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39. §. Ismétléskor arányosan ugyané díjak 
fizetendők. 

Jegyzet. 1. Az élő-vizsgálati bizonyítványok kiállí-
tásáért a bölcsész-etkari dékánt 6 korona díj, az irodai 
személyzetet tárgyan-kint 1—-1 korona kezelési díj illeti 
meg. (170.794'1914. vkm. sz.) 

2. 1926. május l-jétől a békebeli díjaik 60%-ának 
megfelelő papírkorona összegű díj fizetendő, 17.000-szeres 
szorzószámmal. A vagyontalan köztisztviselők gyermekei 
stb. ezen díjak felét fizetik. (31.257/1926. vkm. sz.) 

40. §. E szabályzat azokra a gyógyszerész-
növendékekre érvényes, kik az 1913/1914. tanév-
vel léptek mint gyakornokok a gyógyszerészi 
pályára. 

48. Szabályzat a gyógyszerészgyakornokok 
kiképzése és a gyógyszerészsegédi idő tár-

gyában. 
(Jóváhagyatott ö cs. és apostoli királyi -Felségének Bad-
Ischlben, 1912. évi augusztus hó 3-án kelt legfelsőbb el-
határozásával. Kiadatott a m. kir. vallás- és közoktatás-
ügyi miniszternek 105.597/1912. sz. a. kelt rendeletével.) 

I. A gyakornoki idő. 

1. §. Minden gyógyszertár felelős vezetője 
a m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztertől 
kérendő engedély alapján gyógyszerészgyakor-
nok felvételére jogosult; e jogosítvány azonban 
a 13. §. alapján megvonható tőle. 

22* 
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2. §. A gyógyszertárban legfeljebb annyi 
gyakornok lehet, ahány a segéd. Ha a gyógy-
szertárban segéd nincs, a gyógyszertár vezetője 
csak egy gyakornokai tarthat. 

3. §. Hogy valaki gyógyszerészgyakornok 
lehessén, anrfak alapkelléketi. a következők: 

1. Jó egészség, különösen jó látás és hallás. 
2. Gimnáziumi vagy reáliskolai érettségi 

bizonyítvány; a reáliskolát végzettnek a latin 
nyelvből kiegészítő érettségi vizsgát kell tennie. 
Az 1896. évi 37.193. sz. vallás- és közoktatásügyi 
miniszteri rendelet értelmében ugyanilyen elő-
képzettségű nők is lehetnek gyakornokok, de -
erre az engedélyt a vallás- és közoktatásügyi 
minisztertől kérelmezniük kell, aki azt esetről 
esetre, a tiszti főorvos véleménye alapján, a bel-
ügyminiszterrel egyetértőleg adja meg. 

4. §. Egyidőben gyógyszerészgyakornok és 
középiskolai tanuló senki sem lehet. 

5. §. A gyógyszerészgyakornok felvétele a 
következő okmányok alapján történik: 

1. Születési anyakönyvi kivonat. 
2. Az illetékes városi, vármegyei tiszti, illetve 

járásorvostól kiállított vagy láttamozott egész-
ségi és védőhimlőoltási bizonyítvány. 

3. Érettségi bizonyítvány (1. 3. §, 2. pont). 
4. Erkölcsi bizonyítvány. 
5. A törvényes képviselőnek (az atyai ha-

talmat gyakorló atyának, a természetes és tör-
vényes gyámanyának, vagy a gyámnak) bele-
egyezése, illetőleg közjegyzőileg hitelesített 
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kölcsönös szerződés, melyet a belépő gyógysze-
részgyakornok törvényes képviselője köt a gya-
kornokot felvevő gyógyszerésszel. 

6. §. A gyógyszerészgyakornok felvétele a 
törvényhatóság első tisztviselőjének (alispán 
vagy polgármester) bejelentendő, ki a felvételi 
szabályok megtartását a tiszti főorvossal együtt 
ellenőrzi. 

7. §. A gyógyszerészgyakornok felvétele 
ideiglenes és csak kéthavi próbaidő múltán válik 
véglegessé. A próbaidő a gyakornoki 'időbe be-
számíttatik. A próbaidő folyamán úgy a gyógy-
szertár vezetője, mint a gyakornok visszaléphet, 
de ezt a gyógyszertár vezetője a törvényhatóság 
első tisztviselőjének (1. 6. §.) és a tiszti főorvos-
nak bejelenteni tartozik, úgyszintén a gyakornok 
esetleges helyváltoztatását is. A főnök a gyakor-
noknak az eltöltött tanidőről bizonyítványt kö-
teles kiállítani, amelyet a gyakornoknak a tiszti 
főorvossal láttamoztatnia kell. 

8. §. A gyakornoki tanidő két év, amiből 
elengedésnek helye nincs. A magyarországi 
Gyógyszerészegylet gyakornoki tanfolyamán a 
második gyakornoki évben eltöltött idő a gya-
kornoki tanidőbe beszámíttatik. 

9. §. A tiszti főorvos a törvényhatóság terü-
letéhez tartozó gyógyszertárak gyakornokairól 
pontos könyvet vezet. E könyvibe beírandó: 

a) A gyakornok naoionáléja. 
b) Milyen okmányok alapján történt a fel-

vétel. 
c) A felvétel éve és napja. 
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d) A gyógyszertár vezetőjének neve és lakó-
helye. 

e) A gyakornok előmenetelére vonatkozó 
észrevételek (l. 12. §.). 

f ) A gyakornok kilépésére, helyváltoztatá-
sára, okmánymásolatok kiszolgáltatására stb. 
vonatkozó jegyzetek. 

10. §. A tanidő alatt az oktató gyógyszerész 
a gyakornokot a laboratóriumi technikába és a 
receptkészítésbe fokozatosan beavatja, továbbá 
gondoskodik arról, hogy növendéke a gyógy-
szerészi könyvvitellel, a gyógyszerészeire vonat-
kozó törvényekkel, szabályokkal és rendeletek-
kel megismerkedjék, úgyszintén, hogy a receptek 
taxálásába magát begyakorolja és a gyógysze-
részet tudományos részeinek elemeirt: a magyar 
gyógyszerkönyv tanulmányozása alapján elsajá-
títsa. Az oktató gyógyszerész kötelessége figyelni 
arra is, hogy növendéke naponként kellő időt 
fordítson vegytani és növénytani ismereteinek 
bővítésére, részben egyszerűbb vegytani kísér-
letek, részben növények gyűjtése és meghatáro-
zása útján. 

A gyakornok gyógyszerészeti és vegytani 
munkálatairól, oktató főnöke útmutatása alapján, 
naplót vezetni és az illető vidék vadon tenyésző 
officinális növényeiből gyűjteményt készíteni tar-
tozik s úgy a naplót, mint a gyűjteményt főnök-
nek bemutatni köteles. 

A tanító gyógyszerész rendre és tisztaságra, 
egészséges életmódra, fegyelmezett és becsületes 
gondolkozásra, udvarias és előzékeny magavise-
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letre oktassa növendékét. Viszont a gyakornok 
tanító főnökének útmutatásait tisztelettel fogadni 
és megbízásait engedelmességgel teljesíteni 
köteles. 

11. §. A gyakornokot mással, mint. szakmá-
jába vágó teendővel foglalkoztam nem szabad. 

A gyakornok tanidejének . első félévében 
épen nem,, azután ped'ig csak felügyelet mellett 
készíthet el gyógyszert. 

12. §. A gyógyszertár vizsgálata alkalmával 
a tiszti főorvos köteles meggyőződni arról, vájjon 
a gyakornok előmenetele kellő-e és azt a 9. §. 
e) pontja és a 10. §. 2. bekezdése figyelembe vé-
telével feljegyzi. A tiszti főorvos egyúttal azt is 
ellenőrzi, hogy a gyakornokok száma a 2. §. 
követelményeivel összhangzásban van-e. 

13. §. Ha a gyógyszertárvázsgálat alkalmá-
val kiderülne, hogy a gyakornok előmenetele 
nem kellő, akkor a tiszti főorvos kötelessége erre 
a gyakornokot, illetőleg a főnököt figyelmeztetni. 
Ha ennek ellenére ismételten azt tapasztalná, 
hogy a gyakornok előmenetele nem kielégítő, 
akkor a törvényhatóság első tisztviselője (1. 6. 
§.) a hozzá teendő jelentés alapján, szakközegei 
útján, egy gyógyszerész közreműködésével vizs-
gálatot rendelhet el. 

Ha e vizsgálat során 
• a) az tűnnék k'i, hogy a csekély előmenetel 

oka a gyakornok hanyagsága, vagy képességé-
nek hiánya, akkor a gyakornok a gyógyszerészi 
pályáról elutasítható; 

b) ha ellenben abban, hogy a haladás nem 
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kellő, a tanító gyógyszerész a hibás, akkor tőle 
a gyakornoktartási jog bizonyos időre, vagy 
véglegesen megvonható. 

Mindkét esetben az ügy a magyar kir. val-
lás- és közoktatásügyi miniszter elé terjesz-
tendő, kii a fölterjesztésben előadott 'indokok 
alapján véglegesen határoz. 

II. A gyakornok] vizsga. 

14. §. A gyógyszerészgyakornok a gyakor-
noki idő elteltével gyakornoki vizsgát tesz. Ez 
a vizsga a magyarországi tudományegyetemek: 
székhelyein tehető le. A vizsgák idejét a vizsgáló-
bizottság elnöke a szaklapokban teszi közzé. 
A vizsgára való jelentkezés a m. kir. vallás- és 
közoktatásügyi minisztertől kinevezett vizsgáló-
bizottság elnökénél szóval vagy írásban történik, 
aki a jelentkező okmányait megvizsgálván, ha 
rendben találja őket, a vizsga napját kitűzi. 

15. §. A vizsgáló-bizottság tagjait a vallás-
és közoktatásügyi miniszter 3 évre nevezi ki. E 
bizottság tagjai az elnök, azután a vegytan és 
a növénytan, vagy a gyógyszertan, illetőleg a 
gyógyszerisme egyetemi nyilvános rendes, rend-
kívüli vagy magántanárai közül két tanár és 
két gyakorló gyógyszertártulajdonos. Az elnök 
egyúttal vizsgáló nem lehet. 

16. §. A gyakornoki vizsga helyét az elnök 
jelöli ki. 

A vizsga tárgyai a következők: . 
I, Gyógyszerészet. E tárgyból a jelöltet a 
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két gyógyszerészvizsgáló kérdezi, hogy meg-
győződést szerezzenek, vájjon a jelölt alaposan 
járatos-e a gyakorlati gyógyszerészet minden 
ágában, tehát ért-e a recepturához és kézi eladás-
hoz, tud-e laborálni, tájékozott-e a gyógyszeré-
szetre vonatkozó törvényes intézkedésekben és 
vannak-e kereskedelmi ismeretei. 

E vizsga részei: 
1. Szóbeli rész. 
a) A gyógyszerészi nomenklatúra beható 

ismerete, beleértve a szinoniAiákat és a kézi el-
adásban általán használatos népies magyar 
gyógyszerneveket. 

b) Az orvosi recept kellékeinek elbírálása 
(alaki kellékek, szembeötlő inkompatibilitás, 
maximális dózis stb.); a recept árszabása. 

c) A magyar gyógyszerkönyv szerint házi-
lag készülő galenusi gyógyszerek előállítása 
módjának ismerete. 

d) A gyógyszerészeire vonatkozó fontosabb 
törvények, rendeletek és szabályok. Tájékozott-
ság a .gyógyszerészet kereskedelmi részében, 
k-ülönösen a gyógyszerészi könyvvitelben. $ 

2. Gyakorlati rész. 
a) A jelölt néhány receptet, 
b) néhány egyszerűbb hivatalos galenusi 

gyógyszert a vizsgáló felügyelete mellett el-
készít. 

II. Vegytan. A vegytan elemeinek és a leg- . 
egyszerűbb fizikai eszközöknek ismerete, a 
gyógyszerész szükségletei szempontjából. 

III. Gyógyszerisme és növénytan. A növény 
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külső morfológiájának elemei, a rendszertan rö-
vid' vázlata. A hivatalos drogok felismerése, le-
írása és fontosabb hatóanyagaiknak ismerete. 

17. §. A vizsga szóbeli része tárgyanként 
óráig tart; a gyakorlati vizsga tartamát az 

illető gyógyszerészvizsgáló szabja meg. 
18. §. A vizsga eredménye felől a bizottság 

a gyógyszerészetet főtárgynak tekintve, szó-
többséggel határoz és a jelöltet kitűnően, jól, 
vagy elégségesen képesítettnek, illetőleg nem 
képesítettnek nyilvánítja. A vizsgálók egyenlő 
szavazata esetén az elnök dönt. 

19. §. A/Vizsga eredményét a bizottság el-
nöke az illetékes törvényhatóság első tisztvise-
lőjének (1. 6. §.) bejelenti. 

A sikeresen vizsgázottak magyar szövegű 
gyakornoki (tirociniális) bizonyítványt kapnak. 
A bizonyítványt, melyben az eredmény (kitűnőén, 
jól, vagy egyszerűen képesített) ki van tüntetve, 
a vizsgáló-bizottság minden tagja aláírja. 

20. §. Ha a jelölt képzettsége a gyógyszeré-
szetből elégtelennek bizonyult, vizsgáját 3 hónap 
múlva ismételheti. Ha a többi tárgyak egyikéből 
elégtelen az osztályzata, 2 hónap múlva, ha pe-
dig a jelölt mindkét másik tárgyból elégtelenül 
felelt, 3 hónap múlva tehet javító-vizsgát. Ha ké-
szültsége mind a három tárgyból elégtelen volt, 
akkor az egész vizsgát csák 6 hónap múlva is-
mételheti. Második ismétléskor az eljárás 
ugyanaz. Ha ez alkalommal sem felel meg a je-
lölt, akkor a vizsga még egyszer, de egy vagy 
két tárgyból csak fél, mind a három tárgyból pe-



dig csak egy év múlva ismételhető. A vizsgát 
ezentúl is ismételni egy tárgyból sem lehet és a 
jelölt a gyógyszerészi pályáról végképen eluta-
sítandó. 

A vizsga csak annál a bizottságnál ismétel-
hető. amelynél a jelölt elégtelen osztályzatot 
kapott. 

A nem sikerült és a javító-vizsga közötti idő, 
ha a jelölt a gyógyszerészetből kapott elégtelen 
osztályzatot, nyilvános gyógyszertárban, vagy 
a gyakornoki tanfolyamon töltendő.-

21. §. A vizsgáért 60 korona díj fizetendő, 
melyből 4 korona a bizonyítvány kiállításáért, 
16 korona az elnöknek, 10—10 korona pedig a 
vizsgáló-bizottság tagjainak jár. 

Javító-vizsga alkalmával arányosan ugyan-
azon díjak fizetendők. 

Jegyzet. A mai egész vizsgálat díja 612.000 korona. 

22. §. A gyakornoki vizsgálatok rendszerint 
augusztus hó végén és szeptember elején tartat-
nak; azokra legkésőbb július elsejéig jelentkezni 
kell, (14. §.) 

A bizottság elnökének jogában áll azonban 
kivételes esetekben a vizsgára- a jelölt kíván-
ságára más időpontot is megállapítani. 

23. §. Elveszett gyakornoki (tirociniális) bi-
zonyítvány másodlatát a vizsgáló-bizottság el-
nöke állítja ki. A másodlatot kérő azonban köte-
les igazolni, hogy az eredeti okmány elveszését 
kérvénye beterjesztése előtt legalább 4 héttel a 
hivatalos lapban közzétette) 
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A o^i'atokiá 11 hátáért ^ koroím díj fize-
t- tendő, mely egészben a bizottság elnökét illeti. 

Jegyzet. Ma 204.000 K. fizetendő. 

V 

III. A segédi idő. 

, 24. §. A gyógyszerészgyakornoki (tiroci-
niális) bizonyítvány tulajdonosa (19. §.) magyar-

) országi gyógyszertárakban segédi minőségben 
'-5 alkalmazhatók. 

| í 25. §. Külföldi gyakornoki bizonyítványok — 
a kölcsönösség eseteitől eltekintve — csak, a 16. 
§-ban részletezett. vizsga alapján érvényesít-
hetők. 

26. §. A segédi minőségben eltöltött időről a 
gyógyszertár vezetője bizonyítványt köteles ki-
állítani. Az ilyen bizonyítvány csak úgy vehető 

J okmányszámba, ha a kellő bélyeggel, a gyógy-
í t ^ szertár vezetőjének aláírásával és pecsétjével 

van ellátva, továbbá, ha azt a tiszti főorvos alá-
írásával és pecsétjével hitelesítette. 

27. §. A segédi idő három év, ebből kettő 
akár az egyetemi tanfolyam előtt, akár utána, 
a harmadik azonban csak a gyógyszerészmes-

S teri oklevél megszerzése után tölthető el. 
Az egyévi önkéntes gyógyszerészi minőség-

ei? ben teljesített tényleges katonai szolgálat .a se-
gédi időbe beszámítandó. 

cS E szabályzat 1912. szeptember hó 1-én lép 
v- életbe. Átmeneti intézkedésképen azonban még 

1913 szeptember hó 1-éig az 1892. évi 35.985. sz. 
a. kiadott szabályzat 3. §-ában megszabott kő-

int'M*. a -WK 
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zépiskolai előképzettséggel bíró tanulók 'is fel-
vehetők az eddigi módon gyógyszerészgyakor-
nokokul. 

49. Szabályzat a gyógyszerészdoktorátus 
tárgyában. 

(Jóváhagyatott ö cs. és apostoli királyi Felségének 1914. 
évi augusztus hó 11-én Bécsben kelt legfelsőbb elhatáro-
zásával. Kiadatott a vallás- és közoktatásügyi miniszter 

112.745/4914. sz. a. kelt rendeletével.) 

1. §. Azon érettségi vizsgát tett okleveles 
gyógyszerészmestereknek, akiik a gyógyszerész-
doktori fokozatot kívánják elnyerni, még 4 fél-
évig egyetemi tanulmányokkal kell foglalkozniok, 
amelyek alapján doktori értekezést készítenek 
és szóbeli szigorlatot tesznek. 

2. §. A jelölt egyetemi tanulmányainak vé-
geztével doktori értekezést nyújt be és pedig: a 
vegytanból, a növénytanból, a gyógyszerisme- • 
rétből, avagy a közegészségtanból. 

Jegyzet. Magyarország Kormányzója ö Főméltó-
ságának 1924. november hó 8-án kelt magas elhatározásá-
val ezen. §. a. következőként módosíttatott: „A jelölt 
egyetemi tanulmányainaik végeztével doktori értekezést 
nyújt be a következő tárgyak valamelyikéből, úgymint: 
a vegytanból, a gyógyszerismeretből, a gyógyszerészet-
ből,, avagy a közegészségtanból". 

3. §. A doktori szigorlat egy fő- és két mel-
léktárgyból teendő je. Főtárgy az a tudomány-
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