) kísérleti veg~·tan 
(~zervetlen vegytan má socli k részr és szerves vegytan), b) növénytan, e) VP gy
tani gyakorlatok, d) növénytani gyakorlatok. A második év I. felében: 
a) elemző vegytan, b} gyógyszerismeret, e) közegészségtan, d} gyógpzerészet 
gyakorlatokkal, e) elem?.Ő vegytani gyakorlatok, /) élelmiszervizsgálatok 
g'vakorlatokkal. A II. félévbrn : a) gyógyszerészi vegytan (szervetlen és 
s~en·es rész), b) gyógyszerészet gyakorlatokkal, e} gyógyszPrészeti vegytani 
c:vakorlatok, d) gyógyszerünnereti gyakorlatok. 
'· · 7. §. A tanlllÍtott szorgalmat és előmenetelt az illető tanfrok a lecke-
könnrbe beírják. 

· 8. §. A crvógyazerészmesteri oklevél elnyerésére az elővizsgák és két 
{grnlrnrlati é~·elrnéleti) szigorlat sikerei' letevése '<ZÜk;:;éges. Az elövizsgák, 
valamint a szigorlatok nyilvánosak. 

9. §. Az elővizsg:ík ~- böle.3észeti, illetőleg a mathematikai-természet
tuclománvi karon teendők le. 

10. §.Az clövizsga a természetl<lllból az I. félév befa'jeztével, a növény
tanból é> vegytanból pedig a II. félév befejeztével teendő le. 

11. §. Az elővizsgákra. a je.lölt a bölnészeti, illetőleg a mathematikai
természettudományi kar clékánjánil jelentkezik. Első jelentkezéskor el6-
mutatandók a gyógyszerészi tanfolyamra való felvételre jogol'ító okmányok, 
to\'ábbá igazolandó, hogy a jelölt az első év I. félévére kötelező tárgyakat 
lrnllcr,Ltta úoyszinte a gvakorlatokban résztvett. A növénytanból és vegy
tanból elŐvi~sgálatra csak akkor jelentkezhetik a jelölt, h~ az elővizsgát a 
természettanból már sikerrel letette, a II. félévi kötelező tárgyakat hall
gatta és a gyakorlatokban is eredményesen résztvett. A természctta~bó~, 
növé111,tanból és vecrytanból a bölcsészettudományi, illetőleg a matherna t1ka1-
termé~zett.uclománJI kar a vallás- és közoktatásügyi miniszter jóváhagyá
sával vizsgaprogramrnot állapít meg, mely ötévenként átvizsgálandó és a 
növendékekkel nyomtatásban közlendő. 

12. §. Az eléivizsgákon a bölcsészeti, illetőleg mathemetika-term~szet
tudományi kar dékánja, vagy annak helyettese elnököl. Vizsgálókként a~ 
illrtő tudományszakoknak a kar javaslatára a vallás- és közoktatásügyi 
miniF-ztcrtől l..inevezett egyetemi tanárai miíköclnek. A vizsga elnöke eg~·úttal 
vizsgáló nem lehet. 

' 13. §. Az elővizsga tartama minden egyes tárgyníl egymg~red óra. 

;{éthelyi: A gyógyszerészet jogsznbályai. 3 
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H. §. Az elővizsgákról sza bály~.zerií. jegyzőkönyv vezetendő, lllelylie 
mindegyik vizsgáló sajátkezií.leg bejegyzi a vizsga eredményét a maga 
tároyából. A véo·eredmén)t az egyes tárgyakból lrnpott osztályzat figye
len{l)evételével a~ elnök áilapítja meg és azt a leckekönyvbe bevezeti. 

15. §. Az elővizsgák letételéről szabályszerű bizonyítványt kap a 
növendék, melyben a nyert osztályzatok végeredménye ki van tüntetve. 
Ez a bizonvítvánv a második évfolyamra való beiratkozáskor fel-
mutatandó. · „ · 

16. §. Ha a jelölt az előző félév végén az elővizsgán elégtelen osztály
zatot lrnpott, két hónap múlva javíthat. Ha az ismétlés nem sikerült, ugyan
azon időközben másodszor ismételhet. Harmadszori ismétlés csak az esetben 
eno·rdhető meg, ha a jelölt. az illető tárgyat vagy tárgyakat újból hallgatta, 
ille

0

tőlr.o· a megff'lelő gyakorlaton újból résztvctt. A harmadszori ismétlésre 
való e~~O'edélyt a jelöltnek a vallás- és közoktatásügyi minisztertől kell 
kérelme~nie, aki ez ügyben a tarníc~i testü!P.t javadatának meghallgatásával 
határoz. 

17. §. Ha a jelölt a harmadszori ismét.léskor, ha bár csak egy tárgyból 
is, rlégt<>len osztályzatot nyert : tanulmányait nem folytathatja, netalán 
kiilföldön szerzett. oldevele pedig nem honosítható. 

18. §. A jelölt az elővizsgákat csak azon az egyetemen teheti le, ahol 
tanulmányait végezte, úgyszintén ismétlés is csak ott történhetik. Rend
kívüli köriilmények alapján, az illető tanárteRtiiletek meghallgatása után 
kivételesPn a vallás- és közokta tási.igyi miniszter a más egyetemen való 
ismétlést megengedheti. 

19. §. A szigorlatok az orvosi karon tartatnak, s esak ott tehetők le, 
ahol a jelölt a gyógyszerészi tanfolyam negyedik félévét vég<'zte. A szigor
httok megkezdése legfeljebb a tanfolyam befejezését követő tanév végéig 
halasztható. További haladékot kivételesen méltánylást érdemlő esetekben, 
a tanári testület meghallgatásával a vallás- é.,, közoktatásügyi miniszter 
adhat. 

20. §. A jelölt ~t szigorlatokra az orvosi kar dékánjánál jelent.kezik. 
21. §. Az első, vagy gyakorlati szigorlaton az elemző és a gyógysze

részi veoytanból, továbbá a gyógyszerismeretböl gyakorlatilag tesz szigor
latot a jelölt. A második, vagy elméleti szigorlat tárgyai : a kísérleti és 
gyógyszerészi vegytan, gyógyszeriflrneret, közegészségtan (beleértve az 
élelmiszerek vizsgálatát). A vizsgáló tanárok a súgorlatokra vonatkozólag 
az orvosi kar, illetve a vallás- és közoktatásügyi miníszter jóváhagyásával 
szigorlati programmot állapítanak meg, amely ötévenként átvizsgálandó 
és a jelöltekkel nyomtatásban közlendő. 

22. §. A szigorlatokon az orvmikari dékán vagy helyettese elnököl, 
vizsgálókként az illető szakoknak a kar java~lata alapján a vallás- és köz
oktatásügvi minisztertől kinevezett egyetemi tamírai működnek. Az elnök 
egyúttal Vizsgáló is nem lehet. A szigorlatokon a kormány képviselője is 
jelen van. 

23. §. Az elslJ és második szigorlaton az egyes tárgyakból elért ered
mény ugyanolyan módon jelzendő, mint az elővizsgákon; a végeredményt 
az elnök állapítja meg. A végeredmény a számjegyek összegének középértéke. 
Ha a középérték nem egész szám, a bizottság a végeredinényjegyet szó
többséggel állapítja meg. A szigorlatok ismétlésére megszabott határidőket 
(26., 27., 30. §.) feléig a kar megrövidítheti; ennél több kedvezményt csak 
a vallás- és közoktatásügyi miniszter engedélyezhet. 
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:2±. §. A gyakorlati szigorlatot a negyedik félév végén, 'az illető inté
zetekben tartják meg. A jelentkezés alkalmával köteles a jelölt bemutatni: 
n) a gyógyszerészi tanfolyamra való fel vételre jogosító okmányolrnt ; b) az 
elővizsgák letevését igazoló bizonyítványt; e) leckekönyvét. 

25. §. A gyakorlati szigorlaton a jelöit az elemző és gyógyszerészi vegy
tanból, zárt írásbeli dolgozatul, valamelv keveréket vagy összetett testet 
rnin5ségileg elemez, esetleg valamely térfogatos elemzést vé9ez, az alkal
mazott eljárásokat és az eredményt írásba focrlalva, a vizsgálobizottsiíg elé 
terjeszti. Azután a bizottság előtt valamely hi~atalos gyógyszer azonosságát 
és tisztaságát a magyar gyógyszerkönyv szerint megvizsgálja. A gyógyszer
ismrretből egy yagy több gyógyáru azonosságát és tisztaságát megvizsgálja 
és "rröl szintén írásbeli dolgozatot készít; majd a mikro~zkóp::is vizsgála
tokban YiJIÓ jártasságáról tesz bizonyságot a bizottság előtt. 

A vizsgálóbizottság tagjai a vizsgálatok menetére, az alkalmazott 
eljárásoh."Dt és a reakcióba vonatkozó kérdéseket intéznek a jelölthöz. 
A jelölt a gyakorlati szigorlaton egy-egy írásbeli dolgozat elkészítésére leg
feljebb 3 órá11yi időt fordíthat. A gyakorlati szigorlat eredményét. a vizs
gálók <t szabál;."szerű jegyzőkönyvbe bevezetik, továbbá a jelölt írásbeli 
dolgozatára is n'íírják, a végeredményt az elnök állapítja, meg. 

26. §.Ha a jelölt a gyakorlati szig::irlaton egy tárgyból elégtelen osztály
zatot Ica pott„ 3 hóm p múlva ismételheti a szigorlatot, szükség esetén a vizs
gMóbizottság egy félévi lahnratóriumi dolgozásra is utasíthatja az illetőt.. 
lfa a szigorlat. ekkor mm .;ikeriil, azt az rmlített. móclozcüok szerint újból 
ismétel heti. 

Harmadik ismétlésre c.·mk hat hónap múlva jelentkezhetik, a tanári 
testület javaslata alapján a vailás- f.s közoktatásügyi miniszter engedel
mével. A harmadik ismétlés sikertelensége esetén az illető tanulmányait 
nem folytathatj<t és netalán külföldi egyetemen kapott. oklevele nPm hono
sítható. 

27. §. Ha mind a két tárgyból elégtelen osztályzatot kapott a jelölt, 
csak G hónap múlva bocsMható ismétlésre és egy, esetleg két félévi labo
ratóriumi dolgozásra utasítható. i\Tásoclik ismétlés hasonló módozatok 
:;zerint újabb hat hónap múlva van megengedve. Az egész szigorlatot har
nwdszor ismételni nem lehet. Ha második ismétléskor csak egy tárgyból 
javított a jelölt, a másik tárgyból való szigorlatára vomtkozólag a 26. § 
rendelkezései érvényesek. 

28. §. A jelölt az elméleti szigorlatra csak sikerült gyakorlati szigorlat 
alapján jelentkezhetik, amit írásbeli dolgozataimk bemutatáRával igazol, 
ugyan°kkor az elővizsgálrról szóló bizonyítványok is henyujtandók. 

29. §. Az elméleti szigorlaton a jelölt az eg~rer; tárgyakból egynegyed
egynegyed óráig felel. A szigorlat eredményét r., vizsgálók minden tárgyból 
kii.lön-kiilön írják be a szigorlat jegyzőkönyvébe. A yégeredmén)'t az elnök 
állapítja meg, a 23. §-han előírt módon. 

30. §. Ha a szigorlat nem sikerült, ismétlésre annyiszor két hónap 
múltán jelentkezhetik a jelölt, ahány tárgyból elégtelenül felelt; másod
szori ismétlésre pedig annyiszor három hónap múlva, ahány tárgyból nem 
felelt meg. Ha az első vagy másoclik ismétléskor két vag~' több tárgyból 
kapott elégtelen osztályzatot a jelölt, a vizsgálóbizottság utasíthatja, hogy 
1 vagy 2 félévig újból hallgassa az illető tárgyakat. 

Harmadszori ismétlésre egyes tárgyakból c8alcis a vallás- és közokta
tási.i.gyi miniszter adhat eligeclél~'t, az orvoskari tanftri testület javadata 
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alapján ; az egész szigorlatn<tk harmadszori ismétlése azonban nincs me u

engeclYe. A harmadik ismétlés sikertelensége esetén a 26. § utolsó beke~
clé,émk rendelkezései mérvadók. 

31. §. H~ a jelölt a gyakorlati é.> elméleti szigorlatot sikeresen kiállotta 
a 'iZ't bílyszerií eskii letevé3e és a megfelelő díjak lefizetése után, részére ~ 
gyógyszerészmesteri oldevél kiállítandó. A gyógvszerészmesteri oklevél 
vag1T jelzés nélküli, v,igy jó, illetőleg kitiinő jelzés{í.. 

, ~~· ~· Feljogo~ít~ vizsgára (a.pprob.atio) a je}ölt a s,zabályszeril (3 évi) 
se ged1 ido eltel te ntan Jelentkezhetik, annkor is gyogyszereszmesteri oklevelét 
valamint a segédi bizonyítványt vagy bizonyítványokat bemutatni köteles. 
Jelöl~ a felj,og~~ító vizsgára úgy .is ~el~~tke.zhetil~, hogy okmányait és a 
sza b1ly5zeru cli]akat az orvoskari dekam hivatalmk beküldi melv ()t a 
dékán megbízásából a vizsg<t idejél'ől értesíti. ' · 

33. §. A feljogosító vizsga azon az egyetemen teendő le, rnelven a jelölt 
oklevelet kapott. mtől való eltérést, méltán~·lást érdemlő es~tekben a 
vallás- és közoktatásüg~·i miniszter engedélyezhet, ' 

34. §. A feljogosító Yizsga két ré3zből áll, ú. m. gyakorlati é.3 elméleti 
ré3zből. ~ · 

1. Gyakorlati rész. A jelölt egy vagy több galénmi készítménvt azonos
ságára és ,tisztasá~~ra megvizsgá.l, _toYá)Jbá azok. h,a~óanyagtar.talmát, a 
ma gy~ r gyogy~.zerkonyv r~ndel keze3ei szennt. me nn_'{iseg1leg is meghatározza. 
A g~'ogyszerkon~'V haszinlata megengedtetik. 
. , 2. Elméleti r~s~. A ]el~~tn~k igazol,nia kel~, hogy a gyógy,;zertári rencl
tartasra von1tkozo O.'.szes ton·enye!rnt e~ szabaJvrencleleteket s a. hivatalos 
gyógyszerkönyv összps g,vakorlati utasításait ismeri, mmkiilönben hoov 

1 t 1 1, . 1 ' , ' 1 1 ' ' "'· a. uva .a os ga enns1 ,::e3z1tmenye ere voncit rnzo gyóffvszerkönyvi szöveo· 
n,iag_varázatá~an, ;''~la1~ünt ezen ké3zí~m.ények elő~llitá";\i módjában teljese~ 
Jamtog, A fel]ogosito vizsga gyakorlati resze legfel]e bb három óráiD" elméleti 
ré3ze p2dig legfeljebb fél óráig tarthat. '" 

35. §. A feljogosító vizsga elnöke az orvoskari dékán, vizsgálók a gyóffv
szeré3zet egyetenu tan~m és a vallás- és küzoktatásii.gyi minisztertől l~
~" v~zett'. gyakorló ,g~'Óg_~sze_ré~~.'. aki ~gyszersmind~ g.yógy~zertártulajclonos. 
E ;r1zsgan a kon~rnn;' kepv1.~eloie rn Jelen van. A,:elJogos1tó vizsga sikeres 
letetele nunclen ielzes nelknl, avagy - megfelelo esetekben »kitiinő« »jó« 
]elzé3sel -- a gyógyszerészi oklevélre záradékul rá vezetendő és az orvo~kari 
dékán és a kormán~' képviselőjének sajátkeziialáírásá.val, továbbá az orvos
kari ~ccséttel ,lü,telesítenc~ó. Gy~gysz~r~~ri jogért való folyamoclásra, gyógy
szertar vezete3ere, tula]clonosi, ber101 vagy gondnoki minőségben az 
oklevél csak a feljogosító záradékkal ellátva jogosít. - ' 

, 36: §. Jia aj.elölt a,feljo~osí~-Ó ,vizsgán 1?-em felelt meg, azt hat hón!lp 
muh:a isn;etelh~t-i. .To.vabbi .. 1s~.ne.t1.e3~Jue ,1mnclen~rnr csak eg,Y év múlva 
bocsathato. Az ismetlesek kozotti ido gyoITyszertarban töltendő el. 

, 37., §„ ~\. felj~gosító viz.sgára a gyóg~:szerész-növenclékek kiképzését 
targyazo reg1 ~zabalyzat szermt oklevelet nyert gyógyszerészek is bocsát
hatók. ~a ~z ~ll~~ől~ ezt a vizsgá_t letenni ?hajtják, e célból azon egyetem 
orvoskari clekau]aiial tartozmk ]elentkezm, melynél oldeveli.i.ket nverték 
~ ott ol~levelii.l~ felmu~atása ~~ie~.lett igazolni kötelesek, hogy három.segédi 
evet mar szabalyszeruen eltoltottek. 

A gyógyszerftaz-_c}ol~torátnst a cs. és.apostoli kir. Felség által 191'1. évi 
augusztus ho ll-en iovahagyott 112.74511914. Y. K. M. sz. rendelet szabá
lyozza„ E szerint : 

t 
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. 1. §. ~·\.zon é~ettségi vizsgát tett oldeveles gyógyszerészmestereknek, 
akik a ~' ogyszcr;sz-cloktori fokozatot kívánják elnyerni, még 4 félévig 
~gyeten~i ta~u~manyo~ckal ,kel~ fo.glalkozniok, amelyek alapján doktori 
ertekezest kesz1tenek es szobeh szigorlatot tesznek. 

. 2. §. A jelöl~ egyetemi tanulmányainak végeztével ,doktori értekezést 
nyn)t be és pedig a veg)tanból, a növénytanból, a gyógyszerismeretből 
a vag~- a közegészségtanból. 

J\Iagyarország kormányzója a m. kir. vallá~- i\s közoktatásüavi miniszter 
~lőterje;o.tc~Pére me(!'.engedte, hogy a gyógyszerész-doktorátus tá~gyában kelt. 
fentebbi ni:\zabályzat<c 2. §-a, mely szerint a »jelölt egyetemi tanulmányainak 
végeztével doktori értek.:-zést nyujt be, és pedig : a vegvtanból, o, növénytanból, 
a gyógyszerisnrnret ből, avagy o, közegészségtanból<c. oclamódosíttassék, hogy „a 
jelölt egy0temi tanulmányainak végeztével doktori értekezést. nynjt be a követ
kező tárgyak valame!yikt!oből, úgymint : a ve~ytanból, a növényt!lnból, a 
c;vógys~erismercthől a g_11ógys.~erészetböl, avagy a közegészségtanból.« (Bnda
pe,;ti Közlöny Hl2±. hi 259. sz.) 

3. §. A doktori szigorlat egy fő- és két melléktárgyból teendő le, 
Főtárgy az a tudományszak, amelyből a doktori értekezés készül
nwlléktárgynl bármely tudományszak választható, melyet a jelölt gyógr. 
szeré,z-növendék korában kötelező tárgyképpen hallgatott. A {őtárggyal 
a doktorjelöltnek elméletileg legalább még két féléven át, a választott 
mell~ktárgyakl~al pe1lig elméletileg és gyalrnrlatilag egy-egy féléven át 
kell foglalkozma. 

-l. §. A gyógyszen'\sz-doktori szigorlatra való jelentkezés nlkalmával a. 
jPlólt az orvoslrnn dékánnak a következő okmányokat mutatja be : a) anya
könyvi kivonat és a vÉ'gzett ta nulm:ín:·okat [Plti.i.ntető életrajzát (curriculum 
vitae), b) érettségi bizonyítv[mvát, c.) gyógyszerészmesteri oklevelét, d) a 
~z,1 bálvszeríi (8 félévi) eg.wtemi tanfolvam befejezésf.t. igazoló végbizo
nyítvánvát, e) floktori értekezéf'ét.. 

5. §. A szigorlat. alapja a doktori értekezés. Doktori értekezési.i.l csak 
ol~'an önálló tudományos dolgozat fogaclliató cl, mely a jelöltnek alapos 
ti1rg~'ismeretéről és a tudományos kutatás módszereinek alkalmazásában 
való j:htasságáról tanuskodil~. 

6. §. A folyamodó az értekezbt 100 n:·omtatot.t példányban a kari 
llékánhoz nyujtja, be, aki azt az értekezés tárgyköréhez legközelebb álló 
két szakelőadónak adja ki elbírálás végett. 

7. §. A bírálók az értrkezés tudomáiwos értékéről írásbeli véleménves 
jrlcntést tetjesztenek a kar elé, amely az elfogaclús tárgyában ezek alap]án 
hat.ároz. Ha<', kar az értekezést. visszautasítja, a jelölt csak egy év múlva 
mujthat be újból doktori értekezést. 

8. §. A doktori rrtekezés elfogadása esetén a jelölt f\ZÓheli szigorlatra 
boc'ní.t hntó. 

9. A vizsgálóbizott»ág elnöke az orvosi kar dékánja vagy helyettese ; 
bírálók ,;3 vivgálók p~dig az illető szakok rendes vagy rendkívüli tanárai. 
A ,.;7.Ígorla t n:'ll vános. 

lü. §. Az elnök megnyitja, vezeti és a vizsgálók beleegyezésével bezárja 
<! szigorlatot, a jl'lölthöz kérdé<eket intézhet és az eredmény niegállapí~ása
kor véleményét előaclja. A vizsgálók a szigorlat lllinden tárgyából intéz
hetnP k kérdéseket tL jelölthöz. 

11. §. A jelölt. a szigorlat minden tárgyából a tudományos vi~sgálódás 
foeredmén:'einek alapos ismeretét tartozik igazolni, a féítárgyból ezenfelül 
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a 11~.z1alciro,rh~lom ism~r~~ét és '.1 :u~lományos knta tás módszereinr k önfilló 
a ,a mazasaban valo iaratossagat is. 

12. A szigorlat a 3 tárcryból egyszerre teendő le A · ·l t 
tartam l [ 1 · bb 1 't ' b. · · sz1gm a 
,'. · a e~ e le rn · ora,, ame~y időből egy óra a főtárgyra és fél-fél 
ura .~ :~1ell.~kt?rgya!rr~ forclitanclo. ~ gyógyszerész-~loktori szigorlatolcról 
sza bal> ,zeru Jegvzokonvv vezetendo melvbe a Vl~oga'lo'l b ' · 'l t' Jb'l · " " ' .1 · „~ e en]ac .ar-
gyuc o a szigorlat eredményét; a. végeredményt elsősorban a főt' b'l 
kapott o:;ztálvza tot fig-relem be véve az elnök á

0

lla pítja m~ 0 . H arg:y 
0 

latot a bizottság elfÓgadja, az e~edmén~ me,gi'elöléséreb' a ~co~ szt1lgor.: 
osztáh·za • 1- h 'l l 'l · " ve cezo · ., . '"o_, _ aszn.a anc o e: ~u,mma cum laude, cum laude és rite. 

, 13. §. !l>t ~ sz1go.rlat a. fotargyból nem sikerült, a jelölt azt e ·, fél év 
mu~va meg1s.metelheti, másodszor (utolsó) ismétlés eg.;, e'v Dl 'l , g}t <t'. 
l t ] H l "lt ll 'l , , ·" u 'a .or en-
ie 1 e J.. D, ]e o · egv me e ctarO'vbol felelt elégtele11u"l" 3 h' h l' 
2 ll'l t' b'l , . ' "'"' . ' onap, a peog 
,me,: e a.rgy „0 , ugy h~t ho~rnp mulva javíthat; másodszori (utolsó) ismét

les felev, 1lletoleg egy ev múlva történhetik. 
14', §. A .szigorlat. után ar. egyetemi tanács a jelöltet gyócrvszerész-

doktorra avatja, a doktori oklevélben a Qzicrorlat táro·,,ai és a 0
' " ' 

tályzat (12. §) megemlítendők. " b . bJ vegso osz-

„ A gJ'.ó~yszerészi, oklev~l birtokonai a lörténehni l\fagyarorszá on véd
kote1Pfet1~e.\lüknek gyogyszeresz-önkéntesi minősé()'ben tehettek eleget g Az erre 
v~nat '°~·~, J?gsz~bály az, l 912: XXX. t..-c„ amely awnban a hábor(lt követő 
bekesze1wdes kovetkeztel1en - egyelőre - végre nem hajtható. 

A i~őkne l~ gyógys.zerész-gya~cor~okká leendő fel vétele tárgyá bana 37. 193 / 
1896. '·. ~C. l\I. sz. korrenclelet mtezkedik a következőképpei1 · O ' á · ' 
a postoh lm. Felsége 1895. évi wwember hó 18-an kelt legfelsőbb. lhe~~sz ~1 ~s 
val előterjei;ztésrlllre a nöknelrn gvógvszPrészi pálvára val, l' het' a'tarozasa
vona tk ' b, 1 1 1 1 

. · ·! ·· - ' J · · o ep e ese , az erre 
ozo sza a yreuc e ete' mtezkedéseinek épséfl'ben tartása mellett leo·-

~eg_Yel.m;se ~be~ megengedni méltózt~.tván: ért.esUem a tör;~nyhatós,ágot., 
?gy gyogy.,,zeresz-,gyakomokul ezentul az ..... sr.. a. kelt itteni rendelettel 

labocsatott szabalvzatban megjelölt rlőképzettséget · l' "l · 
felveendők. · - · igazo o no e is 

A legfelsőbb elhatározá~ értelmében a felvétel csak t "l t 
1 évén megadh t' f lhí t" , h , · · · eRe ro -ese .rfl 

· „ , ll: o, e, vom a orveny atoságot, hogy olyan esetben midőn 
a no kerelmez1 a gyogyszerész-gyakornokká leendő felvételt a l 11," f 1 
szerelt ]'érv'n t b l" · · l , , ce oen e -
· 

1
, ; l. e )„ a e ugymm~szterre (nepjóléti és munkaügyi miniszterrel 1) 

x:~ veg eges ~ on~és v:~gett a. ,ti~zti. főo_rv:os véleményének kíséretébe
0

n mi~-
cor a vallas- es kozoktatasugy1 nnmszterhez terjessze fel. 

ki Az 1876 : x~v. ~·-e: 1~9. §-a sz~rint gyógyszertárt csak az kezelhe~, 
az ~rszag t,eruleten ervenyes gyogyszerésztudori vagy gyógyszerész

mester1 oklevellel van felruházva. 

, Az okle".'elek érvényessége a 43„ 44. és 45. §-ban foglalt határoz
manyok szermt állapíttatik meg. 

1 
7. Jegyzet • .Az ok}evelek érvényessége tekintetében a Tv. utal a 44 i:. 

ame Y ,azonbai;i az orvosi oklevelekre vonatkozik. Ez az utalás b · ~ ra, 
fatályat kiteqeszti a gyógyszerészi oklevelekre is vairyis . külfö~~t an ~nnak 
~e~ nrert oklevelek, amennyiben nemzet.közi egye~mé;Jyek. múskénti neegye. e~~e
ue. ne r, csak szabá.lyszerlí honosítás (nostrificatio \ útján érvénye~~t~~1t -~
'á. gyaknezei:i §(' m~Rod1~ bekezdése Ausztria és l\fagyárország közi'ogi ka ·~ ' 
' .na megsz mtevel targytalanná vált. · pcso ll-
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8. Jegyzet. A lJezáróhg 1892. évig kiállított gyógyszerészmesteri oklevelek 
nélkülözik az ú. n. feljogosH.ó záradékot, amennyiben az ily okleveleklrnl fel
ruházottak már az egyetemi évek elöt.t taitoztak segédi gyakorlati idejüket 
kitölteni. 1892-1913. évek alatt a segédi gyakorlati idő szintén 2 évrP terjedt, 
azonban fakultatíve a.z egyetemi tanfolyam előtt vagy utáp. volt kitölthető. 
Az ezen időközben kiállított. gyógyszerészmesteri okleveleket a gyakorlati idő 
kitöitésének igazolása mellett a törvényhatá3ág első tisztviselője záradékolta, 
míg 1917 óta az oklevelek záradékolása a fentebb elmondottak szerint (l. fel
jogosító vizsga) történik. 

9. Jegyzet. A gyógyszerészmester - Magi~ter pharmaceut - cím semmi
féle von<itkozilsban sincs az ipari foglalkozásoknál használatos »mester« címmel. 
Ugyanis ez a megjelölés akadémiai fokozatot jelent, melynek adományozá-
8ára a meghatározott előfeltételek mellett kizárólagosan a tudományegyetemek 
jogosultak. Ilyen értelemben a l\Iagister szó összefügg a latin mag n u s, 
magi s és a görög meg a sz szavakkal és elüljárót, felügyelőt, intézőt jelent. 
A római alkotmányos és állami életben különböző udvari, hivatali és katonai 
méltóságok megjelölésére szolgált. Laikus értelemben vett Magister az egye
temek felállítása előtt egyenlő rangú cím volt a mai doktorral s azt illette mel?', 
aki valami tudományt tanított és tanítványokat gyüjt.ött maga körül. E tudo
mányos rangnak az első foka a lJ a c e B la u re u s valt, melyet a XIII. szá
zadtól kezdve IX. Gergely pápa honosított meg a párizsi egyetemen azon tanulók 
címéül, akiknek a vizsga kiállása után megengedték, hogy bizonyos tantárgyakból 
előadásokat tarthassanak. Későhb általánosan elterjedt az egyetemeken ez az 
elnevezés és mtézmény és azt az akadémiai fokozatot jelentette, melyet a tanuló
nak a magiszter~ég, majd a doktorság előtt el kellett nyernie. A baccalaureusok
nak a l\Iagister címet csak sikeresen kiállott nyilvános disputációk uM.n adták 
meg ; ez a cím későblJ is fennmaradt s az akadémiai képzettség (Liberalium 
nrLium magister, rövidítve: L. A. l\L és A. l\L is) megjelölésre használták a 
filozófiai „zakot (facultas artium libemlium) végzett tudósoknál. Lgúja bban 
a l\lagister cím mint akadémiai fokozu t, az oklevéllel felruházott gyógyszeré-
szeket illeti meg. · 

10. Jegyzet. Az 1000. évi 44.518. B. l\I. sz. körrendelet szerint gyógyszerész
scgéd és egyetemi gyógyszeré.~zet-lmllgató egyidejűleg senki sem lehet. Ugyanis 
az egyetemi tanfolyam sikeres hallgatása és bevégzése a jelölt munkaMpességét 
és idejét a megszabott két éven :'tt. teljesen igénybe ves:li s viszont a segédi idő 
kizárólagos rendeltetése az, hog~' a gyógyszerész-növendek a hivatása által meg
kívánt gyakorlati tuch1ivalókat t'1pasztalás útján efaajátíthassa. Az eltöltött 
gyógyszerészsegécli idő hatósági tanusílásánál tehát szabály, hogy a gyógyszerész· 
növendékek által a kétévi egyetemi tanfolyan~ alatt a szorgalmi időben vagy 
az abba eső kisebb szümdőkben teljesített segédi mfü:öclés a szabályszerű segédi 
időbe be nem számítható s az eg_vetemi évek között.i nagy szünidőkre eső segédi 
szolgúlat is csak az esetben tekinthető kivételesen szabályosnak, ha lntelesen 
igazoltatik, miként az megszakítás nélkiH legalábli két hónapig tartott. 

Az 1876 : XV. t.-c. 45. §. A külföldi egyetemeken nyert , . , gyógy
szerésztuclori címnek használatát az országban a kormány esetenkfmt a 
fentebbi feltételek nélki.i.l is megengedheti, de ez a gyógyszerészet gya
korlására az ország teri.i.letén jogosultságot nem ad. 

11. Jegyzet. A 2810 /189.!. B. "1. kih. ~z. rendelet értelmében a •)gyógyszerész,, 
elnevezést csak a »gyógyszerószmester« hasznilhatja, vagyis oly egyén, ki ~z 
1876: XIV. t.-c. 129. §-ának első bekezdése értelmében gyógyszertárt kezelhet. 

1.2. Jegyzet. A 6222/1907. B. M. sz. rendelet szerint orvosi oklevéllel bíró 
gyógyszertártulajdonos egyszersmind orvosi gyakorlatot nem folytathat, mert 
uz, hogy a gyógyszertártulujdonos egyszersmind orvosi gyakorlatot is folytasson, 
sem a törvény és az érvényben lévő renueletek intézkedéseivel, sem a közön.~ég 
általános érdekeivel össze nem egyeztethető. 
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b) A gyógy8ze1•-ál'szabás, 

Az 1876 : XIV. t.-c. 136. §.A gyógyszerek árát a magyar gyógyszer
könyvhöz csatolt árszabályok által koronként a népjóléti és munkaügyi 
miniszter sza hályozza. 

A 170. § 6. pontja értelmében a gyógyszerkönyv és árszabály ter
vezetét az »Országos Közegészségügyi Tanács« szerkeszti. 

169. §. A közegészségi ügyek tudományos tárgyalása céljából egy 
véleményező s indítványozó testület állíttatik fel, melyben minden, ez 
irányban jelentékeny szakma képviselve legyen. 

E testület címe : »Országos Közegészségi Tanács«. 
E test illet tagjai nem tisztviselők ; a közegészségi ügyekre csak véle

ményt adnak, de közigazgatási ügyek elintézésére s végrehajtására 
hivatva nincsenek. 

A miniszter közegészségi ügyekben egyéb szakértő és tudományos 
testületeket is meghallgathat. 

E törvényszalrnszon kívül az állam a gyógyszerárszabás pontos betartására 
vonatlrnzó akaratát kormányrendeletekben fejezi ki, amely nndeletek az időnként 
kibocsátott gyógyszer-ársza básokhoz vannak csatolva. E rendeletek értelmében 
a rendeletben megállapított pénzbüntetéssel hüntethető, aki: 

r1) túlta:xá!. vagyis a kiszolgált gyógyszerek árát a gyógyszer-árszabás 
megálla pításainál maga>abbra szabja ; 

b) a taxúlt vényre nevét sajátkezüleg alá nem írja s a vényt a gyógyszertár 
bélyegzőj éYel el nem !útja ; 

e) a »fiat expecfüio simplex« jelzés dacára az edények, tartályok, borítékok 
stb.-nek nem a legolcsóbb tételeit számítja; 

ti) megfelelő e>etekben az árszabásnak a nngyobb mennyiségekre megszabott 
úrait figyelmen kívül hagyja ; 

e) a magyar gyógyszerkönyvlJPn fel nem sorolt gyógyszerek árait nem a 
:i\iagyarorszá@·i Gyógysz.:irécz Egyesület áltr.l kidolgozott, ú. n. bfrvített (félhiva
talos) árnza bás sz<:!·int tax:Uja. 

e) A gyógyszei·tá1•al~ helyes kezelése, 

..,\ tárgyalárnnk alapjául szolgáló 124. § az állami felügyeletet kiterjeszti a 
gyógyszertámk helyes kezelésére is. E tekintetben -- önként érthetően -- a tör
vényhozónak távolról sem állh~,tott szándékában s megközelíthetően sem volt mód
jában, hogy a gyógy5zertára k helyes kezelésére von~tkozó szabályokn,t 6s uta5ítá
sokat szakaszokba gyüjtse össze. ·ugyanis egy gyógys,•ertár hdyes kezelésének 
fogalma a gyak0rlatból, továbbá azokból~, tiltó parancsok összességéből alakul ki, 
a melyeket az á Ila m a gyógyszertárak kezelPsére nóz ve, mint Wa !nmka t törvény Len, 
illetőleg rendeletekben kifejezésre juttat. 

Hogy egy gyógyszertár helyes kezelése alatt mi értendő, azt megtanulja, a 
gyógyszerészjelölt a köteiező gyógyszertári gyakorlatból, viszont ugyanezzel a 
kérdéssel foglalkozik -- bár csak érintőleg - a gyógyszerészi miitan (teknológia) 
is, amelyet a gyógyszer0szet elméletének nevezhetünk. Végül, miként említettük, 
az állam bizonyos Walmakat úllít fel, amelyek olyan cselekményeket tiialmaznak, 
melyek valamely gyógyszertár helyes kezelésével össze nem egyeztethetők. 

Ahelyett tehát, hogy a gyógyszertár -helyes kezelésére vonatkozó számtalan 
szokás; továbbá a gyakorta t ból kia lalrnlt szabályok felsorolására szortíkozrnínk, 
amelyek egyébként sem tartoznak t:írgyalásunk kereteibe, azokra a jelentékenyebb 
tilalmakra terjeszkedünk ki, amelyek ezidőszerint a törvényben vagy a törvény 
alapján kihocs:ított rendeletekben jutnak kifejezésre. 

1 

1 
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Az 1876 XIV. t.-c. 7. § szerint büntetendő cselekményt követ el az : 
1. aki a magyar gyógyszerkönyvben előírt gyógy- és vegyiszereket 

az ott megállapított, illetőleg a szükséghez mért mennyiségben kivétel 
nélkül és állandóan készletben nem tartja ; 

2. aki az egy t-tel megjelölt vagyis erős hatású szerek~t a többi szerektől 
elkülönítve nem tartj ~t 

3. aki az egy vagy két t-tel jelzett szereket szabályszerli Ol'vosi rendel
vény nélkül kiszolgáltatja ; 

4. aki az orvossal fennálló titkos egyetértéssel megállapított vényekre 
"Tóo-yszert szolgáltat ki ; 
o. 

0 

5. aki az olyan, egyébként szabályszerli vényre, amely két t-tel jelzett 
szert is tartalmaz, ahol gyógyszertár van, 48 órán túl, a,hol gyógyszertár 
nincs, 4 napon túl kiszolgáltat ; 

6. aki a két t-tel jelzett szert tartalmazó gyógyszert az orvos »repetatur« 
vagy »reiteretur«, továbbá újabb kelettel és a.láírásával való ellátás nélkül 
yagy olyan vényeket, amelyek »ne repetatur« jelzéssel vannak ellátva, 
megismétel (A magyar gyógyszerkönyv III. kia.dását l?atályba léptető 
100.000/1909. B. i\I. sz. r.) ; 

7. aki a rendelt gyógyszereket minőség és mennyiség tekintetében nem 
az orvosi előírás szerint szolgáltatja ki; 

S. aki a használati utasítást a tőle elkészített gyógyszer edényén vagy 
tartályán kelettel és neve aláírásával el nem látja ; 

9. aki használt edényeket, illetőleg a) parafadugókat vagy dobozokat, 
b) járvány idején üveg- és porcellánedényeket tuclomása szerint fertőző 
beteotöl más beteg részére visszavesz ; 

"'10. <tki a külsőleg használt szert nem hatszögletes, hanem hengeres 
üvegben szolgáltatja ki ; 

11. aki a portokokat szájjal való befúvással nyitja ki ; 
12. aJci a főzeteket és forrázatokat sürített ala.kba.n - kiszolgáltatás 

céljaira-készletben tartja ; 
13. a.ki két t-tel jelölt gyógyszereket poralakban belső használatra

bár orvosi rendelet alapján- oszta.tlanul kiszolgáltatja (A mindenkori gyógy
szerárszabásokhoz kiadott N . .i\I. M. körrendelet) ; 

14. a,lci a. kereskedésből beszerzett g-yógyszeranyagokat tisztaságukra, 
awnosságukra és hamisításukra meg nem vizsgálja (37 .709/1873. B. .M. sz. r.); 

15. aki hatósági méreg-engedély nélkül mérgezési, ipari vagy tudo
mányos célra mérget vagy mérgező anyagot szolgáltat ki (104.455/1898. 
B. :\l. sz. r.) ; 

16. az 1876 : XIV. t.-c. 53. §-a szerint, aki titkos összetétellí. gyógy
szereket népjóléti és munkaügyi miniszteri engedély nélkül használatra 
készít vagy árúsít ; 

17. a 90.000/1903. B. :\l. sz. r. 23. §-a szerint minősülő s ugyanezen 
szakasz alapján 15 napig terjedhető elzárással és 200 koronáig terjedhető 
pénzbüntetéssel büntettetik: 

Aki gyógyszerkülönlegességet miniszteri tudomásulvétel nélkül üzlet
szerüen foÍ·galomba hoz vagy a gyógyszerkülönlegességek forgalomba
hozatalára vonatkozó körrendeletbe ütköző cselekményt követ el. 

18. Az 1907 : V. t.-c. rendelkezése szerint 200 koronáig terjedhető 
pénzbírsággal és 10 napig terjedhető elzárással büntettetik : 

aki a közönség részére eladott árucikk (gyógyszer) lemérésére nem 
szabályszerüen hitelesített mérlegeket és súlyokat használ ; 
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aki az üzletében használt súlyokat és mérlegeket elmulasztja két
évenként újra hitelesítésre bemutatni. 

A gyógyszertárak helyes kez.elésér~, v01.rntkoznak a kihágási bü.n
tető törvény némely szakaszai is, miert is e szakaszokat ugyamtt 

tárgyaljuk. 

Az 1879 : XL. t.-c. 1. §. Kihágást képez azon cselekmény, me
lyet : 1. a törvény, 2. miniszteri rendelet, 3. a tör:r~ny?at?ság, vagy 
törvényhatósági joggal fel nem ruh~zott szaba~ kiralyi va~o~, ,vagy 
rnndezett tanáccsal bíró város által kiadott szabalyrendelet kihágasnak 

minősít. . , ' 1 
úgy a miniszteri rendelet, mmt a sz~balyrendelet ~s~pan. '~~,a-

mely rendőri tilalomnak vagy rendelkezesnek megszegeset mmostt-
hetik kihágásnak. „ 

92. §. Száz forintig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendo : , 
2. aki szabályszerű jogosít.vány nélk~ gyógyszert betegek sza

márn árul vagy elad, vagy bizonyos gyogyszert hatósági tilalom 
ellenére, habár ingyen osztogat, va~y' ~d. „ „ , 

Visszaesés esetében, ha ezen kihágast ~lko:etone~ utol?,o ~eit 
büntetése óta két év még nem telt el: egy honap1g ter]edheto elzaras 
s háromszáz forintig terjedhető P.énzb~tet~s ál~.apíta?dó m~.g. „ 

93. §. . .. száz forintig ter]edheto penzbi:ntetessel bun~etendo 
azon gyógyszerész, aki sürgős esetekben az ?rvos1lag rendelt ~ogyszer 
kiszolgáltatását alapos ok nélkül megtagad]a vagy elhalaszt]~· , 

96. §. . .. két hónapig terjedhető elzárással vagy haro;nsz~z 
forintig ter edhető pénzbüntetéssel bünte~endő azon gyóg;rszeresz is, 
aki járvány idején gyógyszertárát elhagYJa .:agy az orv?s1lag rendelt 
gyógyszer kiszolgáltatását alapos ok nélkul megtagad]a vagy el-

halasztja. . , k 
108. §. Gyógyszerészek, vegyészek, _IÍIFszmtén ,merge vagy a~ 

életre és egészséare ártalmas menny1segben merget tartalmazo 
szerek készítői to;ábbá azok, akik ilyen szereket gyárukban vagy 
iparukban has~nálnak, vagy házukba.n, ~lletőleg az álta~uk ?~~t vala
mely helyiségben tartanak ; végre az ilyen s~er~k el~rus1to~ : ,egy 
hónapig terjedhető elzárással és háromszáz formt1g terJedheto penz-
büntetéssel büntetendők : . , , 

1. ha a készítésnél vagy elárusításnál nem használnak k1zarolag 
e célra rendelt mérlegeket és eszközöket ; . , , , . , 

2. ha a mérget vagy mérges, szert nem tar~Ja~ e}egge ~z1lard anyag-
ból készült és elzárt külön tartalyban vagy ke~zül~~cb~n , „ , , 

3. ha gyárukban, ipariizletükben az egynapi szuksegletet fel.n1;1nulo 
mérget vagy mérget tartalma.zó szert külön helyen vagy hely1segben 
elzárva nem tartják ; , , , , 

4. ha az ezen szakaszban meghatározott ~zerek kesz1tesere, tar-
tására, elárusítására vagy elszállítására nézve kiadott egyéb rendeletet 
vagy szabályt megszegik. 
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109. §. Aki a robbanó vagy könnyen meggyúló anyagok készí
tésére, tartására, őrzésére, elárusítására, elszállítására vagy alkalmazá
sára vonatkozó szabályokat megszegi : tizenöt napig terjedhető elzárás
sal és száz forintig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő. 

Az 1~76: XIV .. t.-c. 125. §-a is a gyógyszertárak helyes kezelésére 
Yonatkoz1k, és pechg : 

A gyógyszerészek tartoznak a gyógyszerészet körül fennálló tör
vényeket és szabályokat pontosan megtartani. 

A gyógyszertár tulajdonosa és kezelője nem okleveles segéd
személyzetének a gyógyszerészet körébe vágó működéseért, úgyszintén 
a gyógyszerek jó minőségeért és helyes kiszolgáltatásáért a 7. §-ban 
kiszabott büntetés terhe alatt felelős. 

Okleveles segédek saját működési.Ucért elsősorban maguk felelősek. 
A gyógyszertártulajdonosoknak a kezelőkhöz való viszonya magán

szerzőclés útján állapíttatik meg. 
Valamely gyógyszertár helytelen, szabályellenes kezelése esetében 

a törvényhatóság a gyógyszertár részére kezelőt, illetőleg új kezelőt 
rendel. 

13. Jegyzet. A 711/1893. B. M. ~z. h. ~zerint azon gyógyszerész, aki 
gyógyRzertárában n mérgek rnrtás:íra vunatkozo ;;zabályokat megszegi, az 1879: 
XL. t .-e. 108. §-ba ütköző kihágást követ el s elbírálása a kir. járásbíróság hatás
kön\be tartozik. 

14. Jeuyzet. Az okleveles gyógyszerészsegédek felelfoségéről intézkedik 
a 39.166/1924. N .. M. l\[. sz. körrendelet 0lyképpcn, hogy minden kiszolgáltatott 
gyógyszerészmesteri oklevél birlokába.n levő gyógyszerészsegéd a gyógyszerészet 
körébe tartozó működéséárt elsősorban maga lelelős, tekintet nélkül arra, hogy 
oklevele a 35.98.5/1922. V. K. l\I. sz. rendelet 42. §-a szerinti záradc'lkkal el van-e 
látva vagy nincs. hogy asza bályszerű három évi segédi idejének kitöltését eset.leg 
csak a gyógyszerészmesteri oklevél kiszolgáltatárn után kezdi meg, végül, hogy okle
velére a feljogosító vizsga sikeres kiállását igazoló záradék rá, van-e vezetve vagy 
sem. Az oklevele~ gyógyszerészsegédnek az 1876 : XIV. t.-e. 125. §-án alapuló elsőd
leges felelőssége a gyógyszeriá,r tnlujclonosának (bérlőjének, kezelőjének) a magán
jog és a büntetőjog általános szabályai ala-pján netán keletkezett felelősségét nem 
érinti. 

Ezzel szemben a kor:í.bbi joggyakorlat„ amikor t. i. az oklevelekre a kétévi 
gyakorlatot igazoló záradék rivezetendő volt, ellenkező jogszabMyon épült fel 
Ugyanis a 81.454/1892. B. l\L sz. leirat szerint a gyógyszerészmesteri ok'e,-elek 
csak akkor bírnak érvénnyel, lm azol<ra a kétévi gyakorlatrn vonatkozó zá,radék 
mir reá van vezetve: ennélfogva azon g4ógyszerészek, kiknek az 1892/93. tan
évtől kezdve n~'ert okleveleiken a kétévi gyakorlati idő eltöltése igazolva nincs, 
.érvénvLen lévő oklevél birtokosainak nem tekiilthetők és azok minősítés és felelős
ség t~kintctében az érvénnyel bíró oklevelek birtokosaival egyenjogúnak nem 
tekinthetők. 

15. Jeuyzet. A tárgyalt. törvényszakasz 4. lJOntja a gyógyszertártulajdo· 
nosnak a kezelőhöz vDló jogviszonyát szabalyozza és pedig meglehetősen tág 
keretekbrn. A szolgúluti viszonyból származó magánjogi keresetek nem tartoznak 
sem a kereskedelmi, sem peclig uz ipartörvény hatálya alá, mert a 16/1887. sz. 
minisztertanácsi határozat értelmében a főnök és segP.cl közötti per esetén a segédi 
illetmények és járulékai iránt indított ügyben az intézkedés bírói útra tartozik, 
tehát magánjogi és nem ipa.rhatósági per útján történik. Ezen illetmények tárgyában 
indított keresetek a legtöbb esetben szoros összpfüggésben állanak az alkalmazás fel
mondásának idejével, amely tekintetben a hrói gya](orlat még mái!:( sem alakult ki 
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egycégesen. A felmondt1si időt a meglévő fc,rrások szerint első ízbPn a XVIlI. század 
végen a belytar~ótanács rendeletileg 5zabályozta a gyógyszerészsegédekre nézve. 
E rendelet szerint a kölcsönös felmondási idő 6 hétLen állapíttatott meg, amely 
gyakorlat az a bszolutiznrns után is fennmaradt. :Jii>el azonban az említett miniszter
tan<Íci;i határozat az ilyen kereseteirnt a rendes bírósági eljánís alá utalja, a bíróság 
ll}érlegelése tárgyát képezte a felmondási idő terjedelmének megállapítása i". 
Ervényes jogszabály hiányában, továbbá támaszkodva a szokásjogra is, a bírói 
g~ a korlat e tekintetben a kereskedelmi törvényt vette irányadóul, illetőleg amennyi
ben a kor áh hi ipa rUirvény ( l 88J : XV1-l. t .-e.) részben közvetlen ül, rész hen közvetve 
a kNeskedelemre is vonatkozott, ennek rendelkezéseit tartotta szem előtt. Leg
úja hb:m az ipari és kereskedelmi flllrnlrnazottak szolgálati jogviszonyainak elbírá
lására ú. n. munkaügyi bíróságck szerveztettek. Az erről szóló 9180/HJ20. l\f. E. r. 
1. §-a szerint a munlrnügyi bírá~kodás és a kir. járásbiróságnak, mint munkaügyi 
bíróságnak hatáskörébe tartoznalc 1nindazon perek, melyek az ipari munkaadó 
(ipara~ és kereskedő) és a vele magánjogi szerződés alapján szolgálati jogviszonyban 
álló munka válla lék között a szolgálati o;zerzÖlléscől merülnek fel, ideértve a szerző
désszen1 teljl'sítés elmulasztásából keletkező, valamint a mlmka tárgyain és esz
közein okozott kár megtéríté~;e végett indított pereket is. Budapesten mint nnmka
iigyi bíróság csak a központi kir. járásbíróság működik. A fent idézett rendelet 2. § 
10. pontja a gyógyszertári alkalmazottak kereseteit 1s e bíróság elé utalja, úgy
szintén a. nnmkaadók azon kereseteit is, amelyek a szolgálati jogviszonyból szár
maznak. A munkaügyi bírós:íg szervezetét illetőleg a rendelet. a fakultath- (nem 
kötelező) ülnöki mtézrnényt fogadta el. FE\ebbvitel tekintetében az ülnökök 
közrem{iködé,ével hozott ítéletek ellen nincs helye fele bhl"zésnek, ha a pertárgyána k 
értéke egymillió koronát meg nern halad. Az ülnökök közreműködése nélkül hozott 
ítéletek felebbezése tekintetében pedig a polgári peres eljárás szabálya.i irányadók. 

16. Jegyzet. :11. T.1894. hi nowmberhó 2C1-t1n keit határozata: a gyógy
>'Zerek késPdelnws kiszolgáltatása és egyáltalán R gyógyszertár hanyag kezelése 
által ellcövetett kihágások elbírálása közigazgatási útra tartozik. 

B. J\I. 86.918/1895. sz. határozat: A gyógyszertárak kezelő nélkiil való ellrn
!!Yása elég indok arra, hogy a törvényhatóság a gyógyszertár részére kezelőt ren
deljen. 

d) A yyógyszel'tárak bereiulezése és felsze1•elése. 

Bár az 1876: Xl\'. t.·c. 12-L §-a s:,;erint az állami ielügyelet kiterjed a meg
kívántató helyiségek berenclezésére és ieiszerelésére, nündazonáltal tételes jog
szabftlv mind~ddig niEcs abban a tekintetben, hogy egy gyógyszertár berendezé
sének és íebzerelésének miiyennek kell lennie, i~letőleg melyek azok a követelések, 
amelyek e tekintetben folállíthatók? 

A gyógyszertárak berendezésénc\I e jogszabályok hiányában eddig az egyéni 
ízlés és a C'é]sze1 {j,,'.gi ké1dés nralkcdó. Ez utóbbi - termé~zetesen --- a fon
tornbb s ez megköveteli, hogy minden gyógyszertár legalább is a következő 
helviségekből álljon: 

· 1. a mfüercm \dficina ), hol a !cívánt vagy rendelt gyógyszerek készítébe 
és kiszolgáltatása törtf.nik; 

2. a rniíbely (l<tbora~orimu ), hol a gyógyszerek készítéséhez szükséges 
nyersanyagok előkészíttetnek s bizonyos szerek előállítárn történik; 

· 3. a raktár vagy anyagkamra (camera rnah;rialmm), hol a száraz helyet 
megkívánó gyógyszeranyagol·, vegyiszerek és gyógyszerkészítmények nagyobb 
n<ennyiségei raktároztatnak; 

4. a padlás (herbarium), hol a száraz és szellős helyet igénylő drógok, füvek 
stb. raktároztatnak, végül 

5. a pince (aquarium), ahol az illó, továbbá biívös és sötét helyen tartandó 
gyógyszerek és gyógyszerkészítmények helyeztetnek el. 

Egyébként a gyógyszertárak berendezését és felszerelését érintik a 75.641. 
1893. B. 1\I. sz. körrendelettel kiadott »Gyógyszertár-vizsgálati jegyzőkönyv« 
egyes pontjai is, amelyek a következők : 
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1-3 ... 
4. a gyógyszertár helye ; városrész, utca, házszám ; 
8. A gyógyszertári helyiség berendezése. A bútorzat és az edények 

minősége. A felir~tok olvashatósága. A gyógyszfl'észi műhely minősége é.~ 
felszerelése. A merlegek pontossága. 

9. Megvannak-e a magyar gyógyszerkönyvben előírt gyógyszerek, 
kémszerek és eszközök? Azok mennyisége és minősége. 

15. A legnagyobb adagok mennyisége meg van-e jelölve az illető edé
nyeken? 

· 16. El vannak-e különítve úgy a gyógyszertárba.n, mint a. raktárban 
a kézi eladásra engedélyezett szerek a t-tel jelzettektől ? A gyógyszerkön)'V
ben tt-tel jelzett szerek kellőleg elzárt külön helyen tartatnak-e ? A tt-tel 
jelzett szerek kezelésére vannak-e külön üveg-, porcellánkészletek és törlök 
rendelkezésre ? 

17. A gyógyszertári raktár, pince és padlás áll~pota, az ott levő szerek 
mennyisége, minősége és gondozása.. Ezen hel:·eken el vannak-e kiilönÍtYe 
a. t-tel jelölt gyógyszerek a. többiektől? 

e) .A gyóyyszePt{wban vezetendő könyvek. 

Az 1876: XIV. t.-c. 124. § d) pontjában említett »gyógyszerészi rend
szabály« ezideig még nincs megalkotva, tehát a gyógyszerész által vezetendő 
könyvek tekintetében a különböző időkben kibocsátott különböző rendeletek 
inté~kEdéseire vagym1k utalva. 

Könyvek vezetéséről lévén szó. itt említendő az 1876: XIV. t.-c. 127. §-n, 
amel~, >zerint : 

Hitelezni a gyógyszerész csak sürgős veszély esetében köteles, 
melynek igazolása a rendelő orvos által történik. 

A gyógyszerészek által szabályszerúen vezetett és kellőleg bélyege
zett üzleti könyvek, a többi kereskedelmi könyvekhez hasonló bizonyí
tási erővel bírnak. 

Az idézett. szakasz rendelkezésén csorbát ütött az Országos Betegápolá~i 
Alap megallrntásáról szóló törvény 99.000 /1918. B. l\I. sz. végrehajtási rende
letével kiadott szabályzat, továbbá a gazdasági munkás- és c~elécl~egélypénztár
ról szóló törvény végrehajtása tárgyában kiadott 6531 /1902. F. l\I. sz. rendelet, 
végül a kerületi betegsegélyző pénztárak, vállalati pénztárak és különböző beteg
ségi intézetek tárgyában kibocsátott különböző rendeletek, amelyek a gyégyszerész
nek ezen alapok, pénztárak, intézmények stb. részére történő hitelezést a m e g
j e 1 ö 1 t s ü r g ő s v e s z é 1 y e s e t é n k í v ü 1 i s kötelessé1?:évé teszik. 

17. JerJYzet. M. kir. Kúria 6971 /1893. sz. h. Kiizegészség elleni kihágást 
követ el azon gyógyszerész, aki az orvosságot - dacára, hogy a vényen a sür
gős veszélyt feltüntető jelzés foglaltatik - hitelbe ki nem szolgáltatja. 

18. Je(J!JZel. A kereskedelmi törvény értelmtben a gyógyszerészek, hacsak 
cégük bejegyezve nincsen, nem tartoznak szabályszerií üzleti könyveket vezetni; 
ha azonban vezetnek, úgy ezek a többi kereskedelmi könyvekhez hasonló bizo
nyítási erővel bírnak. Azaz a kereskedelmi törvény értelmében a szabály
szerűen vezetett és kellően felbélyegzett könyvek fél-, de eskü által kiegészít
hető bizonyító erővel bírnak. Az üzleti követelés bizonyításának másik feltétlen 
kelléke az, hogy az áru átvétele vagy legalább a n na k 111 e g re n cl e 1 és c 
hitelt érdemlő módon bizonyítható legyen. E célból a gyógyszertárak a kihitele
zet.t orvosi rendelvényeket visszatartják és követeléseik bizonyítására használják 
fel, amennyiben a jelen esetben a névvel megjelölt orvosi rendelvény teljesen 
egyenértékű a kereskedelmi törvény által megkívánt ama feltétellel, hogy az 
áru megrendelése a hitelező által kellőképpc>n bizon~·íttassék. 
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A kereskedelmi törvény ezen rendelkezésével szemben a 67 .330 /1923. P. :II. 
sz. körrendelet az. üzleti könyvek vezetését immár a gyógyszerészek részéről is 
kötelezővé teszi. E rendelet szerint: 

1. J\linden gyógyszerész köteles az egyesített pénztári naplót és hitel
nyilvántartási naplót vezetni. Az egyesített pénztári napló egyúttal az álta
lános forgalmi adó céljaira is szolgál. 

2. Az 1. pontban említett könyveket nem kötelesek vezetni azok a 
gyógyszerészek, akik a kereskedelmi törvénynek megfelelő olya.n hitelesített 
rendes üzleti könyveket vezetnek, amelyek a nyers bevételnek és a valóságos 
üzleti jövedelemnek a megállapítására teljesen alkalmasak. 

7. A gyógyszerészek haladék nélkül kötelesek az ebben a rendeletben 
említett könyvek vezetését megkezdeni és azokba az 1923. január 1-e óta 
vezetett feljegyzésekből az adatokat átvezetni. 

Ezen üzleti könyveken kívül a gyógyszerész köteles a gyógyszerárszabvány-
hoz csatolt. rEndelet értelmében 

a) méregkönyvet ; 
a 75.641/1893. B. l\I. sz. körrendelet értelmében 
b) hiánylatok könyvét (defektura), 
e) laboratóriumi könyvet; 
az 1912: XXII. t .. -c. végrehajtási utasítása. (62.100 /1912. P. l\I. sz. r.) értelmében: 
d) saccharin-beszerzési és feljegyzési könyvet vezetni. 
E könyveken kívül minden gyógyszertár köteles beszerezni : 
1. a l\Iagyar Gyógyszerkönyv hatályban lévő kiadását ; 
2. a hivatalos gyógyszerárszabást és netáni függelékeit; 
:l. a félhivatalos gyógyszerárszabást és netáni függelékeit; végül 
-!. a gyógyszerészetre vonatkozó törvények és rendelC'tek gyüjteményét. 

3. 

A gyógysze1·ek l.'iszolgúltatása és a gyóyysze1•ekl.'el való 
km•eskeclés. 

1876 : XIV. t.-c. 126. §. Gyógyszerelmek a gyógyászati cél eléré
sére megkívántató adagokban való eladására kizárólag okleveles gyógy
szertártulajdonosok vagy ezelmek meghatalmazott okleveles kezelői, 
úgyszintén a kézi gyógyszertár tartására feljogosított orvos, az állatokra 
nézve pedig az állatorvosok vannak feljogosítva. 

Hasonszenvi orvosok a gyógyszerek ősanyagait és ősoldatait szin
tén rendes gyógyszertárakból tartoznak hozatni és rendelni, de a 
gyógyszerek úgynevezett hasonszenvi higításait és dörzseit díjtalanul 
maguk is kiszolgáltathatják a betegelmek. Ez esetben a gyógyszer 
nevét és hígítási fokát a gyógyszert tartalmazó üvegre, edényre vagy 
papírra feljegyezni tartoznak. 

A Tv. ezen szakaszának első bekezdérn a gyógyszerészi gyakorlat szem
pontjából alapvető fontosságtl. Ugyanis ebben van lefektetve az az elv, hogy 
gyógyszer eke t a gyógyítás e é 1 ja i r a e s aki s a gy ó gy
s z e r tár a k j o go s u 1 t a k a fogyasztóknak ki sz o 1gá1 tat n i. 
Tehát gyógyítás céljaira gyógyszereket a gyógyszertárakon kívül senki más : 
sem orvos, clroguista vagy birtokon kívül lévő okleveles gyógyszerész a fogyasztók 
réf'zére nem szolgáltathat"ki, nem adhat el. Az oklevPles gyógyszertártulajclonosok, 
vagy ezeknek meghatalmazott kezelői tehát a Tv. értelmében a gyógyításra 
szolgáló gyógyszfffeK .-if'zolgáltatása terén a cletail-kereskeclők szerepét töltik 
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hP, mert a fogyasztók (gyógyszart igénylők) gyógyszerszükségleteiket közvet
lenül tőlük szerzik be. Amint az alábbiakban látni fogjuk, a Tv. kiterjeszkedik 
a gyógyszerkt>reskedelemre is (17. §), azonban ezt az ipart élesen elválasztja a 
!!~'ógyszeré~zi mi'.íköcléstől s feladatát akképpen szabja meg, hogy a gyógyszerek 
és i:ryó~yszerárúk kereskedelmét gyógyszertirakkal, v&gyi gyáraklml, tudomá
nyos intézetekkel és más gyógyszerárukereskedésekkel szemben lebonyolíthatja 
ugyan, de gyógyszerekE-t a közvetlen Eogyasdóknak sem ellenszolgáltatásért, 
sem más módon nmclelkezésre nem bocsáthat. Kivételként szerepelnek azok 
a gyógyszerfélék, amelyek nem kizárólagosan gyógyítási célokra, hanem az ipar
ban, gazdaságban. háztartásban st.b. is használatosak s ez oknál fogva hizonyos 
feltételek mellett n közvetlen fogyasztóknak is eladluitók. de rnha~cm aciagolv11 
vagy olyan alakban. amely a !!yógyítás cé\j3irn szolgálh:!tna. -

53. §. Titkos összetételli gyógyszerelmek használatra való készítés~ 
és árulása. a népjóléti és munkaügyi minisztertől erre kinyert, szakértől 
véleményen alapuló engedély nélkül mindenkinek tiltatik. 

19. Jeyyzet. :t gyóg~'"zerkülönlegességek, _amel~'eknek forgalmát a 
90.000 /1913. B. M. sz. kö\TemlelPt szabályozza, nem tévC'sztendők össze a fenti 
szakaszban említett titkos szerekkel. Ugyanis az alál:b közölt körrendelet 
1 P. §-a. szerint titkos összctételü gyógyszerek ül (titkos ,,zerekiil) oly készítmé
nyek tekintendők, amelyeknek an~'agát vagy összeté!c·lét. >agy előállításuk 
módját készítőjük titokhan kívánja tartani, vag~' melyeknek ismertetésében 
hamisan -- terrnészetC's összeté~elükkel llf'lll egyeztethC'tő titokzatos hatás tulaj
cloníttatik. Ezzel szemben n gyógyszerkülönlegc:;ségek oly ismert össze
t é te 1 íí gyógyszPrkészítmények, mC'lyek révén orvo~"zC'reknek, yagy készít
mén~·eknek. avag~' il)·enek eg,';szeríí keyerék,;nek újahh. r-él'ZC'l'ÍÍbh nlak adatott. 
Eg~,,~bként a kérdéses körrencldet szövege a kövt>tkcző : 

90.000/1903. B. :XL sz. szbr. 1. ~. A g~·ógyszerkülönlegességek (gyógy
szerspecialitások) oly ismert ös,;zetételü gyógyszerkészítmények, melyek 
által orvosszereknek vagy készítményeknek, vagy ilyenek egyszerii keveré
kének újahh, célszerü ala.k adatott. 

2. §. Gyógyszerkülönlegességek üzletszerüen CS'.lk az alább következő 
szabályok beta.rtásával készíthetők vagy hozhatók forgalomba. 

20. Jegyzet. 120.172/1903. B. l\I. s?.. leimt. Hogy mi értendő üzletszerűség 
alatt, az azt jelenti, hogyha valaki valamit nagyban készít vagy nagyban •esz. 
hog~· azt t<icsinyben, föla prózva eladja s e célból terjeszti kínálás, levelek, hir
detések, árjegyzékek, ujságcikkek, kirakatok, egyszóval ismertetés, rGklám útján. 
Hogy vajjon ez a iöla prózva eladás a készítő vagy nagyban vevő gyógyszer
tárra korlátozódik-e, yagy a többire is kiterjed-e, az nem befolyásolja az üzlet
szerííséget. mert pl. egy-egy gyógyszertár nagyobb forgalmat érhet el bizonyos 
szerrel, ha ügyes üzleti fogásokkal él, mint kevésbbé ügyes eljárással. bárha min
den gyógyszertárnak küld is szeréből, tehát ha ki is lép szerével a gyógyszertár 
keretéből. Azonban amint. kilépett egyszer a. készítés1 ) köréből, - akár csinál 
nagy forgalmat, akár nem, akár reklámoz, akár nem - az iizletszerüség eljárásá
ban megúlla pítható, amennyiben ez terje~ztés. 

3. §. Gyógyszerkülönlegességek forgalomba hozatala csak gyógyszeráru
kereskedőknek (clroguistáknak) és a nyilvános gyógyszertáraknak van meg
engedve. Gyógyszerárukereskeclők azonban gyógyszerkülönlegességet csak 
nyilvános gyógyszertárak részére szolgáltathatnak ki. 

±. §. Gyógyszerkülönlegességeket forgalomba.hozatal céljából külföldről 
behozni csak nyilvános gyógyszertáraknak vagy gyógyszerárukereskedők
nek szabad. 

1) Valószínűen íráshiba, mert így értelmetlen; helyesbítve : »amint. ki
lépett egyszer a gy ó gy sz e r tár köréből . . . stb. 



48 A gyógyszerkiszolgáltatás és gyógyszerkereskedelem 

5. § Külföldi gyógyszerkülönlegességek forgalma ugyanazon határoz
mányok alá esik, mint a belföldi gyógyszerkülönlegességeké. 

6. §. Hivatalos (officinalis) gyógyszert, mint specialitást más név alatt 
forgalomba hozni tilos. 

7. §. Az, aki gyógyszerkülönlegességet üzletszerűen készíteni vagy for
galomba hozni akar, köteles ezt a törvényhatóság első tisztviselője útján -
a készítés vagy forgalombahozatal módjának tüzetes ismertetése és az 
eladási ár megjelölése mellett - a népjóléti és munkaügyi miniszternek 
bejelenteni. 

. ~ bejelentéshez m~llékelni k~ll a~ illető gyógyszer~ül~nle9ess~g négy 
adag1at oly alakban, ammt azt az illeto forgalomba hozm szandekoz1k. 

A népjóléti és munkaügyi miniszter által esetleg szükséaesnek talált 
vegyi vagy egyéb vizsgálat költségeit a bejelentő köteles viselci. 

8. §. Az illető gyógyszerkülönlegesség üzletszerű készítése vagy foro-a
lomba hozatala csak akkor kezdhető meg, ha a bejelentő megkapta a hi;a
talos értesítést arról, hogy a népjóléti és munkaügyi miniszter a bejelentést 
tudomásul vette. A gyógyszerkülönlegesség forgalomba hozatalánál az ily 
hivatalos értesítésre hivatkozni tilos. A népjóléti és munkaügyi miniszter 
által tudomásul vétel alkalmával esetleg elrendelt kikötésekhez a bejelentő 
alkalmazkodni köteles. 

9. §. Az olyan gyógyszerkülönlegességet, mely a Magyar Gyógyszer
könyvben egy vagy két kereszttel megjelölt vagy hasonló hatású szert tar
tahnaz, csupán sza.bályszerií. orvosi rendelvényre szabad kiszolaáltatni. 
Kétszer keresztezett vagy hasonló hatású szert tartalmazó gyógysz~rkülön
legességet rendelő orvosi vényre ezt ismételten kiszolgáltatni csak az esetben 
szabad, ha a rendelő orvos az ismétlést »repetatur« vacry »reiteretur« szóval 
s újabb kelettel és aláírással rendeli el. Nem kereszte~ett szert tartalmazó 
gyógyszerkülönlegességek a közönség rendelkezésére nyilvános gyógyszer-
tárakból orvosi vény nélkül is kiadhatók. · 

10. §. Minden gyógyszerkülönlegesség tartóját (s esetleg tokját) cím
felirattal (vignetta) kell ellátni s ezen föl kell tüntetni a készítő cég nevét, 
a gyógyszerkülönlegesség elnevezését, a benne foglalt ható anyagok mennyi
ségét és az illető anyag árát. Ha a különlegesség egy vagy két kereszttel meg
jelölt vagy hasonló hatású szert tartalmaz, címfeliratán ez is feltüntetendő : 
»Csak orvosi rendelvényre kiszolgáltatható«. Használati utasításként -
minden gyógyjavallat mellőzésével - a föltétlenül alkalmazandó »Belsőleg« 
vagy »Külsőleg« jelzésen kívül csak ilyenféle utasítás adható : bedörzsölésre, 
borogatásra, torokvíz stb. Esetleg az adagolás módja is feltüntethető. 
Gyógyszerkülönlegességekhez csak olyan ajánlás csatolható, amely a bejelen
tés alkalmával a népjóléti és munkaügyi miniszternek bemutattatván, szö
vegezése ellen észrevétel nem merült fel. 

21. Jegyzet. 120.170/1903. B. M. sz. körrendelet. 1. §.A »külsőleg« alkal
mazandó folyadékok kizárólag csak hatszögletes üvegekben hozhatók forcra·-
lomba s ily alakban kdl azokat a folya:nodványokhoz mellékelni. 

0 

11. §. A gyógyszerkülönlegességet készítők az általuk készített gyógy
szerkülönlegességekről munkakönyvet tartoznak vezetni akként, hogy abból 
a gyógyszerkülönlegesség készítésének ideje és a. készítéshez fölhasznált 
anyagok mennyisége kitií.njék. 

12. §. A gyógyszerkülönlegesség egyes adagjai árának megállapítására 
a hivatalos gyógyszerárszabvány azon tételei irányadók, melyek az illető 
szerek tömeges szállítására vonatkoznak. 
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, l~. „ § .. A g!.ógyszer~ö~egességek készítése és forgalomba hozatala 
egeszse~u~ felugyel~t es mtez~edés alá tartozik (1976 : XIV. t.-c. 2. §), 
mely kulonosen a gyogyszertárvizsgálatok alkalmával közremüködő ható
sági közegek által pontosan foganatosítandó. 

14. §. Ha valamely gyógyszerkülönlegesség készítésénél vacry foro-a-
1~!1:!J~. hozatalánál ~~en, szabályre°:delet rendelkezései meg nem t~rtatn~k, 
kulonosen ha .oly a:1ai;lassal hozatil~ forgalomba, melynek szövege a forga
lombahozat~l H~n~1 k~r~le~ alkal~aval .be n~~ ,111;u~~ttatott vagy. ha. u~ólag 
valamely egeszsegugy1 hatrany clenUne la, a nepJ olet1 es munkaügyi mnnszter 
az illető szer készítését vagy forgalomba hozatalát bármikor eltilthatja . 

15. §. Olyan kendőző, szépítő (kozmetikus) szerek kiszolgáltatása, 
melyek csak orvosi rendelésre kiszolgáltatható szereket tartalmaznak 
ug.rnnol.rnn elbánás alá esik, mint a gyógyszerkülönlegességek kiszolgálta~ 
tása. 

16. §. (E szakasz Ausztria és a Horvát-Szlavonországgal fennállt viszo-
110.-;ságról intézkedik, miért is eziclőszerint tárgytalan.) 

. 17. §. Az organo-therapeuticus és sero-therapeuticus gyógyszerek és 
1111ndennemií. oltóanyagok forgalma ezen rendelet határozmányai alá nem 
esik. . 

18. ~· illinden, az állatgyógyászat körébe tartozó gyógyszerkülönleges
ség, titkos gyógyszer, tápláló-por forgalomba hozatala a m. kir. földmívelés
ügJ·i miniszter hatáskörébe esvén, ilyeneknek forgalomba hozhatása iránti 
kérvények ahhoz intézendők. 

22. Jeyyzet. Az 1888: Vll. t.-c. 124. §-a előírja, hogy az állati betegségek 
ellen javaslatba hozott gyógymód, avagy gyógyszerek megvizsgálása és az ered
ményhez képest alkalmazásának megengedése iránt a földmívelésügyi miniszter 
a belügyi (népjóléti és munka ügyi) miniszterrel egyetértőleg intézkedik, amiből 
következik, hogy szakszerű képesítés, illetőleg engedély nélkül semmiféle új 
gyógymódot vagy új (titkos összetételii) gyógyszert nem ~zabacl állati beteg
Régek ellen alkalmazni. 

19. §. T_itkos összetételű gyógyszerekül (titkos gyógyszerekül) oly készít
mények tekinthetők, melyeknek anyagát vagy összetételét, vagy előállítá
suk módját készítőjük titokban kívánja tartani, vagy melyeknek ismerteté
sében hamisan - természetes összetételükkel össze nem egyeztethető titok
zatos hatás tulajdoníttatik. 

20. §. Titkos összetételií. gyógyszereknek forgalomba hozatalát és kül
földről való behozatalát az 1876 : XIV. t.-c. 53. §-a alapján a népjóléti és 
munkaügyi miniszter engedélyezheti. 

21. §. A titkos összetételi\. gyógyszerekre a gyógykülönlegességekre 
vonatkozó összes fenti intézkedések érvényesek, kivéve a 10. § azon rendel
lcezé~ét, mely szerint a tartó (tok) címfeliratán a bennfoglalt hatóanyag 
mennyisége feltüntetendő. 

22. §. A gyógyszerészek kötelesek az általuk forgalomba hozott gyógy
szer különlegességekről és titkos összetételű gyógyszerekről jegyzéket vezetni. 
A gyógyszerkülönlegességek jegyzékében feltüntetendők azon crvosi vények 
is, melyek szerint azok készíttetnek. Kötelesek továbbá a kiszolgáltatott 
gyógyszerkülönlegesség vagy titkos szer tartójának vagy tokjának cím
feliratát a gyógyszertár jelvényével ellátni. 

23. §. Az ezen szabályrendeletben foglalt rendőri rendelkezések és tilal
mak megszegése, valamint az e szabályrendelet 8. §-a. utolsó pontjában 
€mlített kikötések be nem tartása kihágást képez és amennyiben nem az 

Réthelyi: A gyógyszerészet jogszabályai. 4 
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1878 : XT„. t.-c. 108. §-a vagy más törvényes rendelkezés szerii;~ bünt~tendő,~ 
- ezen § alapján 15 napig terje~he~ő ~lzáráss,al és 200, koronai~ .~er]edh~to 
pénzbüntetéssel büntettetik s ISmetles eseten a. gy?gyszerlrnlonlegesseg, 
illetőleg titkos gyógyszer forgalomba hozatala eltiltahk. 

~\ titkos :;zerelmek és miniszterileg tudomásul nem vrtt gyógyszerkülönle
gességeknek hi_rcletés útj~u val? terjes~.tését tilalmazza a sajtótörvény is, amely
nek >onatkozo srnkasza1 a kovetkezok: 

1914: XIV. t.-c. 24. §. Vétséget követ el: 
9. az, aki akár kifejezetten, akár burkoltan : a) a nemi életre, 

vagy a nemi betegségek megelőzésére vagy gyógyítására vonatkozó 
szeméremsértő, vagy a közerkölcsiséget veszélyeztető hirdetést tesz 
közzé ; b) a gyer~ekne~1~ést megg~.t;ló ':"agy magzatelhajtó ~~ereket 
hirdet, ngy magzatelha]tasra s~olgalo m?d~t v~~y al,kalmat aJanl. 

'.fü. §. A 2±. §-ban meghatarozott vetseg buntetese : ... 
3. egy évig terjedhető fogház és kétszáz koronától kétezer koro-

náig terje~lhető pénzbüntetés a . . . . 9. pont eset,~ben. . „ , 
28. §. Kihágást követ el és hatszaz korona1g ter]edheto penz

büntetéssel büntetendő az a kiadó : ... 
3. . . . . Kihágást követ el és ugyani~yen büntetés alá esik, aki 

tiltott gyógyító- vagy kuruzslószereket hmlet. . 
31. §. Az eljárás a 24. §-ban meghatá;ozott vé~s~g~k n11at~ a 

kir. törvényszék, .... a 28. §-ban megh~tarozott lahagasok miatt 
a kir. járásbíróság il!etéku:oége alá tarto71k. 

167.167 /191±. B. M. sz. körrendelet: Az 1876: XIV. t.-c. 53 §-ának 
rendelkezése szerint titkos összetételií. gyógyszerek használatra való készí
tése és forgalombah~zatala belügyminiszteri (népjóléti és mu~aügyi minisz
teri) engedély nélkül tilos és az idé~ett Tv. 55. §-_a ér~e~mél~en bizonyos ,beteg
ségek ellen javaslatba hozott,gyo&ysz~r, megvizs~alas~ ~s az ere~l~:i;y~1~z 
képest alk~.ln.~a~ásánal_c e~gede_lyezese ~xant a l~e~ugynun~szte~ (~epiol.~h es 
munkaügyi mmiszter) mtezkeclik. A gyogyszerkulonlegessegek es ~itkos ossze
tételií. gyÓoyszerek készítése és forgalomba hozatala az 1903. évi augusztus 
hó 29-én 9o.OOO. szám alatt kiadott belügyminiszteri szabályrendelettel 
szabályoztatott, mely szabályrendelet 13. és 21. §§-ai szerint a szóban lévő 
szerek.készítése és forO'alombahozatala egészségügyi felügyelet és intézkedés 
alá tartozik. Noha ez~k a rendelkezések világosan megszabják a hatóságok 
idevonatkozó feladatát, arról győződtem meg, hogy a napi és idösza~á .sajtó 
útján még újabb időben is ~z~mos titkos összetételü é~ a belüg~imszter 
(népjóléti és munkaü?J:i, llllm.szter) ál~.a~. nem enged:lyezett gy.~gyszert 
hirdetnek vagy posta utpn ter]esztett kulon nyomtatvanyokban aianlanak 
a közönségnek. , , . , , . , , . 

Minthogy a nem ,engeclely;e~ett gyo&ysz~rnek ,s~Jto u~ian ;al~ i~yen 
ajánlata a közönség felrevezetesere, lazsa~m~nyolasa~a, sot egeszsegeben 
való megkárosítására alk.almas, f~l~ívom a~ispan (p?lgarmeste1) ~rra~, ~ogy 
illetékes hatósági köz~g,eivel a ,sa1tonak szoha,n levo v~i;iatkozasu ~,ozl~~e~t 
állandó figyelellllllel kísertesse es ennek ereclmenye alap]an megfelelo el]aras 
iránt intéikecljék és, annak. ~reclményéhez képest ~z ~91~: _XI.';. ,t.-c; 28. 
§-ának utolsó bekezclese alapian, a folyamatba teenclo bunvach elpr'.1s ve~ett 
az illetékes kir. járásbíróságnál (1914: XIV. t.-c. 31. §.) tegyen felJelentest. 
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23. Jegyzet. Hatásköri bíróság l 909. Hb. UO. sz. alatt hozott határozata: 
Gyógyszerkülönlegességeknek gyógyszertártulajclonos részéről engedély nélkül 
forgalombahozatala nem a Kbtk. !l?.. §-ának második bekezdése vagy 108. §-a, 
hanem a 90.000 /Hl03. B. l\1. sz. renrlelct 23. §-a alá esik és ezért a miatt köz· 
igazgahÍ>'.i útra tartozik az eljárás. 

1876: XIV. t.-c. 17. §. Gyógyszerészek mérgeket és méreg
tartalmú anyagokat csakis orvosi rendelvényre szolgáltathatnak ki. . 

l\íéregtartalmú anyagoknak és gyógyszerféléknek kereskedők általi 
árusítása külön szabályok által korlátoltatik. 

24. Jegyzet. E § e\$Ő pontja időközben történt rendelkezés folytán ocla
móclosnlt, hogy bár gy ó gy ás 7 a ti e él okra a mérgek és méregtartalmú 
anyagok csakis szabályszerü orvosi rendelés alapján szolgáltathatók ki, ellenben 
ezek az anyagok m ér g e z és i e é 1 o k r a (kártékony házi és mezei állatok 
kiirtására) orvosi rendeléBre egyáltalában nem adhatók ki. Erre vonatkozik a 

10±.±55/1898. B . .i'II. sz. körrendelet, mely -szerint: 
1. a kártékony háziállatok, nevezetesen a patkányok és egerek kiirtása 

céljaira szoloáló mérO'ek eladása, úgy a gyógyszertárak, mint az ilyen szerek 
elárnsításár~ jouosít~tt üzletek (drogueriák s méregárusításra jogosított 
kereskedések) által, csakis az illetékes I-ső fokú rendőri hatóság mindenkori 
en."edélye alapján történhetik, ami teljesen kizárja azt is, hogy ilyen célra 
mh·gek. a gyóg~·szerészek által orvos vagy állatorvosi rendelvényre, külön 
hatósúgi engedély csatolása nélkül kiadassanak; . 

2. az illetékes I-ső fokú rendőri hatóság, a helyi viszonyokot s a memelölt 
célt fionlembe vén, adja meg a méreg beszerzésére az engedélyt„ köteles 
azonb~ii az eno-edélyezési iratban a kérelmező egyén megbízhatóságát, a kért 
méreo· minősé~ét„ Í1g~· sa,ját vagy az egészségügyi hatóság szakközegének 
Yéle~énye alalJján, annak lehető mennyiségét is szám és szó szerint kitün
tetni. Az engedélyezési irat mindenkor az illető hivatal pecsétjével is ellá
ta.ndó ; 

3. közfooTasztásrn szánt élelmi- és tápszerek készítésével és elárusítá
sánl foofall~~zóknak (pl. molnároknak, pékeknek, lisztkereskedőknek, 
mészáros~knak st.b.) ilyen célra méregbeszerezhetési engedély egyáltalában 
nem adható ; 

4. a méreg beszerzésére szolgáló engedél yirat az elárusító által minden
kor visszatartancló és a szabályszerií.en vezetett kereskedelmi, illetőleg 
méreO'könyv olnnáiwttként megőrzendő; 

5. a· patkányofrnak és egereknek méregszerekkel történő kiirtásáv.ttl 
üzletszeriíen foofalkozók szintén csak hatósági engedélv alapján szerezhetik 
be esetről-eset~e a mérO'et, kötelesek azonban ennek ·kikérése alkalmával, 
tekintettel a 3. pontba~ foglaltakra, azt is kitüntetni, hogy a mérgezést 
hogyan, mikor és hol akarják fogttnatosítani; . , , 

6. mezei egerek, pockok, hörcsögök és más mezőgazdaságilag karte
konv állatokna.k méregszerekkel történő irtásához a mérgek szintén az ezen 
rencleletben előbb leírt feltételek mellett szerzendők be. 

25. Jegyzet. A Tv. imént tárgyalt 17. §--ának 2-ik bekezdése a gyógyszer
kereskeclelPm mikénti szabályozásáról intézkeclfü. l\íegjegyrnnclő, hogy mér
aekkel, mérges anyagokkal és gyógyszerekkel a gyógyszerárukereskedők s rész
ben - külön erre kinyert engedély alapján - kereskedők is foglr.l'.rnzhatnak, 
ami awnban nincs ellentétben a Tv. 126. §-ával, :.imely a ~zigo:·ú értelemben 
vett gyógyszerkiszolgáltatást, vagyis a gyógyszereknek a gyógyászati 
e é 1 elérés{, re n,egkívántató adagokban való Placlásnt kizárólag a gyógyszer-
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táralmak tartja ÍPllll. Ennélfogva szigorú megklilönböztetést kell tenni a 
gyógyszerkeroskedelem és a gyógyszerkiszolgúltatás között. Vagyis gyógyszer
kereskedelEm az, amit a gyógyszergyáros, vagy termelő, a továbbadó gyógy
szerárunagykereskedővel, vagy amit a gyógyszerárunagykereskedő a gyógy
szerésszel, -a detail-clroguistával és a kereskedővel folytat, viszont gyógyszer
kiszolgált1itás az, amikor a gyógyszerek gyógyít,ási célokra elkészítvtl, adagolv'.l 
stb. a közvetlen fogyasztók részére szolgáltatnak ki. 

A gyógyszerárukereskedelem iparengedély alapján gyakorolható, kPpesí
téshez kötött ipar, míg ezzel szemben a gyógyszerárunagykereskedés folytatá
sához crnkis iparengedély szükséges, ellenben a képesítés kimutatása nem kötelező. 
A gvógyszerárukereskedelmet az iparíí.zésről szóló 1922: XII. t.-c. szabályozza, 
amelynek vonatkozó fontosabb §-ai a következők: 

14. §. Iparengedély alapján gyakorolható, képesítéshez kötött 
ipar : 3. drogueria-iizletek, gyógyszerfélékkel és mérgekkel 
való kereskedés, amennyiben ezeket a cikkeket közvetlenül a fogyasztó
közönség részére árusítják. 

17. §. Valamely képesítéshez kötött iparnak gyárszerú úzéséhez 
képesítés kimutatása nem szükséges. 

26. Jegyzet. E Tv. végrehajtási utasítását tartalmazó 78.000 /1923. K.111. sz. 
rendelet 4. § 3. JJOntja értelmében gyárszerű iparűzés fogalma alá tartozik az 
olyan iparüzem is, amelyben elemi erővel hajtott nnmkagépet nem h:isznáhrnk 
ugyan, de állandóan legalább 25 alkalmazottat foglalkoztatnak. 

18. §. (A gyógyszerárukereskedéshez szükséges szakképzettség : ) 
hogy az említett kereskedést valamely szakbavágó üzletben 

vagy üzemben az előírt, illetőleg a tanszerződésben megállapított időn 
át tanulta, a tanviszony tartama alatt az e törvényben előírt iskola
látogatási kötelezettségének eleget tett, és amennyiben e törvény másként 
nem rendelkezik. a tauidő végén a segédi vizsgálatot sikerrel letette. 

38. §. A 14. § 3. pontjában említett ipar gyakorlására 
kiadható iparengedélyek számát szabályTendeletileg meg lehet álla
pítani, vagy e szám megállapítása nélkül az iparengedély kiadá~át 
attól a feltételtől lehet függővé tenni, hogy az illető községben, Buda
pest székesfőváros területén az illető kerületben, hol az iparengedélyt 
kérő iparát gyakorolni szándékozik, fennforog-e a szüksége annak, 
hogy azokon kívül, akik a kérdéses ipart ott gyakorolják arra mások 
is iparengedélyt nyerjenek. 

40. §. A 14. § 3. pontjában említett iparra az iparengedélyt a 
kereskedelemügyi miniszter a népjóléti és munkaügyi miniszterrel, 
illetőleg amennyiben az állatgyógyászatban használt szerek előállítá
sáról vagy forgal01ilba hozataláról van szó, a földmívelésügyi minisz
terrel egyetértően adja meg. 

27. Jegyzet. Az idézett végrehajtúsi utasítás 89. §-a szerint a drogueria
iparban, ideértve a. gyógyszerfélékkel való kereskedést is azolrnál, akik érettségi 
bizonyítvánnyal rendelkeznek, a taniclő tartama két év; azoknál, alnk valamely 
középiskola vagy polgári iskola hat osztályát sikerrel végezték, két és félév; 
azoknál, akik valamely középiskola vagy polgári iskola négy osztályát sikerrel elvé
gezték, három év. Ebben az iparban sem rövidített, sem hosszabb taniclőt kikötni 
nem szabad. A megállapítoHnál rövidebb vagy hosszabb tanidő kikötés~ semmis. 

l\Iegjegyzendő, hogy sem az ipDrtörvény, sem pedig annak végrehajtási 
utasítása nem helyezi hatályon kívül a gyógyszcrárn és mérges anyagokkal 
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ya]c'i ke1 e><kr1 ~és Uugyc{ ban 111.\)/ 3 /1900. B. l\I. sz. alatt hibocsátutt szabálvrencle· 
!etet. tehát annak az ipartörvénnyel vag,v annak •égrehajtási utasításáv~l. nem 
ellellkező rendelkezé>'eit ma is PITényben l"vőkuek kell tekintenünk E szerint : 

2. §. Gyógyszeráru (drogue) és mérges anyagokkal való kereskedésre 
engedélyt csak az nyerhet, ki az ipartörvény reiidelkezései szerint szabadon 
ipart üzhet ... s e mellett kimuta,tja : 

n) hogy okleveles gyógyszerész ... 
±.§.Szigorúan vett mérgek (111.005/1894. B. M. sz. szabályrendelet V-ik 

~~l~l~z~.t) elárusí_~ás~m :z?ló en&,edélyt a fií.szer- és anyagker~skedők a n.ép~ 
Joleti es munkaugy1 nmusztertol csak az esetben nrerhetnek, ha szemein 
megbízhatóságukat erkölcsi bizonyítváunyal iga.zolják. · 

5. §. Azon ,gyóg.\rszerárukereskedőknek, akik gyóg_vszerészmesteri Yagy 
g_\TÓg.\Tszerésztudori oklevéllel bírnak, a közönség megtévesztésének kikerü
lése okáért tiltva van g,\-ógyszerész címüket g.\TÓg•szeráruüzleti viszonyaik
han feltüutetni vagyis gyógyszerészi dmet cégtáblájukon, üzleti ira.taikhan, 
l evelezéseikben és hirdetéseikben használni. 

28. Jegyzet. )iz ezen rendelet módosítására vonatkozó kereskedelemügyi 
minisztel'i re n de 1 e t t e r v e z e t a jelen jogálla rothoz viszonyítva jelentős 
változtatásokat kíván é.let beléptetni. I\evezetesen a gyógyszerárunagykereske· 
delc·m elvíllasztását a kicsinyben való árncdtástól (cletail-drogufü·iáktól); a. 
gyógyszertáralmak a gyógyszerkiszolgáltatást megl1~lacló ipari és kereskedelmi 
tevékenységét külön engeclélylwz kötni, végül az i parengeclély elnyer•~se tekin
tetébE"n az igényjog0s11ltságot kiterjeszti a minősítE"tt clroguistákon és ~yógy
szerészeken kívül a vegyészmémökökre, vegyészcloktorokra, okleveles tanárokrn, 
ha főtárgyuk a vegytan ; orvosokra és az állatorrnsi fő;skolán oklevelet szerzett 
állatorvosolua azzal a frltétellel, hogy megelőzőleg clrogueria-üzlet])('n hat hónapon 
út szakban1gó gyakorlatot folytattak. 

A gyógyszerárukereskeclelnJPt, illetőlPg a g~TógyszPrek, gyógyszerfélék, 
mérgek é~ méregtartalmú anyagokkal való kNPskcct1".'t a 111.005/1894. B. l\L sz. 
kiirrencklPt tel kiadott sza búlyrenclélet szabályozza. E ~za b:llyrenclelet a gyógy
,-zcrín úkat öt táhláwtba sorolja s e cwportosításokhoz a köYetkezéí renclel
kPzP>eket fiízi : 

111.005/1894. B. :i\I. sz. 2. §. Az I. táblázatban foglalt és kizárólagosan 
g.\Tóg.vcélokra használt szereket a közöuség számára c:;a.kis gyógyszertári jog 
élvezetében és g.\rakorlatában levő gyógyszerészek ta.rthatják és árusíthat
ják el. Vegygyárosok és g_\'Óg_Yszerárukereskedők azonban vegygyáralmak, 
gyógyszeráruüzleteknek és nyilvános g)'ógyszertára.knak e szereket mint 
árucikkeket bármily mennyi,,;égben eladhatják. 

3. §. A II. táblázatban foglalt gyógyszerféléket, amelyek ipari és házi 
célokra is szükségesek, a gyógyszerészeken kívül cs~iki::; a clroguisták tart
hatják, de az utóbbiak a táblázatban megjelölt súl.nnennyiségen alul vagy 
annál kisebb részekre elosztva, a közön::iég számára ki nem szolgáltathatják. 
Amelyeknél a súlymennyiség kitüntetve nincs, azok bármely mennyiségben 
elárusíthatók. 

4. §. A III. táblázatban foglalt gyógyszerként is ha::iznált szereket, 
amelyek ipari, gazdászati és más célokra is haszuáltatnak, kereskedők is 
elárusíthatják. 

5. §. A IV. táblázatban foglalt erősebb hatá::iú gyógyszeranyagok, 
a.melyek más célokra is használtatnak, a megállapított súlymennyiségben 
és ezen felül, de a megengedett legkisebb súlymennyiséguél kisebb részekre 
nem osztva, azon gyógyszerek pedig, melyeknél súlymennyiség nincsen, 
bármely súlymennyiségben - a fennálló ÓYÓsza.báh'ok megtartása mellett -
kere:;kedők -által Is e!Íírusíthatók. · , 
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6. §. Az V. táblázatban foglalt szigorúan vett mérgeket droguisták 
vagy oly bejegyzett cégű kereskedők tarthatják, kik mérgek eladására a 
népjóléti és munkaügyi minisztertől engedélyt nyertek és azokat csak ható
sági engedélyre szolgáltathatják ki. 

7. §. Az V. táblázatban foglalt szereket a kereskedők egyéb árúktól 
elkülönített helyen, zár alatt tartani és őrizni tartoznak s csak hatósági 
engedély és a vevőnek átvételi elismervénye mellett adhatják el. Minden 
eladásnál az eladás napja, a vevőnek neve és foglalkozása, valamint az eladott 
méreg minőségének és mennyiségének megnevezése, végül a hatósági enge
dély száma és kelte szabályszerű kereskedelmi könyvbe bejegyzendő. 

9. §. Óvó- és gyógyító célokra szolgáló titkos szereket, továbbá elkészí
tett összetett gyógyszereket, még ha az egészségre ártalmatlan szerekből 
állanak is, gyógyszerként árulni és eladni tilos. 

29. Jegyzet. 74.223 /1898. B. M. sz. körrendelet. A ... koronként újab
ban felmerülő gyógyszerek és gyógyszerfélék, melyek gyógycélokm használ
tatnak, olyanoknak tekintendők, mint az 1894. évi 111.005. szám alatt e hel:vről 
kiadott szabályrendelet I. táblázatába soroltak, azaz új gyógyszereket a dro
guisták a közönségnek ki nem szolgáltathatnak. 

30. Jegyzet. Hatásköri bíróság 1909. Hb. 113. sz. alatt hozott határozata : 
Gyógyszerkülönlegességnek kereskedő részéről jogosulatlan árulása a Kbtk. 92. §-a 
alá esvén, emiatt az eljárás bírói útra tartozik. 

31, Jegyzet. A gyógyszerkereskeclelemre vonatkozó fen~i szabályzat ezidő
szerint módosítás előtt áll. A tervezett módosítás szerint a gyógyszeranyagok 
négy táblázatba osztatnának be, amelyek közül az I. táblázatba soroltalrnt 
csakis a gyógyszertárak, a II. táblázatba. soroltakat a gyógyszertárak és clro
gueriák, a III. táhlázatba soroltakat az előbbieken kívül a kereskedők is áru
síthatják. Végül a IV. tábláwtba azok a mérgek és méregtartalmú anyagok 
tartoznának, amelyek jelenleg a7. V. táblárntba vannak sorolva s forgalomba
hozataluk is töbhé-kevésbhé DZ itt elrendeltek szerint történnék. A tervezet másik 
fontos intézkedérn az, hogy az I. táblázatba sorolt gyógyszereket a detail-dro
gueriák még raktáron mm tarthatnák. 

~.\ gyógyszerkereskedelemmel kapcsolatban említendő az 

1876 : XIV. t.-c. 54. §-a : Gyógyszerek vagy betegségek elleni 
óvszerek készítésére, továbbá oly felfedezésekre, találmányokra vagy 
javításokra, melyeknek alkalmazása közegészségi tekintetekből meg nem 
engedhető, szabadalom nem adatik. 

lt95: XXXVII. t.-c. 2. §. Szab'.ldalom nem engedélyezhető oly 
találmányrn: . . . 4. emberi és állati élelmezésre szolgáló c'kkekre, 
gyógyszerekre és oly tárgyakra, amelyek vegy; úton állíttatnak elő ; 
e 7.rk előállításánál alkalmazandó eljárás azonban szabadalmazható. 

32. Jegyzet. Szabadalomról lévén szó, meg kell különböztetnünk valamely 
íu u tzabadalmazott vagy védjegyezett voltát.. Ugyanis a szabadalom valamely 
találmány tárgyának előállítására, forgalomba hozatalára és kihasználására nyert 
·kizárólagos jogot jelent, amely jog a fenti §-ok értelmében a gyógyszertalálmá
nyokat nem illeti meg. Ezzel szemben tapasztalhatjuk, hogy különböző gyógyszer
készítmények tömegei védjegyezés által oltalomban részesülnek az ugyanolyan 
összetételií készítmények versenyétől. Ennek magyarázatául szolgáljon az, 
hogy a védjegy tulajdonképpen az árúk megkülönböztető jele, miképpen a sze
mélyi név az egyén, azonképpen a védjegy az ipari vagy gazdasági termékeknek 
egymástól való megkülönböztetésrre szolgál. De a védjegy nemcsak ismertető
jele az árunak, hanem egyúttal védelem a termelő számára minden verseny
társával szpmben. Ezen ismertet.őjel - önként érthet.óleg - csak akkor van 
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minden illetéktelen használat ellen biztosítva, ha az államhatalom azt hatható' 
oltalomban részesíti, vagyis ugyanezen ismertetőjelnek használatát ugyanily úrúk 
megjelölésére másnak büntetés terhe alatt megtiltja. 

A gyógyszerkereskedelem körébe tartozik a s e b é s z e t i k ö t ö z ő
s z e r e k e 1 ő á 11 í t á s a é s f o r g a 1 o m b a h o z a t a 1 a, amelyről 
·az 52.533/1926. K. IIL sz. rendelet a következőkép intézkedik: 

1. §. Az ipartörvény (1922 : XII. t.-c.) 14. §-ának 2. pontja értelmében 
a sebészeti kötőszerek előállítása iparengedély alapján gyakorolható képe
sítéshez kötött ipar. Ennek az iparnak a gyakorlását tehát a jelen rendelet 
detbeléptetése után csak az kezdheti meg, aki arra iparengedélyt 
nyer. 

· Azok, akik a jelen rendelet életbeléptetése előtt a belügyminisztertől, 
illetőleg a népjóléti és munkaügyi minisztertől sebészeti kötőszerek előállí
tására engedélyt nyertek, iparukat a jelen rendelet életbeléptetése után is 
folytathatják, de iparuk gyakorlásánál a jelen rendeletben megállapított ren
delkezéseket megtartani kötelesek. 

2. §. Sebészeti kötözőszerek iparszerü előállítására iparengedélyt csak az 
kaphat, akinek megfelelő üzemi helyiségei vannak s aki az iparengedély elnye
résének a törvényben és a jelen rendeletben megállapított általános fe !tételeit, 
valamint azt, hogy a szükséges szakképzettséggel rendelkezik,kellően igazolja. 

A szakképzettség megszerzését igazolni lehet : 
ci) az 1922 : XII. t.-c. 18. §-ban előírt módon; 
b) gyógyszerészi, illetőleg gyógyszerész-doktori oklevéllel ; 
e) a kir. József műegyetemen szerzett, illetőleg a müegyetem által 

elismert vegyészmérnöki oklevéllel ; 
cl) valamely magyar tudományegyetemen végzett, illetőleg valarnel~

magyar tudományegyetem által elismert, főtárgyként vegytant tartalmazó 
doktori oklevéllel ; 

e) valamely magyar tudományegyetemen szerzett, illetőleg valamely 
magyar tudományegyetem által elismert orvos-doktori oklevéllel, valamint 
a m. kir. állatorvosi főiskolán szerzett, illetőleg a m. kir. állatorvosi főiskola 
által elismert állatorvosi, illetőeg állatorvos-doktori oklevéllel. 

A e), cl) és e) pontokban említett oklevéllel rendelkező egyének ezen
felül igazolni kötelesek, hogy sebészeti kötözőszereket előállító ipari vála
latnál legalább hat hónapon át szakbavágó gyakorlatot folytattak és a sebé
szeti kötözőszerek sterilezésében és a sterilitásuk megállapításában kellő 
jártasságot szereztek. 

5. §. Az iparengedély megadása kérdésében a kereskedelemügyi minisz
ter a népjóléti és munkaügyi miniszterrel egyetértőleg határoz. 

15. §.Sebészeti kötözőszerek árusításával csak gyógyszertárak és gyógy
szerárukereskedők (droguisták), valamint kötszerészek és orvosi müszerészek 
foglalkozhatnak. :Más kereskedők sebészeti kötözőszereket csak olyan köz
ségekben és városokban tarthatnak raktáron és szolgáltathatnak ki, ame
lyekben gyógyszertár, gyógyárukereskeclés, kötszer- vagy orvosi műszer
üzlet nincsen. De az ilyen községekben és városokban lakó kereskedők 
is csak .az elsőfokú közegészségügyi hatóság erre vonatkozó engedélyének 
elnyerése után árusíthatnak sebészeti kötözőszereket. Ezekről a kereskedők
ről az illetékes elsőfokú közegészségügyi hatóságok nyilvántartást vezetnek 
és üzletükben a sebészeti kötözőszerek raktáron tartását és árusítását a 
tiszti orvos (tiszti főorvos) útján időről-időre, de évente legalább egyszer meg
vizsgáltatják ... 
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A sebészeti kötözőszereket, minden más árutól elkülönített helyen 
szennyezéstől és nedvességtől védett módon, jól zárható és könnyen tisztít
ható szekrényben a Magyar Gyóg7szerkönyv, illetőleg a Gyógyszerárszahás 
szerint előírt kisebb mennyiségeket tartalmazó csomagokban is raktáron 
kell tartani. 

16. §. Külföldön előállított sebészeti kötözőszerek belföldön csak akkor 
hozhatók forgalomba, ha azok a Magya.r Gyógyszerkönyv előírásainak meg
felelnek és a jelen rendelet 13. §-ában megállapított módon vannak csoma
golva. E követelmények figyelmenkívül hagyásáért, a belföldi forgalomba 
hozó felelős ... 

A sa.ccharin árusításáról az 1912 : XXII. t.-c. intézkedik: 
1. §. A mesterséges édesítőszerek az állam kizárólagos rendelke

~ési jogának tartatnak fenn. (Mesterséges édesítőszerek állami egyecl
arusaga.} 

A mesterséges édesítőszerek állami egyedáruságának igazgatása 
a pénzügyminiszter, illetve az általa e célra kijelölt pénzügyi hatóságok 
hatáskörébe tartozik. 

6. §. A mesterséges édesítőszereket csakis a pénzügyi hatóság 
által megbízott egyéneknek szabad árusítaniok és az árusítással 
megbízottak külön lajstromok vezetésére kötelezhetők. 

Az árusítási engedély csakis a pénzügyi hatóságtól beszerzett 
mesterséges édesítő szereknek felbontatlan egyedárúsági csomagolás
ban, ':aló ,t~rt.ására .és az ezen ható~ág által megszabott árak mellett 
Yalo arus1tasra ad Jogot. 

Gyógyszertárakban (nyilvános-, házi és kézi gyógyszertárakban) 
a gyógyszerkészítmények előállításához időnként szükséges mesterséges 
édesítőszermennyiség azonban felnyitott egyedárusági csomagolásban 
is tartható. 

A mesterséges édesítőszerek állami egyedáruságáról szóló 1912. 
évi XXII. t.-c. végrehajtására vonatkozó 62.100/1912. P. M. sz. 
rendelet : 

3. §. A mesterséges édesítőszerek árusítására csak azok vannak 
jogosítva, akik erre az alábbi határozmányok értelmében engedéllyel 
bírnak. 

Az árusítók a mesterséges édesítőszereket vagy nagyban vagy kicsiny
ben árusíthatják. 

a) Nagyban való árusítás alatt : a mesterséges édesítőszereknek <t 
Tv. hatálya alá eső területen a jogosult kicsiben (b. pont) árusítók részére 
történő kiszolgáltatása értendő. A nagyban árusítók a mesterséges édesítő
szereket csak a pénzügyi hatóság által hozzájuk utalt kicsiben árusítók 
részére szállíthatják és kötelesek utóbbiak megrendeléseit késedelem nél
kül foganatosítani. 

A pénzügyminisztérium a nagyban való árusításra jogosító engedé
lyeket, a felmerülő szükséghez képest, meghatározott időre és csak oly 
nagykorú magyar állampolgároknak adja meg, akik törvényszékileg be
jegyzett cégű anyagáru-nagykereskedők (nagychoguisták) és a mester
séges édesítőszerek árusítására és elhelyezésére a.lkalmas helyiségekkel 
rendelkeznek ... 

' 
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ú) _\. kicsiben való árusítás joga, mely alatt a meste;séges édesítő
b~ereknek a ~ogyasztók ré~zére való kiszolgáltatása értendő, csak a gyógyszer
tarakat (nplvános-, házi- és kézi-gyógyszertárakat) illeti meg. 

A ~v. életbeléptekor már létező gyógyszertárak felelős vezetői, vagyis 
azok, akik az érvényben levő törvényes rendelkezések értelmében gyóo-y
szertár tartására vagy kezelésére jogosítva vannak, tartoznak a mestersé~es 
édesítőszerek kicsiben való árusítását legkésőbb 1912. évi június hó 8-°áig 
a pénzügyigazgatóságnak bélyegtelen beadványban bejelenteni és ecryben 
azt is közölni, hogy az árusítást hol (vármegye, járás, község vagy ~áros, 
utca és házszám) és melyik gyógyszertárban gyakorolják, hogy mennyi 
lesz az eladási árszabás alapján nemek szerint részletezve az évenként előre
láthatólag beszerzendő mesterséges édesítőszerek legnagyobb mennyisége ; 
végre hogy készletüket melyik engedélyes nagyban árusítótól szándékoz
nak beszerezni és hog~' ~t mesterséges édesítőszerek árusítására és elhelye
zésére mel~- helyiségeket használják. 

újonnan keletkező gyógyszertárak felelős v·ezetői részéről a fentiek 
szerinti bejelentés 15 nappal a gyógyszertár megnyitása előtt teendő meg. 

A gyógyszertár felelős vezetőjének személyében beállott változás a 
gyógyszertár új felelős vezetője részéről a pénzügyigazgatóságnál 8 nap 
alatt ug~·ancsak bejelentendő ... 

A bejelentett beszerzési fonás szándékolt megváltoztatása a gyógy
szertár részéről H nappal előbb a pénzügyigazgatóságnak írásban bejelen
tendú, s enől egyidejfüeg a nagyban árusító is értesítendő. 

A gyógyszertárak a forgalom ellenőrzése végett feljegyzést kötelesek 
vezetni, amelybe a kiszolgáltatott mesterséges édesítőszerek, azok nemé
nek, tiszta, súlyának, édesítő erejének csomagolási módjának, továbbá a 
kiszolgáltatás napjána.k, valamint az átvevő nevének és lakóhelyének 
kitüntetése mellett. azonnal bevezetendők. A g~'Ógyszerkészítmények elő
állításához felhasználandó mennyiségeket nyomban a csomag felnyitása 
utfo, a csomagoláson kitüntetett súllyal kell a feljegyzésbe bevezetni. 

E feljegyzések minden naptári félév végén bevonandók és a pénzügy
igazgatfoágok által a. miniszteri számvevőség jövedéki csoportjához január 
illetve július hó végéig beküldendők ... 

. . . A kicsiben árusítók beszerzés tekintetében a nagyban árusítók
hoz lévén utalva, a szabályszerlíen kiálütott megrendelőjegyek másod- és 
harmadpéldányait az igazolványban megjelölt nagyban árusítónak aján
lott levélben küldik el ... A nagyban árusító a hozzá beérkezett megren
delő jegyeket megvizsgálja, a megrendelést a megfelelő eladási lajstrom
ban, valamint a kicsiben árusítókról az engedélyben megszabott módon 
vezetendő nyilvántartásban elkönyveli. 

A kicsiben árusító a küldelll~ny átvételét ... igazolja, a megrendelő
jeg~- hozzá vissza.érkezett harmadpéldányát pedig beszerzési könyvéhez 
csatolja. 

33. Jegyzet. A saccharin árusítása a fentiek szerint csakis a gyógyszer
táralmak volt fenntartva, azonban a háború folyama alatt a mesterséges édesítő
szerek árusítását a gyógyszerárukereskedésekre s egyéb kereskedésekre is kiter
jesztették, s az ilymódon forgalomba hozott saccharint »közfogyasztási mester
éges édesítőszer« elnevezéssel jelölték meg. Ennek forgalmát a 77 .800 /1924. 
P .. :II. sz. rendelet szabályozza, és pedig: 

1. §. A kicsiben való árusítással, mely alatt a közfogyasztási saccha
rinnak a fogyasztók részére való közvetlen kiszolgáltatást kell érteni, min-
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den gyógyszertár, anyagárukereskedő (drogueria), füszer- és gyarmatáru-, 
élelmiszerkereskedő (szövetkezet, illetőleg szövetkezeti fiók) foglalkozhatik, 
amennyiben a közfoi,zyasztási saccharin árusítására vonatkozó szándékát 
az árusítás megkezdese előtt az illetékes pénzügyőri szakasznál két pél
dányban írásban bejelenti. A bejelentésnek az üzlet tulajdonosának (üzlet
vezetőjének) nevét, az üzlet nemének közelebbi megjelölését és az árusítási 
helyét kell tartalmaznia. A bejelentés egyik példányán a pénzügyőri sza
kasz a bejelentés megtörténtét igazolja és a félnek az árusítás helyén való 
megőrzés végett visszaadja, a másik példányt pedig nyilvántartásba veszi. 
Azok a gyógyszertárak, kereskedők és szövetkezetek, akik már eddig is 
foglalkoztak közfogyasztási saccharin árusításával, tekintet nélkül arra, 
hogy azt bejelentették-e vagy sem, az előző bekezdésben említett bejelen
tést jelen rendelet életbeléptetésétől számított 14 napon belül kötelesek 
megtenni. A kicsiben árusítók személyében, cégében és az árusítás helyé
ben beállott változást az említett módon ugyancsak 8 napon belül be kell 
jelenteni. A pénzügyőri szakasz e változásokat is nyilvántartja. 

b) A kicsiben árusítók a beszerzés tekintetében a velük ugyanegy 
törvényhatóság területén lévő nagyban árusítókhoz vannak utalva. Kivétet
nek e szabály alul : 1. a gyógyszertárak, melyek a közfogyasztási saccharint 
ugyanannál a cégnél szerezhetik be, - amennyiben t. i. e cég a közfogyasz
tási saccharin nagybani árusítására is engedélyt nyert. 

4. §. Az árnsítólmak vevőik részére a közfogyasztási saccharint kizáró
lag felbontatlan egyedárusági (nagy vagy kis) csomagolásban szabad 
kiszolgáltatniok. Egyedárusági csomagolás alatt csak a pénzügyigazgatóság 
által kiszolgáltatott, az eladási árszabásban közelebbről körülírt, s hivatalos 
zárjeggyel ellátott csomagokat kell érteni. Felbontatlannak csak azok az 
egyedárusági csomagok tekinthetők, amelyeknek hivatalos zárjegye sértetlen 
és amelyen egyébként sem észlelhető olyan sérülés, mely a csomagolás 
tartalmának kivételét lehetővé tennék. 

A közfogyasztási saccharin árusítói pénzügyi ellenőrzés alatt állanak, 
s az ellenőrző pénzügyi közegeknek az árusító helyiségbe való belépést, a 
raktárkönyvek, megrenclelőjegyek és esetleg az üzleti könyvek betekin
tését, valamint a készleteknek külső és belső megvizsgálását és minták 
vételét megengedni kötelesek. 

4. 
A gyógyszm•tá1•i jogosít-ványok. 

A gyógyszertári jogosítványok tárgyalásakor elsősorban is az a kérdés tisz
tázandó, vajjon az összes gyógyszertárak jellege egymással megegyezik-e vagy 
sem ? E tekintetben az összes gyógyszertárakat két. főcsoportba oszthatjuk és 
pedig : 

a) nyilvános és 
b) nem nyilvános gyógyszertárak. 
A nyilvános gyógyszertárak az idevonatkozó és immár ismert szabályok 

keretein belül, illetőleg megállapításai szerint a gyógyszereket a gyógyszert igénylő 
közönségnek, illetőleg a közönség minden rétegének és tagjának kiszolgáltat
hatják, sőt a gyógyszereknek szabályszerű kiszolgáltatása a nyilvános gyógyszer
tárakra nézve egyaránt kötelező. 

A nem nyilvános jellegíí gyógyszertárak a nagyközönség, azaz mindenki 
részére gyógyszert nem szolgáltathatnak ki, csupán azokon a kereteken belül, 
amely keretek törvényes szabályokkal, illetőleg a nem nyilvános jellegű gyógyszer
tárak felállításának engedélyezésével egyidejűleg megállapítást nyertek. 
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A gyógyszertárak e két csoportja még további alcsoport'olua osztható. 
amely csoportosítást a következő vázlat teszi szemléltetővé : 

I. Nyilvános gyógyszertárak II. Nem nyilvános 
---- -"- gyógyszertárak 

1. reáljogúak 2. személyjogúak .- -"-----
--., ,_ __ _,.._ 1. helyőrségi gyógyszertá;:;k 

a) egyszerű b) törzs- ) , ----. 2 há i 
reáljog reáljog a önalló b) fiók 3: ké~i » 

, ~ alábbi~kban a gyógyszert.árak jogosítványait a csoportosítás szerint 
targ.v:aliuk, meg!e~yezve ~zt, h~gy a helyőrségi (katona-kórházi) gyógyszertára
lrnt figyelmen k1vul hagy]lik. mivel azok a katonai eaészséaügyi igazgatás körébe 
tartoznak. 0 0 

• 

1. R e á 1 j o g Ú gyógyszertárak azok, amelvek 1851. év előtt állít
tattak fel, s engedélyezési okmányukban határozottan nem volt kimondva 
~o~y az illető gyógyszertár szem~lyes jogú, továbbá ha tulajdonosuk 1857'. 
~v,1 d~cem?er havától számított két évi határidőn belül a reáljooTa való 
igenyet bejelentette. 0 

, 2. Tör z s j o g ú. gyógyszertárak azok a reá.ljoO'osítványú O'yóoyszer-
tarak1 amelyek a cs. kir„ ,b~l- és k_ereskedehni miniszter 131Íl856'. s~-. ren
deleteben megszabott elJaras szennt valamely in"atlannal eoyütt s attól 
·elvá.laszthatat.la.nul telekkönyvezhetők voltak. " "· ' 

, :14, ,Jegyze,t. A törzs-reáljogú gyógyszertáraknak az egyszeríí reáljogosít
vanyu gyop's~e.rtarak felett való előnye bővebb magyarázatra nem szorul. mivel 
az ;gysz;ru ~·etllJ?g egymasában v~ve ingónak tekintendő, s mint ilyen, telekkönyvi 
f~l)~gyz~s t~rgyat n,em kepezheh. Ezzel szemben vannak hazánkban reáljogo
s1tvanyu g)~ogys~ertar~k, an_i;lyek~1ek reáljogosítványa a velük összefüggő ingat
lan telekkonyvenck C:. lap3ara tenyleg fel vannak jegyezve s amelvek em1él-
fogva törzs-reáljogúaknak tekinthetők. · ' · 

. Ilíeglegyze~1dő, . hogr , a, telek~1:~i;yv tulajdonképpen közokirat, amely a 
!ulaJdon ,es a hitel. b1ztos1!a.sanak cel3at szolgálja. A telekkönyvek három lapból 
aU~nak, u. 111: a birtokállas1 Y\.~, a .tulajdoni ,(B) .és teherlapból (0). A C. lapra 
ta1t?~nak a~ mgatlant ~erh~lo zalog)ogok, alzalogiogok, szolgalmak s más dolog
i;am. JOg?k es ter~iek. ZnlogJ?go.t csak, az egész telekkönyvi jószágtest.re lehet sze-
1ezm, m1g az egeszpt alkoto birtokreszek külön-külön nem terhelhetők. 

. A m. kir. közigazgatási bíróság 1901. évi 9842. P. számú határozata 
szrrmt .... a gyógyszertári reáljoO' - fi"yelemmel a közegészségügy rende-

, ' "l 'l' 1876 xrv " b z:sero szo. o , : ~ '. t.-c. 130. §-ának azon rendelkezésére, mely sze-
rm~. ~ reál]o~u gyógys~ertár önálló magánjogi szerződés és átruházás tár
~yava teheto, - sem mgatlan dolgot, sem valamely ingatlanhoz tartozó 
Jogot nem kepez . . . · 
, „ 478Yl887. B . .i\I. sz. r:m}elet: az ... igazságügyminiszter úrral egyet
ertoleg ln1,ele~tem; hog~· mmt.an csak azon reál-iparok képezik telekkönyvi 
b~kebe~eze,s .targrat,, melyel~ ~ng~tlanpal elvá,laszthatatlanul egybekapcsol
vak, m~utan tov~l~ba oly r~alJogu gyogyszertarak, amelyek engedélyezésük 
alkalmaval fekv ·seggel elvalaszthatatlanul összekötve lettek volna hazánk
bkabn 1nei~1 lé1tez~b; : , rnnélfog,'.a e gyógyszertárak reáljoga telekkÖnyvi be-

e e ezesne e targrat nem kepezheti ... 

. 18~6 : XIV. ,t .-~. 130. §. A reáljogú gyógyszertárak, valamint 
edchg, IffY eze,nt.ul rn :;za ~)a~on eladhatók, örökölhetők és hagyom;1-
nyozhatok, szoval magán]og1 szerződé,·~k és a fennálló szabályolmak 
megfelelő átruházások tárgyává t.ehe' ók. 

l 33. §. Reál g,Yógyszertári jog ezentúl nem adományozható. 
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22.370/1883. B. JI. r. 10. §. A g~·ógyszertártulajdonos, ha reáljogá
nak birtokában van is, csak eg:· g:·ógyszertárt kezelhet és azért személ:Tes 
üzleti jogosítványt egy gyóg_rnzerész csa.k egyet bírhat. 

Hl. §. Reáljogú gyógyszertár eladása esetről-esetre, be sem várva 
az évi vizsgálatokat, a hatóság által azonnal bejelentendő, úgyszintén 
hejelentendők a bérlők személ:,ében történt változások is. 

3. Szemé 1 y j o g ú gyógyszertár a k. 57.348/1883. B. l\I. 
sz. r. Személyjogú ma nlinden gyógyszertár, melynek engedélyezési 
okmányában a. reáljogosítvá.nynak megadása határozottan kitéve nin
csen. 

1876: :XIV. t.-c. 131. §. A gyógyszertár személyes üzleti joga a 
gyógyszertári jogosítvánnyal föhuházottnak személyéhez van kötve. 
Ily jogosítvány el nem adható s nem hagyományozható. 

Az átruházást azonban szintén csak személyes joggal a 129. § 
figyelembevételével a népjóléti és munkaügyi miniszter engedélyezi. 

Az engedély csak a törvényes kellék hiánya vagy bebizonyított 
erkölcsi megbízhata.tlanság esetében tagadható meg. 

22.370/1883. B. M. sz. r. 11. §. Jiég föl nem állított új gyógyszertár
nak személyes joga át nem rnházható. 

12. §. A gyógyszertárak személyes üzleti jogának átrnházása csak 
a, Tv. 131. §-ban megjelölt feltételek mellett van megengedve és csa.k az 
itteni engedély kinyerése után válik jogérvényessé. Az átrnházásért az 
átadónak és az átvevőnek együtt kell folyamodniok, ai utóbbinak peclig 
a törvényes minősítvényt és a megbizhatóságot az 1. §-ban (u. e. rendelet) 
megjelölt módon kell kimutatnia. 

35. Jegyzet. A 4332/1898. B. l\I. sz. körrendelet a fent hivatkozott szabály
rendelet 12. §-át olyképpen módosítja, hogy e szakaszban előírt közös folyamod
,{my egész szövege az átvenni szándékozó gyógyszerész által sajátkeziileg irancló 
és úgy az ő, mint az átruházó sajátkezíí aláírása a kérvényre vezetett. közjegyzői 
hitelesítési záradékkal igazolandó. 

22.370/1883. B. :M. sz. r. 14. §. A gyógyszertári üzleti jog, miután a 
jogosítvánnyal fölruházottnak személyéhez van kötve, a törvény szerint 
végrehajtás tárgya nem lehet. 

36. Jegyzet. Az 1908 : XLL t.-c. 2. §-a szerint a gyógyszerész ellen vezetett 
végrehajtás alul ki va1mak véve és még a végrehajtást szenvedőnek beleegyezésé
vel sem foglalható le : a gyógyszertár berendezése, munkaszerei, tartályai és 
gyógyszerkészlete, amennyiben a végrehajtást szenvedőnek azokra a gyógy
~zertár üzemének folytatása végett szük~ége van. 

Ha peclig valamely gyógyszerész ellen csőd rendeltetik el, minthogy 
a személyes üzleti jog a csődtömeg kiegészítő részét nem képezheti, a csőd
leltárha föl nem vétetik és a csődtömeg által nem kezeltetik, az átruházás 
ez esetben is akadálytalanul eszközölhető, csakhogy az átruházásból netán 
eredő vagyoni előnyök a csődtömeget illetik és ebből keletkező magánjogi 
viszonyok megítélése a csődbíróság hatáskörébe tartozik. 

37. Jegyzet. Az 1900. évi október hó 2-án kelt 1253. sz. kúriai döntvény 
szerint a csődbe jutott gyógyszerész gyógyszertára be nem zárható. 

1876 : XIV. t.-c. 132. §. A gyógyszerész elhúnytával a személyes 
gyógyszerészeti jogosítvány haszonélvezete az özvegyre száll. Ha az 
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özngy gyermekei kiskorúsága alatt újra férjhez megy vagy elhal, 
a jog-osítvánv haszonélvezete a gyermekek nagykorúságáig ezekre 
száll ,át. · 

Úgy az özvegy, nlint a kiskorú gyermekek gyámja - utóbbi a 
gyámhatóság meghallgatásával - a 129. §-nak m~o·felelően oldeveles 
kezelőt tartani köteles. 

0 

2~.370/1883: ~· "JI. sz. r., Az, hogy a, 132. §esetében a gyógyszertárak 
has~onelvezete kit illet meg es a gyermekek nagykorúsága nlikor követ
kezik be, a törvényhatóság részéről nyilvántartandó és ha a haszonélvezeti 
jog megszűnik, azonnal bejelentendő". 

, 13. §. A _132. § eseteiben a gyógyszertári jogosítvány át nem ruház
~rnto; ha_pechg a törvényes haszonélvezeti idő lejárt, vagy ha a haszon
el,veze~re JO~os~tott örökös ne~ marad, ~ ~zemélye~ üzleti jogosítvány enge
delyezese szmten a 134. § utolso bekezdeseben megielölt modorban történik. 

Aki ily megüresedett jogosítvány elnyeréseért folyamodik valamint 
az is, aki oly helyen kíván önálló gyógyszertárt felállítani, ahol esetlea 
beszüntetendő fiókgyógyszertár van, tartozik kérvényében határozotta~ 
kij~le~te~, vajjop ,a me_glévő, gyógys~ertár, illetőleg fióicgyógyszertár kész
letet es folszereleset ha1lando-e becsaron átvenni vaay sem ; igenlő eset
ben egy törvényszerií. és kötelező okmány is csatola;dó. 

Az oly kérvény, amelyben az átvételre nézve határozott. kijelentés 
nem foglaltatik, figyelembe vétetni nem fog. 
. . 3,8. Je_gyzet. Az ~~en rendeletnek legutóbbi helyen idézett §-a azonban nem 
fech mar tel3esen a mai 3oggyakorlatot, amennyiben ezidőszerint nincs kizárva 
az, ho1p' ~ szem~lyes jogosHvány birtokában lévő gyógyszerész elhúnyta után 
~ 3og?s~tvany az ?zvegy v~gy ~kiskorúak gyámja által - a gyámhatóság hozzá-
3árulasaval - mas, arra kepesitett okleveles gvócrv~zerészre átruházható legyen. 
Erről intézkedik a : · "· 

9341/1890. B. M. sz. elvi jelentőségií. döntvény, amely szerint : az 
átruházás a személyes üzleti jogosítvány tnlajdonosá!iak haláJa után csak 
akkor engedélyezhető, ha hitelesen bebizonvíttatik hogy az elhúnyt sze
mélyjog-tulajdonos még életében szándékolta a ]. oa~t átruházni ez' iránv-
b , t' l l' ' k t> ' • an mar eny eg epese et tett. 

. 2~.37,0/1~83. ~- ni. sz. r. 21. §. H<t a gyógyszerész jogosultságát gyako
rolm tobbe ha1lando nem volna„ vagv azt bármi oknál forrva nem tehetné 
a t_örvényhatósá~ tartozik a gyóg:~szerek akadálytalan ° megszerezhetés~ 
tel~mtet,éb~n add% míg a, f~_nnforgó ~kac~á~yok m~gszií.nnek, vagy ,esetleg 
a ]Ogos1tvany hatalvon lovul helvezese 1rant lrn.taroza.t hozható es ezen 
jogosítvá~y .. es~tle15 ,inás~ak _acl?m~n!'?zhat_ó lesz - a gyógyszertár szaka.
datlan mukodese uant ug:' mteikedm, ammt ezt a Tv. 125. §-ának utolsó 
bekezdésében helytelen vagy szabályellenes kezelés esetére van elrendelve. 

39. :!C.gl/z.et. UgY.nni.tt említ~ndő a gy?gy~zertárak permanens, vagyis szaka
datlan mukodföenek tobb1zben vitatott kerdese is. Uc:ryanis találkozunk olvan 
felf?gássa!, ai;1ely a giógyszertáralrnak megszakítás n'éllrüli, illetőleg éjjel-~a p
pah szol~al,atat a .~zolrnsra„ he~yes~b~~en_a s~o~ásj.o~ra vezetik vissza, s e felfogá
sulrnt alatamasztpk a nepegeszsegug~'t nmnsztertumnak 18.420 /1919. sz. ren
deletével, amely a gyógyszertárak nyitási és zárási idejét szabályozza s az éjjeli 
ille~?leg :asárnap délutáni, váltak~zó ügyeletesi szolgálatról intézkedik, s ezzel 
a kotelezo permanens szolgalat elven tagadhatatlanul csorbát üt. Az ezzel ellen
kező felfogás tagadja a gyógyszertári szolgálati idő szabályozatlan voltát s a 
népegészségügyi nlinisztériumnak idézett rendeletét. kivételes intézkedésnek 
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állítja, amely közYetlenül a forradahnak után (1919. nov. 29.) talán helyénvaló 
volt, de a jogfolytonosság helyreállta után, mint a tételes jogszabályokkal ellen
kező szükségrendelet jogforrásként nem szerepelhet. E felfogás a 86.618/1895. 
B. l\I. sz. rendeletre támaszkodik, amelyben a belügyminiszter egy konkrét eset
ből kifolyólag a vonatkozó jogszabályok magyarázatába bocsátkozik, moncl
ván: » ... De folyamatba teendő a kihágási elljárás az 1876: XIV. t.-c. 7. és 
125. §-ai alapján az esetben, ha konkrét panasz emeltetett arra nézve, hogy a 
gyógyszerész távolléte alatt mvosilag rendelt gyógyszerek helyesen, azaz ideje
korán ki nem szolgáltattak, sőt a kifejlendőkhöz képest az idézett Tv. 125. §-ának 
utolsó bekezdése értehnében a kérdéses gyógyszertár részére esetleg kezelő is 
rendelhető. Mert a gyógyszertár tulajdonom - kezelő hiányában - az 1876. 
évi XIV. t.-c. sokszor hiYatlrnzott 125. §-ának másoclik lJekezdése szerint az 
u. e. Tv. 7. §-ában kiszabott büntetés terhe alatt személyesen felelős a gyógy
szerek helyes kiszolgáltatásáért, a »helyes« kifejezés pedig a kiszolgáltatás pontos
ságát, vagyis haladék nélkül való teljesítését is felöleli, az esetben, ha ily irányú 
konkrét mulasztás beigazolta tik; és mert másfelől valamely gyógyszerésznek 
azon cselekedete, hogy kezelő nélküli gyógyszertárát több napra elhagyja, sőt 
azt bezárja, a gyógyszertárnak oly helytelen, szabályellenes kezelését képezi, 
mely méltán indokolttá teszi az 1876 : Xl V. t.-c. 125. §-ának végső bekezdése 
szerinti eljárás megindítását ... « 

E megállapításhoz még hozzá fűzendő az, hogy ha a gyógyszertár bezárása 
járvány idején történik, az elkövetett kihágás nem az 1876: XIV. t.-c. 7. és 
125. §-ai, hanem az 1879: XL. t.-c. 96. §-a szerint minősül. 

4. Fi ó kg y ó gy sz e r t á rak. 1876 : XIV. t.-c. 135. §. 
Fiók- és házi gyógyszertárak a szükséghez képest a törvényhatóságnak 
meghallgatásával a népjóléti és munkaügyi miniszter által engedélyez
hetők és a szükség elenyésztével vagy anyagyógyszertárnak ottani 
felállításával megszüntetendők. 

Ott, ahol gyógyszertár nem létezik, az orvosok kézi gyógyszertár 
tartására a törvényhatóság első tisztviselője által feljogosíthatók, 
kötelesek azonban az e részbeni szabályokhoz alkalmazkodni. 

Ilíinden ilyen végérvényesen megadott engedély a népjóléti és 
munkaügyi miniszternek bejelentendő. 

40. Jegyzet. E §első Lekezelése a fiók és házi gyógyszertárak engedélye
zéséről együttesen intézkeclik és pedig teljesen hibás fogahnazással. Ugyanis 
logikus értehnezéssel, de meg a kifejlődött joggyakorlat szerint is ez az egy 
mondatba szorított rendelkezés bővebb körülírást igényel, mert így meglehetős 
fogalamzavarra szolgáltat okot. Igy pl. a rendellrnzésből .az is kiolvasható, hogy 
valamely engedélyezett házi gyógyszertár . . . »anyagyógyszertárnak ottani fel
állításával megszüntetendő«, holott ez a megszünési ok csakis a fiókgyógyszer
tárra vonatkozik, míg »a szükséghez képest« felállított házi gyógyszertár csakis 
»a szükség elenyésztével« szüntetenclő meg. 

22.370/1883. B. M. sz. r. 5. §. Fiókgyógyszertárért a gyógyszerész 
csak oly helyre folyamodhatik, amely gyógyszertára forgalmi köréhez 
tartozik. 

Ha azonban valaki ezen helyre egy önálló gyógyszertár engedélyezéseért 
folyamodik és kellőleg kideríttetik, hogy az ezen fiókgyógyszertárhoz tar
tozó terület elvonása által az anyagyógyszertár fennállása veszélyeztetve 
nem lesz és hogy ennek folytán a kért önálló gyógyszertár engedélyezhető, 
a fiókgyógyszertár megszűnik azon a napon, melyen az új gyógyszertár 
a közforgalomnak megnyittatott. 

41. Jegyzet. Az ilymódon megszilnt fiókgyógyszertár berendezásét, feL~zere
lését és anyagkészletét az új, önálló gyógyszertár tulajdonosa becsértékben tar-
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tozik <ÍÍYe1mi, illetőleg az ezen rendeletnek már tárgyalt 13. §-a értelmében kötelező 
okmányban tartozik nyilatkozni afelől, hogy ezek átvételére hajlandó-e vagy mm. 

22.370/1883. B. l\í. sz. r. 15. §. Fiókgyógyszertár elkülönítve el nem 
adható, sem át nem rnházható, csakis az a.nyagyógyszertárral együtt. Fiók
gyógyszertár nem önállósítható, hanem ha valaki oly helyen, ahol fiók
gyógyszertár van, önálló gyógyszertárt akar felállítani, ez csak azon alapon 
történhet, mint minden más új gyógyszertár felállítása. 

3<1.907 /1895. B. :M:. sz. r. Reáljogú gyógyszertárhoz tartozó fiók
gyógyszertár tulajdonjoga a reáljogú gyógyszertár eladásakor az új vevőre 
száll át, akár gyógyszerész az illető vevő, akár nem. Ha azonban az anya
gyógyszertár megszerzője nem okleveles gyógyszerész, akkor úgy az 
an.rn-, mint a fiókgyógyszertár számára okleveles kezelőt köteles tartani. 

5. H á z i gy ó g y s z e r t á r a k. A házi gyógyszertárak felállítására 
vonatkozó szabályokat az 1876 : XIV. t.-c. föntebb tárgyalt 135. §-a tar
talmazza. 

1776/1875. B. J\l. sz. r. Házi gyógyszertárnak teljesen föl kell szerelve 
lennie, mint más rendes gyógyszertárnak ; szereket azonban rendesen csak 
azon kör személyeinek szolgáltathat ki, amelynek számára engedélyez
tetett, pl. a kórház betegeinek, az uradalom személyeinek stb. Más orvos 
rendeletére csupán életveszélyes esetekben köteles gyógyszert kiszolgálni. 

98.759/1895. B. l\í. sz. r. A házi gyógyszertárakban a magyar gyógy
szerkönyvben felsorolt minden szer tartható, s miután házi gyógyszertárak 
mindenkor csak egyes telepek, vállalatok, gyárak, urn.dalmak stb. részére 
engedélyeztetnek, a csakis orvostudor által kezelendő házi gyógyszertárak
ból ~• gyógyszerszükséglet kizárólag az illető vállalat, telep, gyár, uradalom 
sth.-nél alkahnazottak és hozzátartozóik részére szolgáltatható ki. 

6. K é z i g y ó g y s z e r t á r a k. A kézi gyógyszertárak engedélye
zé~ére vonatkozó eljárást szintén a Tv. 135. §-~• tartalmazza. 

A kézi gyógyszertárak részletes szabályozása a 89.000/1910. B. IIL sz. 
körrendelettel kibocsátott szabályrendelettel történik és pedig : 

2. §. A kézi gyógyszertár birtokosának utazás közben oly községben, 
ahol gyógyszertár van, kézi gyógyszertárából gyógyszert kiszolgáltatni tilos. 

3. §. A kézi gyógyszertár megszűnik, ha ugyanott önálló vagy fiók
gyógyszertár felállítása engedélyeztetik. 

4. §. Az így megszűnt kézi gyógyszertár készlete és felszerelése az új 
gyógyszertár birtokosa által becsárban átveendő. 

5. §. A kézi gyógyszertár jogosítványa csak azon helyre szól, ahová 
az engedélyeztetett és így birtokosának más községbe leendő letelepedése 
alkalmával érvényét veszti. 

7. §. A kézi gyógyszertár birtokosa idegen orvos rendelvénye alapján 
csak azon esetben tartozik gyógyszert kiszolgálbtni, ha a vényen »periculum 
in mora« jelzés van és a rendelvényen a kézi gyógyszertárban tartandó sze
rek szerepelnek. Ily esetben a gyógyszer bármely időben elkészítendő, ha. 
a kézi gyógyszertár birtokosa otthon van. 

10. §. Más szereket, mint a 8. és 9. §-bau elősoroltakat tartani nem 
szabad. 

13. §. A kézi gyógyszertár külön e célra szolgáló alkalmas helyiségben 
helyezendő el. 

· 14. §. A gyógyszereket a kézi gyógyszertár tartására jogosított orvos 
a törvényhatóság területén lévő gyógyszertárból tartozik beszerezni. Kül
földről vagy gyógyszerárnüzletből gyógyszereket beszerezni tilos. 
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15. ~. A cryóO"vszerek beszerzéséről napló vezetendő, amelrbe a wtt. 
gyógysze:ek é:I' ~z~k mennyis?g.e bejepyzend~., ~íinden egyes bejegyzést az 
eladó gyógyszeresz a beszerze~1 napl?ban a!,an. , , , , . _ 

18. §. llíinden gyógyszerrol szabalysze_r~1 rendelv~ny alhtand~ ki, mel; 
a félnek kiszolgáltatandó. E nélkül semnnfele szer ln nem szolgaltathato. 

42 Jegyzet Az állatorvosok kézi gyógyszertáráról az 1900: XVII. t.-c• 
é rehajtásáról szÚó 95.000/1900. F. l'II. sz. rendelet intézkedil,, amelynek 29. §-a ; .f lmében a járási illetőleg városi m. kir. állatorvos oly helyeken, ahol rendes 

:~~gyszertár nincs,' a törvényhatóság első tisztvi~előjét~l kézi gyógyszertá~· enge: 
.d'l e'se't kérelmezheti. Azt a járási vagy városi m. lnr. állatorvost pechg, aki 

evez · d'l k' lm ' 't t·· ' l t' a f~nnforgó szűkség dacára elmulasztia az eng~ e y ~r~ eze.se .' a _orv~?-Y i~. o-
sági m. kir. állatorvos előterjesztésére a törvenyhatosag elso t1sztv1seloie k_ote
lezheti a kézigyógyszertár tartására . .A kézi gyógysz~rtárakban tartandó gyog~-
.szereket a 80.761/1890. B. :i\I. Rz. körrendelet sorolp fel. 

5. 
Új gyógys~m·tá1•al;, felállUása. 

1876 : XIV. t.-c. 134. §. Új gyógyszertár felállítását a tön·ény:
hatóság meghallgatása után a népjóléti és munkaügyi miniszter enge
délyezi. 

· Új gyógyszertár felállításáért folyamodhatik : 
a) valamely _község ; 
b) okleveles gyógyszerész, ez esetben az illető község véleménye 

meghallgatandó. , . , 
Az engedély csak akkor tagadhato meg, ha tekmtettel a nepes

ség számára, az ott már fennálló gyógyszertárakra s a helyi viszonyokra, 
kellően kimutattatik, hogy az új gyógyszertár elannyira felesleges, 
miszerint az ily úton megszaporodott gyógyszertárak fennállását ve
szélyeztetné. 

Ha az a) pont esetében a gyó9yszertá~' f~lállítá~a kimond~tott, 
az iránt, hogy a községben azon gyogyszertar ]Oga kinek engedelyez
tessék, a törvényhatóság első tisztviselője által közzéteendő előleges 
pályázat után az érdekelt köz~~g, ~~gha.llgatá~.áv~l, ~ ~özigazgatási 
bizottság határoz, s ezt a nép]oleti es munkaugyi nnmszternek fel
jelenti. 

43. ,Tegyzet, .A 13.827 /1895. B. l\I. sz .. r. ,értelm,ében elvi követelmény, 
hogy gyógyszertár csak ott legyen, hol orvos mar allandoan meg van telepedve. 

22.370/1883. B. M:. sz. r. 1. §. Ha gyógyszerész egy új gyógyszertár 
felállításáért folyamodik, köteles azon városrészeket vagy községeket, 
melyek az újonnan felállítandó gyógyszertár forgalmi körét képezendik, 
szabatosan és aszerint megjelölni, amint azok a folyamodás beadásakor 
már létező gyógyszertárak forcralmi köréhez tartoztak, megjelölni tartozik 
továbbá a kérvény inclokolásá~ felül a törvényes minősítvényt és az egyéni 
megbízhatóságot is kimutatni. E célb~l a folyamo~_v~nyho,~ csato.lancl~: 

1. gyógyszerészi oklevele eredetiben vagy koziegyzoileg h1teles1tett 
másolatban ; 

2. eddigi foglalkozá~áról szóló kimut,atás; a~ összes. bizonyí~,vá~y~~{ 
Jrronologikus sorrendben es ha valamely gyogyszertarban mmt kezelo muko-
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dött volna, ebbeli_ működése külön lesz kimutatandó ; ha pedig valamely 
időszakra nézve bizonyítvánnyal ellátva nem volna, az ezen idő alatti hol
létét a jegyzetrovatban kell fölemlíteni; 

3. az illetőségi hatóságtól egy erkölcsi bizonyítvány ; 
4. a tiszti főorvos által kiállított egészségi bizonyítvány. 
44. Jeyyzet. A 45A03/1911. B. l\L sz. körrendelet értelmében az új gyógy

'zertárak felállításának EngHlélyezérn tárgyában benyujtott kérvényekhez pon
tos tájélmztat~st nyujtó hiteles helyszínrajz (térkép) melléklendő, amely a már 
meglévő gyógyszertárak elhelyezéf.ét, a felállítani kívánt új gyógyszertár helyét 
(az áthelyeztetni kért régi gyógyszertárak előbbi és újabb helyét) pontosan 
feltünteti. 

45. Jegyzet. A megkívánt egészségi bizonyítványok tekintetében a 464-8/ 
191:3. B. l\I. sz. körrendelet olyképpen intézkHlik, hogy az egészségi bizonyít
ványokat amrnk a törvényhatóságnak tiszti főmvosa tartozik kiállítani, amely 
törvényhatóság területén az é1dekelt folyamcdó állandó lak!ts,al bír. 

22.370/1883. B. 111. sz. r. 2. §. Egy folyamodványban nem lehet vagy
lagosan több helyre jogosítványt kérni, ha pedig külön beadványokban kér 
ugyanegy folyamodó különböző helyre jogosítványt, amint ezek közül 
bármely kérvénye teljesíthető volt, a többi beadványa iránt folyamatba 
tett tárgyalás beszüntetendő. 

3. §. Ha valamely községben egy gyógyszertár felállításáért a község 
folyamodik és valamely gyógyszerész is adott volna be folyamodványt 
ugyanott egy jogosítványért, ahhoz képest, amint az ügynek kezdeménye
zésére a mozgalom egyik vagy másik irányban előbb indult meg, a n~p
jóléti és munkaügyi miniszter esetről-esetre határoz a fölött, hogy a 134. § 
a) vagy b) pontja szerint lesz-e a további eljárásnak helye. 

Ha több folyamodó van, figyelembe csak azon kérvények vétetnek, 
melyek oly időben lettek benyujtva, amikor a tárgyalás kedvező vagy 
kedvezőtlen kimenetelére biztos következtetést vonni még nem lehetett ; 
ezek közül pedig, ha két vagy több folyamodó a gyógyszertár helyes keze
lésére nézve minősítvény és szerzett gyakorlat tekintetében egyenlő bizo
nyítékkal bír : a kért gyógyszertár engedélyezése esetén a jogosítványt 
mindig az első folyamodó nyeri el ; ellenkező esetben azonban a jobb minő
sítvénnyel bíró, bár későbbi folyamodónak is adható. 

4. §. Ha a jogosítvány az a) pont szerint adományoztatik kis- és nagy
községekben, valamint rendezett tanácsú városokban a község megha.llga
tandó lévén, hasonló minősítvény mellett a község véleménye csak az 
esetben mellőzendő, ha az ellen alapos kifogás tehető. 

Szabad királyi és törvényhatósági joggal felruházott városokban a 
közigazgatási bizottság. a jogosítványt a város meghallgatása nélkül ado
mányozza ; meghallgatja azonban a törvényhatóság egészségügyi bizott-

ls~g~t ~.z1 esetben, ha ezt a városnak a közigazgatási bizottságban levő tagjai 
nvania e 

6. §. A jogot nyert gyógyszerész a gyógyszertárt egy év leforgása alatt 
tartozik felállítani, mert különben a jogosítványa elévültnek tekintetik. 

46. Jeyyzet. 1360/1885. B. l\I. sz. körrendelet: A gyógyszertártulajdonosok 
a cégjelzőt vagy címzést tetszé8ük szerint szabadon választhatják, ha azonban 
az ily cégjelző a tényleges viszonyoknak vagy a valóságnak meg nem felel, vagy 
a helyben már használatban levő talán hasonló céggel könnyen összetéveszthető 
Yolna és ennek folytán félreértésekre szolgáltathatna alkalmat, nem használható. 
A válaRztott cégjelző, vagy cím az elsőfokú hatóságnak bejelentendő, amely erről 
jegyzéket yezet. · 

Réthelyi: _.; gyógyszerészet jogszabályai. 5a 
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22.370/1883. B. i\i. sz. r. 7. §„új,9,'·ógy~zertár hely~n~k ~e~határ~zá~a:. ht 
eziránt az encredélvezéssel ecryide]üleg innen (a mimszternun reszerol .) 
külön rendelkezés· nem tört~iit, egészségügyi intézkedést képez, melyre 
nézve a törvény 154. és 157. §-ban megjelölt közegek járnak el, különös 
fioTelemmel azonban az ujonnan felállítandó gyógyszertárnak az engedély 
v~:i.ett beadott folvamodványban megjelölt forgalmi körére. 

'"' 8. §. Ott, hol .ugyanegy ·~elyen töb? ,g:l'.'ógysze~tár ':an~. a.„gyógysze~·tár 
saját forgalmi köréből jogérvenyes hatosagi engedely nelkul onhatalmulag 
máshova át nem helyezhető. 

Ez esetben is a föntebbi eljárás lesz követendő. 
i\íindkét esetben a hely kijelölésénél szem elől nem tévesztendő az, 

hog,- a crrrócryszertár közeaészségügyi intézmény és azért ott, ahol eg~-
J b.> b. ' t> 11 , , k , l városban vaf.l:V közsecrben tö J J gyogyszertar van, eze nem egymas me -

lett, hanem '"'elszórva
0 

úgy helyezendők el, hogy . a gyóg3:szertár fenn~~ll
hatásána.k figyelembe vétele mellett egyszersmmd a varos vagy koz
ség minden i·észéről legyen egyik vagy másik gyógyszertár könnyen 
elérhető. · 

9. §. A gyógyszertárnak egy községből. a másikba való áthelyezése. 
itteni (minisztériwni !) elhatározásnak tartatik fenn. 

16. §. Ha egr gyógyszerész akár átruházás, __ akár új, engedélyezé~ útján 
oly helyen nyert iocrosítványt, ahol egy vagy tobb gyogyszertar mar van 
és' ezei{ elnyert joagsítványt elfogadható alapos ok nélkül másra ruházza 
át, ezen átruházástól számítandó 10 év alatt új gyóg~'szertár felállítására 
jogosítványt nem nyerhet ; ha, pedig ~ly h~ly~n nyert jogosít;rányt., ahol 
eddiO' O'yóoyszertár nem volt es ezen iogos1tvanyt elfogadhato alapos ok 
nélkÜl '"'~ ~egnyitástól számítandó öt év előtt ~~ásra, átruhá~za, a~ á,t~u~1á
zástól számítandó öt év alatt nem nyerhet UJ gyogyszert.ar felalhtasara 
joO'osítványt, és ha ezen idő lejártával folyamodik új jogosítványért, ki kell 
m~ta.tnia azt is, hooT ez idő alatt mivel foglalkozott. 

Ha. pedig egy ~~emélyes üzleti jog. l?ir.toká?a~ le,:ő gy?gysz,erész ,kér 
új joO'osítványt, anélkül, hogy az eddigi iogosit.vany~t. masra atruhazta 
volna~ ha a kért új jogosítvány megadható lenne, a régi Jogosítványa meg
szfmik és az így üresedésbe jött jogosítvány pályázás útján töltetik be, 
a. 134. § utolsó pontjába.n megjelölt modorban. 

17. §.Ha egy bizonyos helyre, t. i; városb~ vagy kö~ségbe ~gy gy?gy
:;zert.ári jogosítvány engedélyezése ,1~eret~tt es ~ me9eJ,t~tt ~argyalas.ok 
rendén kideríttetett. hoay ott eay UJ gyogyszertar felalhtasa a.Ital az il~
úton menszaporodoÚ ay6ayszeri'.:{rak fenrnÜlása veszélyeztetnék, és ezen 
körülmé~- itt megállapÍtt~tott, hasonló újabb kéryények egy év lefolyása 
előtt enyálta.lában nem és az ezt követő öt év alatt is csak az esetben vetet
nek tá~~yalásba, ha kellően kimutattatik, hogy a kérdéses helyen a viszo
nyok a;6ta új közlekedési vonalak megnyitása„ gyárak vagy más ipari és 
kereskedelmi vállalatok létesítése álta.l, vagy más körülmény folytán ol~
móclon változtak, hogy ezek folytán a. meglevő gyógyszertárak forgalmában 
az eclcliainél lényeaesen kedvezőbb eredmény éretik el. 

18~ §. Ivlinthggy a 134. § szerint új gyógyszertár fölállítására kért 
engedély csak akkor tagadható meg, lrn teki!lt~ttel a népesség" szá~ára, 
az ott már fennálló gyógyszertárakra s a h.elyi viszonyokra. kell?en km~u
tattatik, hogy az új gyógyszertár elanny;u~ ~elesleg~s, misze,nnt az, ily 
úton megszaporodott gyógyszertárak fennallasa~ veszelyeztetne, a 15yogy
szerésznek saját érdekében fekszik rendes üzleti könyveket vezetm. 
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4 i. J ey yzet. Amint láttuk, a Tv. a gyógyszerészeket hiteles üzleti könyvek 
,-ezet.~sére nem kötelezi ugyan, viszont a fenti §az ily könyvek vezetését a gyógy
szerész érdekében állónak ítéli. Ezzel szemben a vagyon- és jövedelemadóra vonat
kozó Tv. végrehajtási utasítása az ott előírt hiteles üzleti könyvek vezetésére >i 

gyógyszerészt is kötelezi. 

6. 

A gyógyszm•tá·Ntk ·vizsgálata. 

1876 : XIV. t.-c. 138. §. A gyógyszertárak hivatalos vizsgálatáért 
a. gyógyszerészektől semminemlí díjak sem szedhetők. 

75.641/1893. B. J\i. sz. r .... A törvényhatóság területén lévő gyógy
i:;zertárak megvizsgálását a tiszti főorvos személyesen, s ahol csak lehet, 
még egy tiszti orvos, s a községi vagy körorvos, nemkülönben az illetékes 
elsőfokú közegészségügyi hatóság képviselőjének közbejöttével ... tartsa 
meg. Ezen rendes évi gyógyszertári vizsgálaton kívül joga van a törvény
hatóság főorvosának a gyógyszertárakat többször is évenként megvizs
gálni és konkrét panaszok esetén erre hét nap lefolyása alatt köteles. 

A vizsgálók és a gyógyszerész között felmerült nézeteltérések esetei
ben a gyógyszerész felebbezhet ide a törvényhatóság útján, felebbezéséhez 
azonban a vizsgálati jegyzőkönyv másolata s a kifogásolt gyógyszerek a 
yizsgálók és a gyógyszerész pecsétjével lezárva melléklenclők ... 

A fiók-, házi és kézi gyógyszertárak megvizsgálása ugyanily értelem
ben hajtandó végre. 

66.017 /1885. B. M. sz. hat. A tiszti főorvos a megyei gyógyszertárakat 
mái; :;zakértők alkalma.zása nélkül köteles vizsgálni. 

48. Je(fyzet. E B. M. határozat értelmében a kis- és nagyközségekben, 
ya]amint a rend. tan. városokban lévő gyógyszertárakat a törvényhatósági tiszti 
főorvos idegen szakértők bevonása nélkül köteles megvizsgálni. Ellenben a szab. 
kir. és tb. joggal felruházott városok gyógyszertárainál idegen szakértőt is igénybe 
vehet, ami alatt a közegészségi vizsgálatokra feljogosított, nyilvánossági joggnl 
bíró vegyvizsgáló és vegykísérleti állomások értendők. 

Az 1878 : V. t.-cikknek a gyógyszerészi mííhibákról és a gyógyszerészi 
titoktartásról szóló szakaszai. 

:290. §. Aki gondatlansága által embernek halálát okozta. : az 
emberölés vétségét követi el és három évig terjed11ető fogsággal bün
tetendő. 

:291. §. Ha azonban a. halál az azt okozónak hivatásában vagy 
foglalkozásában való járatlanságából, hanyagságából vagy azok sza.bá
lyainaJc megszegéséből származott, három évig terjedhető fogházzal 
és :200 koronától 400 koronáig terjedhető pénzbüntetéssel· bün
tetendő. 

A jelen szaka.sz eseteiben a bíró~ág a bi'.illösnek talált személyt 
azon hivatás vagy foglalkozás gyakorlásától belátása szerint végképpen 
vag,\' határozott időtartamra eltilthatja, és a gyakorlat isméti megenge
dését újabb vizsgálattól vagy a kellő képzettség megszerzését igazoló 
más bizonyítékoktól teheti függővé. 

5a* 



68 1\Iiíhibák és a gyógyszerészi titoktartás 

49. Jegyzet. E szakasz alapján tehát a műhibát elkövető gyógyszerész ok
levele a legsúlyosabb esetben bírói ítélettel érvényteleníthető. E valószínűsíthető 
eRet következményeiben a személyes üzleti jogosítviinyt is érintheti. Ugyanis, amint 
l~ttuk, a köz.egészségügy rendezéséről szóló Tv. alapján egy személyes jogosítvány 
b~r~~~o~a e JOgosítványától sem~iféle címen, se,m közigazgatási úto~1, sem pedig 
b1r01 itelettel meg nem foszthato. Ellenben a targyalt sza.kasz alapJán a gyógy
szerészi gyakorlattól eltiltható, illetőleg a képzettség újból történő megszerzésé~·e 
utasítható, vagyis az az oklevél, amelynek alapján a személyes jogosítványt 
birtokolta, érvénytelennek minősül. Mivel pedig személyes jogosítványt csali.is 
arra képesített gyógyszerész birtokolhat, az oklevél érvényességének elvesztésével 
megszűnik a jogosítvány birtoklásának lehetősége is, vagyis az ilyen - oklevelé
nek érvényességétől bírói ítélettel megfosztott - gyógyszerész gy(JO"yszertári jogo-
sítványát is elvesztheti. · 

0 

310. §. Aki gondatlanság által másnak súlyos testi sértést okozott: 
három hónapig terjedhető fogházzal és 400 koronáig terjedhető pénz
büntetéssel büntetendő. 

Ha azonban a súlyos testi sértés, az azt okozónak saját hivatásá
ban vagy foglalkozásában való járatlanságból vagy hanyagságból, 
vagy azok szabályainak megszegéséből származott, egy évig terjedhető 
fogházzal és 1000 koronáig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő. 

A 291. §-nak a foglalkozás eltiltására és újbóli mecrengedésére 
vonatkozó határozatai a jelen szakasz eseteiben is alkalmazandók. 

50. Jegyzet. A Tv. 301. §·a szerint, ha az okozott sérülés vagy betecrsécr 
20 napnál hosszabb ideig tart : a súlyos testi sértés büntette, - ha 20' napot° t(tl 
nem haladott, de nyolc napnál tovább tart: a súlyos testi sértés vétsége, - ha 
pedig nyolc napnál tovább nem tart: a könnyü testi sértés vétsége forog fenn. 

328. §. Azon közhivatalnok, ügyvéd, orvos, sebész, gyógyszerész, 
szülésznő, aki valamely család vagy személy jóhírnevét veszélyeztető 
és hivatalánál, állásánál vagy foglalkozásánál fogva megtudott vaay 
reá bizott titkot alapos ok nélkül másnak felfedez : vétséget követ 

0

el 
s a sértett fél indítványára három hónapig terjedhető fogházzal és 
kétezer koronáig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő. 

Ezen intézkedés kiterjed a fenn megjelölt személyek segédeire is. 

A gyógyszerészi eskü. 
Az eddigiekben tárgyalt, s főként a közegészségügyre vonatkozó tör

vények és rendeletek ponto.'l és lelkiismeretes megtartására a gyógyszeré
szek a gyógyszerészi oklevél elnyerésekor a következő szövegií. esküvel 
kötelezik magukat : 

»Én N. N. esküszöm, hogy a közegészségügyre és a gyógyszerészetre 
vonatkozó szabályokat és rendeleteket megtartom és alkalmazottaim által 
megtartatom. Isten engem úgy segélyjen !« 

I' 
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A rövidítések magyarázata. 

B. l\I. = beliigyminiszter. 
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ter. 
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könyv. 
kir. = királyi. 
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iigyi miniszter. 
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L+yúgyszer-árszabás 40. 
Gyógyszerárukereskedések 52. 
Gyógyszerárukereskedők képesítése 

52. 
L+yógyszerárusítás - jogosulatlan 25. 
Gyógyszerek és rnéregszerek elárusí

tásáról szóló szabályrendelet 53. 
Gyógyszerek ismétlése 41. 
Gyógyszerek késedelmes kiszolgálta-

tása 42. 
Gyógyszerek szabadalmazása 54. 
Gyógyszerkereskedelem 46 . 
Gyógyszerkiszolgáltatás 46. 
C+yógyszerkiszolgáltatás kézi gyógy-

szertárakban 63. 
Gyógyszerkiszolgáltatás megtagadása 

vagy elhallasztása 42. 
Gyógyszerkülönlegességek 47, 54. 
C+yógyszerkiilönlegességek engedélye

zése, forgalomba hozatala, készí 
tése 42. 

Gyógyszerész cím 39. 
C+yógyszerész csak egy gyógyszertárt 

bírhat 60. 
Gyógyszerész-doktorátus 37. 
Gyógyszerészek egyetemi kiképzése 

32. 
Gyógyszerészek tudományos kikép

zése 30. 
Gyógyszerész elhúnyta után jog-

átruházás 6 l. 
L+yógyszerész eskiije ü8. 
Gyógyszerészet története I. 
Gyógyszerész felelőssége 43. 
Gyógyszerész-gyakomokok felvétele 

30. 
Gyógyszerész-gyakornoki vizsga 30. 
Gyógyszerészi műhibák 67. 
Gyógyszerészi titoktartás 68. 
Gyógyszerész-mester 39. 
(+yógyszerész orvosi dip(omá1'al :3U. 
Gyógyszerészscgétli idő 32. 
Gyógyszertárak állandó szolgálata 61. 
Gyc\gyszertárak herendezése és fel-

szerelése 44, 61. 
l-lyógyszertárak címe 65. 
Uyógyszertárak felállítása 64. 
Gyógyszertárak helyes kezelése 40. 
Uy(.gyszertárak minősíté8e 29. 
Gy<'.1gyszertárak vizsgálata 67. 
( +yógyszertár áthelyezése 66. 
f+yógyszertár átruházása 60. 
Uyógyszertárban lP nem foglalható 

tárgyak 60. 
f+yógyszertárlmn vezetendő könyvek 

45. 

Gyógyszertárbérlők bejelentése 60. 
l+yógyszertár csőd alatt 60. 
Gyógyszertár eladása 60 
Gyógyszertár elhagyása 42, 44. 
l+yógyszertár-felállítás (új) eo·y évi 

határideje 65. • 
0 

Gyógyszertár haszonélvezeti joga ö 1. 
Gyógyszertár helyének meghatározása 

66. 
f+yógyszertár kezelő nélkül hagyása 

42, 44. 
C+yógyszertár krzeltetése hatóRágilag 

44. 
C+yógyszertári hitelezés 45. 
Gyógyszertári jog átruházása 60. 
Gyógyszertári jog eléviUése 65. 
Gyógyszertári jogfolyamodás benyuj-

tásának ideje 65. 
C+yógyszertári jogosítványok 58. 
Gyógyszertári könyvvitel 45. 
Gyógyszertárnyitás nem engedélyez-

hető ott, hol orvos nem lakik 64. 
Gyógyszertár szabályellenes ,·ezetése 

43, 61. 

Haláleset utáni jogátrnházás 61. 
Hasonszervi orvosok gyógyszerkiszol-

gáltatása 46 . 
Haszonélvezete a gyógyszertáruak 61. 
Házi gyógyszertárak 63. 
Helyőrségi gyógyszertárak 50. 
Hitelesítés (közjegyzői) 60. 
Hiteles mérlegek 41. 
Hitelezés 45. 

Igazság 16. 
Igazsá~rosság 16. 
Intézkedési és felilgyeleti hatáskör -

államé 23. 
Iparkamarai illetékek 29, 30. 
Ismétlése a gyógyszereknek 41. 
Irodalom 69. 

Járásorvos 27. 
JárásorYosegészségiigyi hatásköre 27. 
J árványbizottság 26. 
J ánány idején gyógyszertár el-

hagyása 42. 
Jog 15. 
.Tog - alanyi értelemben 16. 
Jog - élő 17. 
J ogiutézmény 16. 
Jog - írott 17. 
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Jog kihirdetett 17. 
Jog ki nem hirdetett 17. 
Jog nem írott 17. 
Jog tárgyi értelemben 16. 
Jog történeti 17. 
.Togfolyamodás 64. 
J ogfolyamodás községek részéről 64. 
Jogosítvány átruházása 60. 
Jogosulatlan gyógyszerárulás 25, 42. 
Jogviszony 16. 

Kérvények (átruházási) sajátkezií le
írása 60. 

Késedelmes gyógyszerkiszolgálás 42, 
61. 

Kézi gyógyszertárak 63. 
Kézi gyógyszertárak - állatorvosoké 

64. 
Kihágás 42. 
Kiképzés 30. 
Kiskorúak haszonélvezete G l. 
Kiváltságlevél 18. 
Kódex 20. 
Kodifikáció 20. 
Kommunális gyógyszertárak 22. 
Kormányrendelet 18. 
Könuyií testi sértés 68. 
Köny~vitel a gyógyszertárban 46. 
Körorvos felügyeleti joga a gyógy-

szertárban 25. 
Kötszerek gyártása és elárusítása 55. 
Közegészségügy vezetése 23. 
Közegészségi tanács és hatásköre 40. 
Közfogyasztási saccharin árusítása 57. 
Közigazgatási bizottság 28. 
Közjegyzői hitelesítés GO. 
Közjog 17. 
Községek jogfolyamodása 64, 65. 
Községi gyógyszertárak 22. 
Községi orvoo 25. 
Köztörvény 18. 
Kiilföldi gyógyszerkülönlegességek 

48. 
Kiilönlegességek engedély,ezés.e és 

forgalomba hozatala 47. 
Kiilsőleg használt szerek 41, 48. 

Lemondás gyógyszertári jogról 61. 
Limitációs jogosítványrendszer 21. 

Magánjog 17. 
l\Iagister pharmaceut cím 39. 

l\Iásodfokú közegészségiig·yi hatóság 
28. 

Megüresedett jogosítványok 6 l. 
l\Iéregkönyv 46, 5 L 
l\Iéregkönyv vezetése 46, 51. 
l\Iéregszerek elkiilönítése és zár alatt 

tartása 42, 54. 
l\Iéregszerekkel való kereskedés 54. 
Méregszerek kiszolgáltatása 43, 51, 

54. 
l\Iérgek kezelése köriili eljárás 42, 

54. 
:iUérgek kiszolgálása 43, 51. 
Mérlegek hitelesítése 41. 
Mesterséges édesítőszerek ámsítása 

56. 
l\Iunkaiigyí bíróság· 44. 
l\Iiíhibák 67. 

Nem nyikános gyógyszertárak 63. 
.N épjnléti és munkaügyi minisztérium 

29. 
Novella 20. 
'Nők a gyógyszerészi pá~yán 30, 38. 
Nyilvános gyógyszertárak 59. 

Okleveles (állam-) szerződés 18. 
Országos Közegészségi Tanács 40. 
Országos közegészségi tanács hatás-

köre 40. 
Orvosi bizonyítványok átruházásnál 

vagy folyamodásnál 65. 
Orvossal való titkos egyetértés 41. 

Qnálló gyógyszertárak 59. 
Ozvegyek és örökösök haszonélvezeti 

joga 60. 

Pályázat gyógyszertári jogosítványra 
64. 

Per - segédi illetményekért 43. 
Polgármester (alispán) hatásköre 27. 
Portokok befúvása 41. 

Ragadozó és kártékony állatok mér-
gezést: 51. 

Reáljog eladása bejelentendő 60. 
Reáljogi.í. gyógyszertárak 59. 
Recipék ismétlése 41. 
Rendelet törvénypótló 18. 
Rendelet - végrehajtási 18. 
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Rendőri ·bíráskodás 23. 
Revízió 20. 
Rövidítések magyarázata 69. 

Saccharin árusítása 56. 
Sebkötöző-szerek gyártása és árusí-

tása 55. 
Segédek illetményei 43. 
Segéd és főnök közötti viszony 43. 
Segédi idő 32, 36. 
S ta tim j elzésíi rendel vények 45. 
Súlyos testi sértés 68. 
Siirgős veszély 45. 

Szabadalom gyógyszerekre 54. 
Szabadipar 23. 
Szabályrendelet - helyhatósági 19. 
Száraz kivonatok eltiltása 41. 
Személyjog átruházása 60. 
Személyjogi.'t gyógyszertárak 60. 
Szokásjog 19. 
Sziikségrendelet 18. 
Sziinidőben való segédeskedés 39. 

T axálás és túl t,axálás 40. 
Társadalom 13. 
Tiszta személyes jogosítvány 21. 
Tiszti főorvos 28. 
Titkos egyetértés orvossal 41. 
Titkos szerek 47. 
Több gyógyszertár nem birtokolható 

60. 
Több helyre jogosítványt kérni egy 

kérvényben nem lehet 65. 

Törvény 17. 
Törvény - a közegészségiigy rencle-

zéséről 21. 
Törvény általános 18. 
Törvény - ideiglenes 18. 
Törvény - kivételes 18. 
Törv~ny - különös 18. 
Törvény - részszerií 18. 
Tőrzsjo.gú gyógyszertárak 59. 
Tudományos képzettség 3ll. 
Tulajdonos és segéd viszon~·a 43. 

~j gyógyszerek árusítása 54. 
Dj gyógyszertár egy év alatt fel

állítandó 65. 
Új gyógyszertár helyének meghatáro

zása 66. 

~.zleti jelvények és cím 6.5 . 
Uzleti könyvek 45. 

Vagylagosan több helyre fol,1·ai11orlni 
nem lehet 65. 

Y egy kísérleti állomások 67. 
Vegyvizsgáló laboratóriumok 67. 
V égrchajtás gyógyszertárakra 60. 
Vények lehélyegzése 40. 
Vizsgálata gyógyszertárnak 67. 

Záradék gyógyszerészi oklevélre 36. 
Zár alal t tartása méregszere knek 42, 

öh 


