19 i7. július

·álmll
;ál-

GYÓGYSZERÉSZET

265
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!!ároni deb1eceni gyógyszerész 1912-e~ üze1n alapításáról szá1nol be a szerző. Is1nerteti nagy vonásokban
az üzeni életét az el11iúlt 65 év alatt Az üzem alaJJÍtásak:or jőké1Jpen az akkot érvényes gyógysze1 könyz
előírásai szer·iriti készítniények előállításával foglalkozott Ez a vállalkozás sok nehézség s több névváltozás u,tán érte 1neg az államo,sítást. Az állaniosítá.sok
után végrehajtott és1:>zerű üzemös,szevonások, vala1nint azok terméke·i előállításának elosztása -után,
1nint a gyógyszertárhálózatot galennsi készítményekkel is ellátó egyedüli gyár működött s jelenleg, mint
a BIOGAL Gyógyszergyár része műlödik
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gyógyszerüzem

DR VARGA PÁL

*
Az 1912-es szaklapokat [l] olvasgatva egy hirdetésen akad meg a szemünk, melyben a debreceni
Hatvani (farmakokémiai laboratórium) ajánlja készítményeit
Most, hatvanöt év távlatából érdemesnek tartottam ezt az üzen1ala.pítást és annak további mű
ködését megvizsgálni
Debrecen város rendőr-főkapitánysága 1912
január 23-án iparigazolványt adott ki „Rex
J?erenc, Muraközy László és Grósz Nagy l!'erenc
mint társak Hatvan utca 2. szám alatt gyógyszeráru-készítés és Piac utca 20. szám alatt azzal
való kereskedés" megjelöléssel [2]. Ez volt a már
említett Hatvani-laboratórium, melyet a tudós
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1. ábra, A Hatvani laboratóriuni 1912-es hirdetése

Hatvani István (1718-1786) debreceni professzor
(aki Magyarországon először tarútott főiskolai
szinten kémiát [3]) iránti tiszteletből neveztek el
Ene utal különben az a be.jegyzés is, melyet a
Debreceni Kereskedelmi és Iparkamara védjegymutatójában [4] 1912. február 27-i kelettel a 255
lajstro1nszám alatt találunk, iniszerint a fent bejegyzett cég gyógyszerészeti laboratóriumában készített gyógyszer-· és kozmetikai készít1nények
címkéin védjegyet alkalmaz. A védjegy Hatvani
ismert képe [5] alatt Hatvani felírás volt
Az alapító gyógyszerészek üzemüket, ha szerény keretek között is, de korszerűen igyekeztek
berendezni„ Erre utal az a beadvány, amelyet már
1911 májusában intéztek a Debreceni Kereskedelmi és Iparkamarához . Ebben segítséget kérnek
a beindított üzemük működéséhez elengedhetetlenül szükséges, s a pforzheimi G.G.H Mürrle német
cégtől érkező gépek vámkedvezményben való részesítéséhez Megjegyezve azt is, hogy a laboratórium munkakörének alapját a gyógynövényekből
előállítható galenusi készítmények képezik. Ezek
nyersanyagát részben természetesen a Debrecen
vidéki flóra szolgáltatja. Mint írták, tevékenységükkel meg kívánják takarítani azt a számottevő
összeget, melyet eddig a külföldnek ajándékozott
az ország azáltal, hogy az olcsón kiszállított nyernanyagot, feldolgozva galenusi készítményként magas árnn vásárolták vissza Németországból. A gépek 2659 kg súlyban, 13 ládában érkeztek [6]
Sajnos, a beadványban is említett számlát melyből pontosan megállapítható lenne az egyes
gépek félesége, illetve rendeltetése - nem sikerült
megtalálni.
A cég további tulajdonviszonyát nem lehet pontosan 1negállapítani, mert a cégbírósági ]ajstron1
[7] és a Debrecen város „B" iparlajstroma [2] között ellentmondás van. Az előbbi szerint a társas
cégből .Muraközy és Grósz Nagy már 1912 szeptemberében kilépett, míg az utóbbiban a cég megszű
nése 1920. június 4~én van bejegyezve.
A szerény kezdetből kiindult laboratórium részére csakhamar szűknek bizonyult a Hatvan utcai helyiség, mivel ott teijeszkedésre nem volt lehetőség Így az 1914-ben kitört világháború már
új helyiségben, a Széchenyi utca 28 . szám alatt találta az üzemet. Erre szükség is volt, mert nagy
feladatot kellett vállalnia a hadrakelt sereg gyógyszerellátása terén, majd a helyi fogolytáborban
kitört kolerajárvány leküzdésében [8, 9]
1920-ban nagy lendületet kapott az üzem ;
munkájába dr . Rex Sándor is bekapcsolódott . Rex
Sándornak, a neves kémikusnak ott kellett hagynia az egyetemet, mert a Tanácsköztársaság alatt
a Budapesti Tudományegyetemre professzori ki-
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nevezést kapott [10] 'Az üzem még ebben az idő
ben is szerény körülmények között dolgozott, ami
kitűnik a debreceni iparfelügyelő 192L február 21én tartott gyárvizsgálatról készült jelentésből [11],
1nely szerint „ . az üzeni három 1notorja 9 lóerőt
képvisel. Egy engedélymentes fél légkör nyomású
150 literes gőzkazánja van" Továbbá felsorol a
jelentés tételesen 18 különböző gépet, illetiileg
termelési eszközt is.
Az 1921-es év nagy változást hozott az üze1n
életében, ugyanis nove1nher 29-én a Takarék és
Hitelintézet Rt Debrecen, a Központi Drogéria

2. áb1a. A Bern téri üzenuJpület

dr Rex Ferenc és társai debreceni cég együttesen
részvénytáisaságot alapítottak: „Dr. Rex Chemiai
Gyár és Gyógyárunagykereskedé8 Rt " néven A
társaság alaptőkéje kétmillió korona, mely 10 OOO
db kétszáz korona névértékű részvényből áll. A
részvények 54 ,5 %-a a bankérdekeltség, míg 45, 5 %-a
Rex testvérek kezébe kerül.t Az így alapított vállalat tárgya a cégbíróságnál [12] következőképpen
van megadva: „A tá1saság célja vegyiszerek,
gyógyáruk, vegyészeti gyártmányok és készülékek, általában a vegyiipar 1nindennen1ű készítményeinek gyártása és eladása; ílyne1nű saját, vagy
idegen gyártású készítményekkel való kereskedés
és azok eladására irányuló képviselet". A részvénytársaság 1922-ben új helyiségbe költözött a
Péterfia utca 62. (jelenleg Bem tér 2 . ) szám alá.
Ezen a helyen az iparhatóság megengedte mechanikai berendezésű vegyi laboratórium, vegyészeti gyártelep létesítését [13]. Az évi közgyűlések
nek adott jelentések eleinte kedvezil eredményekről számoltak be, de nemsokára a gazdasági élet
nehézségei ennél a vállalatnál is jelentkeztek [14]
A vállalat életében jelentős fordulatot hozott az
1926.. október 17-én megtartott rendkívüli közgyűlés, mert_ azon részben szen1élyesen, részben
képviselet útján a részvények új tulajdonosai, az
ország más-n1ás részén Jnunkálkodó gyógyszerészek jelentek meg s döntöttek különböző ügyekről, többek között az új cégszövegről: „Gyógyszerészek Részvénytársasága Dr. Re.x Oherniai Gyár és
Gyógyárn Nagykere8kedés" [12] Azt megállapítani, hogy valójában hány gyógyszerésznek volt
részvénye, szinte lehetetlen Az írott emlékek a

21. évfolyam 7. szám

részvényes gyógyszerészek szán1át 400-500-ra
becsülik [15, 16] A későbbi közgyűléseken deiült
ki, hogy a részvénytársaságot a debreceni Altalános Forgalmi Bank Rt. hathatósan támogatta
[12]. A lelkes elgondolások alapján létrehozott,
eleinte kedvező eredményeket felmutató Yállalkozást az igazgatóság, az 1931 június 30-i rendes
közgyűléshez intézett jelentésében, már borúlátóan ítéli ineg: „Az általános gazdasági válság a
gyógyszerészeket is megtámadta, sőt az általános
fogyasztóképesség fokozatos lecsökkenése a gyógyszertárak jövedelmét elviselhetetlenül leapasztva,
a gyógyszerészek fizetőképessége meggvengült, így
kinnleviíségeink behajthatatlanokká váltak. Ezek
iniatt a n1érleget ,.-eszteséggel zártuk" [12]
A tőkés gazdasági rend örökös réme: a gazdasági válság, 1nely ebben az időbe111nár világ1néret(í,
erősen érezteti hatását s a kérlelhetetlen törvényszerűség a nagy hal felfalja a kis halat - itt is
érvényesül. A Gyógyszerészek Részv,énytársaságáYal szoros együttműködésben levő Altalá,10s Forgalmi Bank Rt. -t bekebelezi a Magyar Altalános
Hitelbank Rt (tov)ibbiakban MÁH) Meg kell jegyezni, hogy a MAH érdekkörébe már tartozott
egy közel azonos tárgyú vállalkozás a Debrecenben
1919-ben alapított ~s működő Gyógyáru Kereskedelrni Rt [17]. A MAH már előbb említett terjeszkedésének egyenes ]\övetkezménye lett, hogy a
két rokon szakmájú vállalat egyesítését szorgalmazta, an1it az eg,y időben, de kü1ön-kü1ön 1negtartott közgyűlések ki is mondtak [12]. ~Mikó [8]
írja: „
az egyesített vállalat kereskedelmi részét Budapestre helyezték át, 1níg az i1)ari 1ész
Debrecenben maradt". Az így életrehívott Yállalat ismét új nevet kapott: „Rex Gyógyszeivegyé8Zeti Gyár és Gyógyáru E~ereskedel1ni Rt„" és új telephelyre költözött: Fürdií utca 3. szám alá ahol
1negfelel6 te1ületen - iparvágánnyal - kielégit6
épületek állottak rendelkezésre [ 12]
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Közben egy ellenőtző Yizsgálat alkalmával derült ki, hogy a fönnálló rendelkezések ellenéie eddig Debrecen várnsának yezetősége, az illetékes
miniszter tudta nélkül húsz éven ke1esztü] engedélyezte a gyógyszergyártást [18]. Ezek után
a vállalat 1933. január 17-i kelettel kapott iparengedélyt: „Gyógyszerek és gyógyszeres készítményeknek, a steril ampullákba töltött gyógyszeres
folyadékoknak, valamint galenikus készítményeknek a kézműves jellegű iparűzés kereteit 1neghaladó, vagyis gyárszerű eliíállítására, Debrecen
sz. kir város közigazgatási területére kiterjedő
érvénnvel" [19]
Az egyesített vállalat elsií közgyíílését 1933. június 30-án tartotta. Ezen a M_,_i\H a szavazatoknak
1nár több n1int 98%-ával rendelkezett. Az er6'-.iszonyok tehát kialakultak, s azok ígv iR 1naradtak
az államosításokig
Az új telephelyen éveken keresztül végzett iparfolügyelői vizsgálatok jelentései új berendezésekről, felszerelésekr dl, kazánházépítésér ól, ne1nkülönben n1unkásjó]éti intézmények létesítéséról adnak
számot Az üzem fülyan1atosan fejlődött egészen
1944 őszéig, de annál szomorúbb képet ad az 1945
június 4-én készült jparfelügyelhi jelentés: „Gépi
és egyéb termelőeszközök hiánvoznak, pótlása fOlyamatban" [11]
A folszabadulás után több változatban felmerült a MÁH részéről az a terv, hogy az üze1net
Debrecenből Budapestre helyezik át Ezt az elgondolást a MÁH már csak azért is keresztül
akarta vinni, inert közben egy inásik - teljesen
hasonló -'- vállalat, a Török-Labor Bt . is érdekkörébe került. A két vállalatot mái 1946-ban Budapesten kívánták egyesíteni [20l Közben 1948 áprilisában a Gazdasági lfGtariács lniüdkét" vál1alatüt
összevonta a Rico Bt. -vel s intézkedett, hogy a
MÁH részvénytulajdonosi jogkörét a Rico gyakorolja, s a kereskedelmi tevékenységnek a termeléstől való elválasztását is kilátásba helvezte A
MÁH két vállalatát 1948 novembetéb~n - a
nagy bankokkal egy időben - államosították [20]
Ezekután a Vegyipari Igazgatóság 1949 március 10-én úgy rendelkezett, hogy a debreceni Bex
Gyógyszervegyészeti Gyár a jövőben, mint a Richter
Gedeon Vegyészeti Gyár debreceni fiókja fog mííködn:i [21].. A Népgazdasági Tanács 1951-ben Debreceni Gyógyszergyár névvel önálló vállalattá szervezte [22], melynek a Hajdúsági Gyógyszergyár/Ja
való beolvasztását a Nehézipari l\íinisztérium 1960
január 1-vel rendelte el, BIOGAL Gyógyszergyá1
néven [23].
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szintén találunk utalást ennek a készítménynek
a klinikai kipróbálására s élettani hatásvizsgálatára is. Ez a készítn1ény különben 1922 márciusi
bejelentése után 1934 júliusában szabadalmi oltalmat kapott [25]; lényege az volt, hogy a hatásos
guajacolt vizes oldatban tartahnazta. A részvénytársasággá alakult üzem termelésének legfontosabb
része továbbra is a galenusi készítn1ények éS- neo··
galenikumok (injekciók, kenőcsök, tabletták stb )
előállítása volt, de ezek mellett igen sokféle termékkel kísérleteztek, illetőleg sokféle terméket állítottak elő Ilyenek a különböző tubusok készítmények. gyógyszappapok, fogápoló-, illatszerek,
Iik6rki-.;,: onatok stb Ugyszintén bizonyos 1:p_ező
gazdasági hasznosí'tású ter1nékek előállítását is
megkezdték: tejoltó készítmények (folyadék és
por), rágcsálók ütására a Jla.topax-készítinények,
dtnadak irtására foszforszörpstb 1929 decemberében szabadalmat kapott a vállalat: „Eljárás íztelen kinino1vosszer előállítására" [26]. Ez t11]ajdonképpen a kinin acifenokinolinos sója s Diplo·
chin néven került forgalon1ba. 1937 rnárciusáhan
szabadalmi oltalmat kap a vállalat: „Eljá1ás ki·
naalkaloidákat ta1talmazó gyógyszer előállításá·
ra" tárgyban [27]. Ez tulajdonképpen a vörös kí·
nakéregből kivont összalkaloidok acifenokinolinnal lecsapott sója, 1nely (Jo1Iipan néven volt ismert ( 4 áhia)
Közben szárnos egyéb gyógyszer-különlegességet hozott forgalomba a vállalat, s már az 1934ben kiadott hivatalos jegyzékben [28] sok készítménye szerepel :b"ontos terméke volt a pepszin
Ebből a nélkülözhetetlen gyógyszerből szinte teljes egészében el tudták látni az ország szükségletét, különösen a háborús években [29].

A terrnelé-;

A fennmaradt s 1911-ben elkezdett 1aborató1iumi jegyzőkönyv [24] tanúsága szerint kezdetben
főleg a hivatalos és nem hivatalos galenusi készítmények előállításával foglalkozott az üzem. Ebben
a jegyzőkönyvben nyomát találjuk a később
Guajakodyl néven törzskönyvezett gyógyszerkülönlegességük első előállítási kísérleteinek Úgy-

:J. ábuz. 11/<;z[et a Cort·ipan-üzen1b/Jl

IRODALOM
1 . Gy ógJ szeiészeti É1 tcsítő é.s G-yóg) sze1ésii Közlöny
1912-es évfolya1na - 2. Hajdú-Biha1" ineg)ei Levéltá1
3 Zsig'niond Jf
(HB111T.„) TV" B 1406/g-129 A debreceni ref(n 1nátus kollégin1n története, Delnecen
(1937). - 4. HBmL IX. 201/b-783 - 5. Szabadváry
F., Szőkefaivy J:\Tagy Z. A kémia története l\íagya1·or··
szágon, Budapest (1972) - 6: HBn1L IX. 201/b171 - i. Cégbúósági 1nutató és lajstron1, Debrecen 8 Orvosok és Gyógyszerészek Lapja 5, 130 (1934). 9. Ua. 8, 22 (1937). - 10 Tanáesköztársaság 101 szá1n
(1919). - 11 HBmL V-76/1 - 12 Budapesti Cégbiróság, 133 kötet - 13. HBmL. IV/B. 1406/g-116;
34 686/922 - 14. HBmL. VII. 2/d-64; Ct. 12 15. IIajdú vár1negye és Debrecen sz kir. ,ráros adattá1a
Kiadó: Nagy Károly és társa, Debrecen (193 7). -16 \Tidéki 01vosok és Gyógyszc1észek Lapja 1, 96 (1930). 17 HBmL. IX 201/e-98 -18. HBmL lV B.1406/b19. Magy. kir. kereskedelemügyi ininiszte1 180
86. 277/VII. b-1933 szárnú ipa1;engedélyének hiteles n1ásolataa BIOGAL-nál - 20 Oiszágos I„evéltá1 Fond Z
21. \Tegyipa1i Igazgatóság
58, 116-117 csomó 503 664/1949. számú lei1ata a BIOGAL-nál - 22. Népgazdasági Tanács határozatainak tá1a, 1951 januá1
11-i száma - 23. NIM. 254/1960„ sz. Alapítási határozat
függelék a BIOGAL-nál. - 24. HBmL XI 3/a-5 25 82 909 szá1nú Magyar Szabadalon1 (MSZ). 26 95 344 sz M:SZ. - 27. 116 018 s"ámú (MSZ). 28. Magya1'01 szágon 1934 július l-ig bejelentett, tehát
forgalon1ban ta1·tható egységf;S összetételt'.í gyógyszeif;k
és gyógysze1-különlcges ségek hivatalos íegyzéke Budapest, 1934 - 29 HBmL XI :J/a-3
Ll.-p D. B a p r a: llepeb1ií ifiap.ktaqeB1nuqelKUií 3aeoiJ
e fie6peqeHe
Tp11 $apMailesra Ll,e6peuetta s 1912 ro}lY octtonan11
nepBbIH ue-c'IOJ1HqHhII1 !flapMa1iesr11qecI<11tí 3aso;:i; B Beur-

p1u1 : na6op3'rop1110 XA 1~BAHH ABTop 113yqaer ycnos1151
(Szerző

3Tűf0 OCHOBaHH5l H i-(eHICJ!bHOCib Jiaőoparop11M sa 65 Jier.
0f1l1CbJBaer ttanpaBJJCHHe npOH3BO}lC1Ba 33BO;:r:a H npo-

ÜTnenbHO YDOlllHH3IOJ'C51 nareHTHj)OB3HHbre rrpe~
„rsaTIKO}lHiT, ~11n.J10XHH, l{opT1111a1I. AB1op nol\a3b1Bae1, qro noc.ne HCCKO.JlhKHX nepeMeH tta3sau11t'1 na6opa.
rop HB npon0.'!)1{3CT HKUHOHHposa fb B H3CI0.5ímee Bpe,151

,L(YKfbl.
napa1i,1

<ti:.·

Kai\ qacrb rpapMauesn1qecKoro saBoAa EHOr AJI

Dr 1) \;· 1L 1 g a : The first pharrnaceut,ica_l production plant in Deb1 ecen
One of the füst production plants airned at the laige
scale n1anufacture of d1 ug produc:ts in Hunga1y, the
"Hatvany Labo1atory" v.ras founded in the County
'lo\-vn Dcb1ecen by th1ee phar1nacists of the town in
1912. The cücun1stances oí the füundation and function
of thc f!":tcto1y dul'ing the past 65 yea1s are 1elated with
spcc:ial 1espect to the develop1nent of the p1oduction
p1ogran1 starting V\ith thc patented prcpa1ations Guajakodyl, Diplochin and Co1 tipan. Thc facto1 y, after seVEJl al change of its nan1e, is \-vo1king at present with the
nan1e: Biogal Pha1n1acE1utical \Vo1ks, and its p1oduc:tion
p1oguu11 includcs antibiotics, synthetic agents, naturu.1
products n.nd co1npounded patent n1édicini:;s as \-vell

D1 P V a I g a: Der erste .Arzneimittelbetrieb von
Debrecen
D1ei Pha11nazist0n von Deb1ecen haben 1912 den
01sten Bet1icb de1 P1ovinz von Ungarn der J\Iedika1nf-Jnte heJstellte geg1ündet: das Labo1atoriurn von
HATVAN Ve1fasser untersucht die Un1stiinde de1
G1 ündung und den 65jiih1igen Betrieb dieses Untf-JI nehniens Es \Vcrdcn Erzeugnisdüektive und Pl'oduktena1 ten erörte1 t, die patentie1ten Produkte, Guajakodyl, Diplochin, und Cortipan besonde1s bf-Jtont erwiihuend Es \-v-ird fe1ne1 nachge,viesen, dass de1 Betiieb
nach n1elne1en )\Tamensiinde1 ungon, gegenwii1 tig als
J?ha11nazeutise-he Fab1 ik BIOGAL funktionie1 t

címe 4028 Debiecen, Izsó utw 14.)
Érkezett; 1977. I 5

TERJEDNEK A TAMADÓ KEDVŰ MEHEK
Th Löb,ack: Pharm Ztg 121, 1274 (1976)
Amikor mintegy tíz évvel ezelőtt híre jött Brazíliából, hogy ott egy új,, veszedelmes méhfaj tűnt fel, amely
félelemmel tölti el a lakosságot, sokan azt hitték a
sajtóban erősen eltúlozzák a dolgot Ezúttal azonban sajnos - nem hírlapi kacsáról volt szó Hogy a hazai
méhek munkakedvét növelje, Warwick E. Kerr genetikus egy Afrikában élő méhfajból 35 családot telepítt-tt Sao Paulóba. Keresztezési kísérleteli;:et li;:észült végezni velük, de egy sajnálatos véletlen folytán 25 család királynőjével együtt elszabadult a kaptár~ból és
a szabadba vette útját. Hamarosan kitűnt, hogy az afrikai .méhek heréi felülmúlják a bennszülötteket és
kezdték megtermékenyíteni a braziliai méhek királynőit. A baj ott volt. hogy a keletkezett új faj egyedei
örökölt-ék ugyan az importált törzsek szorgalmát, de
egyben azok nagyfokú agresszivitását, szúrási hajlamát
is A dolgok gyorsan és feltaróztathatatlanul fejlődtek
tovább. Az új, vándorló kedvű méhfaj már csaknem
Brazília egész területén megtalálható és előrenyomuló
ban van Közép-Amerika, illetőleg az Egyesült Államok
felé„ Az aggasztó helyzet arra bírta az ismert -képes
természettudományi folyóiratnak, a Nationai Geographicnak szerkesztőségét, hogy terjedelmes cikket szenteljen az ügynek. A gyakran nagy tömegekben támadó
méhrajok ellen nagyon nehéz védekezni 1956 óta, amikor W Kerr a 35 méhcsaládot az országba hozta, legalább 150 emberéletet követelt azok szúrása, s az általuk elpusztított háziállatok száma több ezerre tellető

21 évfolyam 7 szám

GYÓGYSZEREszEr

268

Szakemberek véleménye szerint a támadó kedvű
airill..:ai méhtörzs utódai jelenleg évente nüntegy 300
kilométer nyit haladnak észak felé. Legkésőbb húsz év
alatt - áthaladva a kö2ép-an1erikai föld.szorosan elérik Mexikó határát Az USA hivatásos méhészeit
rnáris aggodalommal tölti el ez a fejlemény„ Ha ők
füstöléssel_,, védőálarccal és kellő szakértelerrunel biztonságban is lehetnek, a számos kedvtelésből méhészkedőt, vala.mint a szabadban dolgozó farmereket, traktorosokat igen komolyan veszélyeztetik ezek a dühös
afrikai rovarok. Felme1iilt egy olyan terv, hogy valahol
Közép-Amerikában egy "genetikus sorompót" állítanak
fel Nagyszámú békés természetű méhcsalád odatelepíté-:sével kívánják útját állni az északra irányuló áradatnak. Ezzel a bé:kés méhfajjal kereszteződve az afrikaiak talán egy kevésbé veszélyes törzset eredmén}eznének
Ga2Xlasági hasznuk és a g}"ümölcsösök bepo1 zását
végző munkájuk miatt nem lehet szó a méhek kiü tásáról. Az USA-ban máris vannak olyan területek, ahol
a rova1irtók tömeges használata elpusztította a méhek
nagy r-észét
A sao paulói eset következményei ismét rávilágítanak arra, hogy technikában, élettanban és gyógyászatban milyen veszélyes a „kockázatmentes" kategóriákban való gondolkodás. Njrilvánvaló, hogy .sok eset van
amikor egy véletlen zavaró momentum helyrehozhatatlan károkat okozhat A brazíliai inéhek esete legyen
intő példa mindazok számára akik a természet rend-jébe -beavatkoznak anélkül, hogy a munkájukkal járó
kockázatot felbecsülni tudnák (2)
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