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A MARKETING - PIACSZERVEZÉS ÁLTALÁNOS 
ÉS GYÓGYSZERIPARI VONATKOZÁSAI 

I. RÉSZ 
DR. ALMÁSY MIKSA 

.4. szerző a nwr keting-piacszervezés általános 'Vonatko
zásai mellett nagy vonalakban ismerteti a gyógyszer
iparban az új gazdaságirányítási rendszer életbelé
pése kapcsán kialakult marketing-piackutató tevé
kenységet, melynék felkészültségük révén igen alkal
mas szakemberei lehetnek a gyógyszerészek 

* 
Az előrelátó vállalatvezetés nélkülözhetetlen fel

tétele és eszköze a piackutatás, amelynek jelentő
sége az újabb és nagy kiterjedésű piacok kialaku
lása folytán egyre nő .. Hosszú távon csak azok a 
vállalatok működhetnek eredményesen, amelyek 
folyamatosan tájékozódnak a piaci követelmények
ről és üzleti tevékenységükben figyelembe is ve
szik ezeket. Mindez a kis- és középüzemekre is ér
vényes. 

JJA beszerzési, valan1int az értékesítési politika 
kialakításakor alaposan meg kell fontolni minden 
jele11tős befolyásoló tényezőt, öss~ha11gba kell 
'hozni a termelési és beruházási elgondolásokat a rá
fordításokkal, valamint az értékesítési lehetőségek
kel. A vállalati termelési struktúrának a piaci 
struktúrához való alkalmazkodásával elkerülhető 
a feszültség, amelyet a túl nagy önköltség vagy a 
csökkent forgalom idézne elő. Ez úgy történik, 
hogy a vállalat a nemzetgazdasági adottságoknak 
rendeli alá beszerzési, finanszírozási és értékesítési 
intézkedéseit, és a piaci változásoknak rµegfelelően 
irányítja a vállalati tevékenységet Ha a vállalat 
folyamatosan végzi a piac megfigyelését, idejekorán 
felismerheti azokat a gazdasági tényeket, ame
lyekkel a közeli vagy a távolabbi jövőben szembe 
kell néznie, így idejében felkészülhet a jövőbeni 
fejlődés irányzataira" [14] 

Az elmúlt évtizedek közgazdasági élete többek 
között két tevékenységgel, illetőleg fogalommal bő
vült: a piackutatással és a „ma1keting" -gel 

Ma már átfügóan a „mal'keting" (piacszervezés) 
szóval jelölik azt a feladatkört, amely a piaci prob
lémák megismerésében és megoldásában igyekszik 
tájékoztatni, sőt módszereivel és eszközeivel aktív 
támogatást nyújtani a gazdasági tevékenység so
rá11 .. 

„Marketing az az alkotó vállalatvezetési fonk
ció, a1nelynek célja a kereskedelem és a n1unkával 
való ellátottság előmozdítása, a fogyasztói igények 
felmérése és kutatása, illetve a fejlettség irányának 
a szükségletekkel összehangolt kijelölése. Market
ing koordinálja a ter1nelés forrásait, az áruk elosz
tását, meghatározza és irányítja mindazon tevé
kenység fajtáját és intenzitását, amelynek célja, 

hogy az áru a végső-íG.gjr.asz.tóhoz maxiinális n1cny
nyiségben, ugyanakkor gazdaságosan kerüljön el
adásra" [9] Más meghatározás szerint a marketing 
„ a vállalat koncepciója abban a tekintetben, 
hogy a fogyasztók piacára vonatkozó döntést az 
egyes tevékenységi fázisok útján miként valósítsa 
meg, azzal a céllal, hogy az egész vállalat munkáját 
a piacra irányítsa" [ 4]. 

A párt- és kormányhatározat értelmében beve
zetett új gazdaságirányítási rendszer az ipar és ke
reskedelem kapcsolatát jelentős mértékben meg
változtatta: közvetlenül érdekeltté tette a válla
latot az értékesítésben. Ennek kapcsán az alapvető 
döntéseket a vállalatnak kell meghoznia; mindez 
feltételezi az információs rendszer kiszélesítését, 
a minden lehetséges tényezőt számba vevő tájéko
zottságot a termelés és az értékesítés terén [5, 8, 
18, 19, 20] 

A Gazdasági Bizottság határozatot hozott „A 
külkereskedelmi konjunktúra és piackutatás ellá
tásá1 ól a gazdasági1á.uyítá.s új rendszerébe11'', 
melyben a külkereskedelmi vállalatokat megbízza, 
hogy a belföldi termelő és kereskedelmi vállalato
kat tájékoztassák az egyes gyártmányok, gyárt-
1nánycsopo1tok nemzetközi, gazdasági, 111űszaki 
fejlődési tendenciájáról, illetó1eg a konkrét piaci 
helyzetről. 

Ennek végrehajtása érdekében gondoskodniuk 
kell „. . a külkereskedelmi és termelő vállalatok 
külföldi piackutató munkájának megfelelő fejlesz
téséről". 

A gyógyszeripar és a gyógyszer-külkereskedelem 
azon szerencsés iparágak közé tartozik, melyekben 
kísérletképpen már 1966. január l-től új gazdasági 
elszámolási formát vezettek be .. 1968 .. január 1-vel 
- az új gazdaságirányítási rendszer életbelépése
kor - a gyógyszeripar vállalatai egyesülésbe tömö
rültek és a MEDIMPEX Gyógyszerkülkereske
delmi Vállalattal „pool"-rendszerű társasági szer
ződést kötöttek, r amelyben a részt vevő felek gaz
dasági érdeke túlnő a saját funkciójukból származó 
gazdasági érdekeken A nyereséget a felek szerző
désben kikötött arányban osztják el. Az új érde
keltségi rendszer, valamint a feltételek jelentős 
változást hoztak mind az ipar, mind a külkereske
delem információs szükségleteiben is. A felek köl
csönös érdeke, hogy exporttermékeiről olyan komp
lex információk álljanak rende!k.ezésre, melyek se-

1 „Pool", amonopolegyesületekegyikfürmája, amely
ben az összes részt vevők minden nyeresége egy közös 
alapba folyik be, s az előzetesen megállapított arány 
szerint kerül elosztásra (l{özgazdasági Kislexikon, Köz
gazdasági és Jogi Kiadó, Budapest, 1960„) 
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gítségével a leghatékonyabb döntéseket tudják 
hozni a kockázati veszély csökkentése és a maxiiná
lis nyereségtömeg realizálása érdekében 

A gazdasági infornuídók felölelik a termelési, fel
használási adatokat egyes fajták szeiint, a kereslet 
és kínálat elemzését (konkunensek tevékenységi 
köre, áruválasztéka, termelési Volumene, kereske
delmi módszerei, ár politikájuk stb.) 

Az árinfornuiciók kíter jednek az azonos hatású 
inás ter111ékek árának vizsgálatára is; arra, hogy az 
illető tern1ék tendere'n2 vagy n1agánpiaco11 kerül-e 
értékesítésre; a 1nűszalci infor1nációk viszont egyes 
termékek minőségi mutatóit, csomagolást, illetőleg 
a szabadalmi helyzetet foglalják magukban. A szo
ciológiai információk - a földrajzi, éghajlati, 
egészségügyi viszonyok, a lakosság k:or szerinti 
megoszlása, az egy fúr e eső nen1zeti jövedelen1, or
vos-ellátottság, az egyes megbetegedések aránya 
és ezek befolyása a gyógyszeikeresletre és -kíná
latra stb. - mellett a vizsgálat kíterjed a keresletet 
befolyásoló intézkedésekre is. Ezek: az adó-, vám
politika, az importkontingens, az egyes készítmé
nyek törzskönyvezésével kapcsolatos prnblémák, 
a különböző egészségügyi rendelkezések, melyek az 
áralakulási tendenciát, árarányokat, költségszin
tet, piaci irányzatokat befolyásolják; ugyancsak 
ebben az irányban hatnak a nen1zetközi szerveze
tek által kezdeményezett kampányok (pl. járvá
nyok leküzdése, családtervezés stb.), illetőleg a po
litikai tendenciák 

A marketing-munka során a gyógyszeripar a 
MEDIMPEX Gyógyszerkülkereskedelmi Vállalat
tal piackutató tevékenységét kezdetben operatív 
jellegú együttműködésre korlátozta Ez felölelte az 
expor.t- és impmtügyletekkel kapcsolatos ártájé
koztatásokat, a tudon1ányos és lnűszaki eredmé
nyek, valamint a piac figyelését Nyilvánvalóvá 
vált, hogy a külkereskedelmi vállalat, illetőleg 
egyéb o!'szágos - piackutatással foglalkozó -
szervek piackutató munkája, különböző kíadvá
nyai, nem nyújthattak kellő információs anyagot, 
hiszen nem ismerhették kellő alapossággal és rész
letességgel a gyógyszeriparban az egyes készítmé
nyekre vonatkozó vagy általános műszakí fejlesz
tési tervekből várható változásokat, ezek önköltség
hatásait stb. [6, 10]. Szükségesnek mutatkozott 
tehát a vállalat érdekeit célzottan és részleteiben 
figyelemmel kísérő információs szolgálatot meg
szervezni, mely figyele1n1nel kíséri az egyes termé
kek külföldi piacait, összegyújti a keresleti viszo
nyokra, árakra vonatkozó inforn1ációkat, tájékoz
tatást nyújt a vállalat vezetősége részére a piaci 
eseményekről, a piaci tendenciákról, a konkurren
ciaviszonyokr·ól, a n1űszaki és tudon1ányos kutatás 
újabb eredményeiről. 

A piackutató osztályok nemcsak a vállalatok ve
zetősége, hanem a gyógyszeripar részére, illetőleg 
különböző ipari, kereskedelmi irányító hatóságok, 
dokume11tációs szervezetek, piackutató intézetek 
részére is szolgáltatnak adatokat. 

2 „Tender" (ajánlattétel), a t6kés országokban a na
gyobb megrendelések versenytárgyalása.in való részvétel 
rendszerint bánatpénz letétele. mellett. (Y-állalatgazda
sági Lexikon, Közga.zda.sági és Jogi I{iadó, Budapest, 
1966 ) 

A nl.arketing·n1-w1ka fCn1nái és módszerei a tőkés 
világban az elmúlt időszakban alakultak ki; számunkra 
a szocialista termelési viszon'vok között is fontos a kia
lakult módszerek kritikai elimzése, az adott gazdasági 
helyzetre, gazdaságpolitikára és üzleti stratégiára, tak„ 
ti.kára történő alkalmazása. l\íivel a marketing-tevé
ken) ség igen széles területet ölel fel, célszerű a munka 
fázisai szerinti cs_oportosítása Ezek: 

1 Piackutatás (kereslet, kínálat, áru„, ár- stb in
fCn 1nációk) 

2 Analitikus munka (egyes termékek fejlődési trend
jének - irányzatának - vizsgálata) 

3. Szintf!tikus munka (fejlődési trendek vizsgálata a 
piac E-Jgyes elemeit tekinhJtbe véve, ezek egymásra hatá
sában) 

4. I{oncepciókészífes{Clörrtési javaslatok kidolgozása 
több változatban). 

5. Döntés - végrehajtás - ellenőrzés - értékelés 

A m& keting-koncepciónak egyrészt mindazokat 
az értékesítési módszereket és eszközöket kell tar
talmaznia, amelyekkel a vállalat az áruit a kívánt 
volu1nenben, áron, helyen és időbe11 el tudja adni, 
másrészt javaslatokat kell tartalmaznia a termelés 
irányára, az áru összetételére, Jninőségére - álta
lában az áru piacképességére vonatkozóan 

A kídolgozás menete a prnbléma világos, egyér
telmű fogalmazásával kezdődik Ezután kell fel
dolgozni az említett munkafázisok szerint. Lénye
gében a piac ininden egyes elen1é1e - ke1eslet, kí
nálat, áru és szolgáltatás, áru és költség, kereske
dele1ntechnika, értékesítési hálózat, vállall{ozási 
tevékenység, konkurrens ·vállalatok, 1 eklán1-propa
ganda, hatósági gazdasági szabályozók - külön
külön el kell végezni a munkafázisoknál említett 
vizsgálatokat 

A marketing-szemléletű munka föbb jellegzetes
ségei: 

a fügyasztói piac1a alapozott piac-centrikus
ság; 

az értékesítési ko11cepció 1negvalósítá.sára 
eredményes piacbefolyásoló stiatégia, mely egy
úttal a termelést a megfelelő áruválaszték és volu
men kialakítására ösztönzi; 

--· a lton1plex értékesítési és tern1elési szemlélet 
biztosítja a vállalat termelési, értékesítési, gazda
ságossági, jogi stb. szen1pontjainak összehangolá
sát, koncepció-tervezeteket több változatban ké
szíti el a n1arketing-részleg, a tudo1nányos 1nódsze
rek alkalmazásával, melyek között egyre nagyobb 
súlyt kap a n1aten1atika, szociológia, pszichológia, 
esztétika stb. A vállalat vezetősége dönti el a leg
megfelelőbb változat végrehajtását [6, 14]; 

- a mai keting egyúttal a szükségletek, igények 
felkeltését, irányítását, továbbá a termelés és fo
gyasztás összhangját, a népgazdaság és a vállalat 
érdekeinek összehangolását is hivatott biztosítani a 
szocialista társadalomban [3, 7, 15, 16, 22] 

A marketing feladata tehát, hogy piackutatás révén 
felderítse a piac mozgásait, majd annak alapján be
folyásolja a piaci eseményeket. A piac elemeinek 
vizsgálata során a következőket kell tekintetbe 
venni: 

1. A keresletarialízis feladata annal{ 111egis1nerése, 
hogy a vállalat árui és szolgáltatásai tekintetében 
milyen potenciális és tényleges vevőkör jöhet szá
nútásba, n1ás1észt miben áll a vevőkör igénye. A 
keresletet döntően a felhasználó, illetőleg fogyasztó 

F lJ /• 
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,,ásá1lóe1eje, vásárló alapja és az árszÍ11vo11al 1né1-
téke befolyásolja. 

A ke1 csletanalízis eg,yik központi kérdése a 1,;-á
sárlóerq~_ és vásárlóalap feln1érése --és irányának 
ele1nzése. -Erre-vo11;:i,tkozóan a „fogyasztói kosár", 
az egy főre eső nen1zcti jövedelen1 nagysága, a nen1-
zeti jöi;Tedelcn1nek a beruházásra fürdított hányada, 
a piaci -vállalkozókedv n1é1téke, a 1e11delésállomán~y 
stb. nyújt támpontot A kereslet-jövedelem rugal
n1asságát az 1 % jövedele1nváltozás1a eső kereslet
változás n1utatja 

2. A kínálatanalíziE a szóba jöhető ko11kurrens 
cégek piacrészesedését, árukínálatát, az áruk 1ninő
ségét 1nutató n1űszaki parainétereket, szállítási ha
táridőit, á1- és hitelpolitikáját, értékesítési szerve
zetét, propagandamódszereit és -eszközeit vizs
gálja Ennek révén alakítható kí a vállalat helyes 
piaci stratégiája és taktikája, a vállalat helyének 
és erejének, piacrészesedésének 1neghatározása, 
vagyis az, hogy a kereslet milyen hányadát kívánja 
és tudja kielégíteni. 

A vállalati kínálatanalízis egyik módszere annak 
rendszeies vizsgálata, hogy a beérkezett ajánlati 
felhívások a kiküldött ajánlatok és a létiejött kö
tések (szerződések) szá1na, az áruvolu1nen 11agy
sága hogyan viszonylanak egymáshoz Itt elsőso1-
ban azt kell vizsgálni, hogy a megtett ajánlatok 
milyen ok miatt nem végződtek kötéssel.. 

A kínálatanalízis egyik legfontosabb területe a 
konkurrenciatanulinány, amelynek feladata egy· 
egy konkurrens cég értékesítési és ter1nelési mód
szerének n1cgis1nerése azzal a Céllal, hogy saját 
vállalatunk piac- és termelési politikáját ennek fi
gyelem bevételével alakítsuk ki 

3. Az áru- és szolgáltatásanalízis célja annak 
ele1nzésc, hogy~ a piac követebnényeire és a válla
lat termelési adottságaira figyelemmel milyen ter
mékválasztékkal jelenjék meg a piacon, hogy árni 
megfelelő áron és időben kerüljenek elhelyezésre. 
Ez egyúttal egyik legfontosabb analitikus munkája 
a marketing-részlegnek 

Az árulconceritrác·ió-v-izsgálat azt kutatja, hog~y 
van-e a vállalatnak jellegzetes árnp10filja. Az áru
csoporton belül az egyes ter1nékek értékesítési (ter
melési) volu1nene hány százalékát teszi ki ugyan
azon termék i;rilágszintü, illetőleg a konkur1ens 
cégek éitékesítósi (tennelési) volumenének Ennek 
jellen1zésé1 e az ún. specializációs in,dex szolgál. 
A piackutatás egyik központi ké1dése a várható 
piaci irányzat elcn1zése. Ennek: eszköze a trend-s;,á
mítás, vag,yis a.z eln1últ időszak tényszá1nainak 
extrapolálása révén a jövő tendencia alak:ulására 
való következtetés A -vá1ható tendenciát több
nyire i1éhán:y alapvető tényező alakítja, a111elyet 
több melléktényező iészlegesen befolyásolhat Az 
alapirányzat (trend) hosszabb időn keresztül tartó
san érv-ényesül, an1it a periódusos, a ciklusos és a 
véletlen ingadozás befolyásolhat. Alapvetően négy 
alapirányzat (trendvonal) különböztethető meg: 
lineáris, exponenciális, parabolikus és logisztikus 

~fi_ n1aten1atíkai-statisztika n1ódszerei közül a 
korreláció- és reg1essziószá1nitás a valószínüségi 
változókkal kapcsolatos egzakt vizsgálatok eszköze. 
Előbbi az egyes ismé1vek közötti kapcsolat szoros
ságát (lehet deternlinisztikus, azaz egyik tényező 

alakulása egyé1 tehnűen n1egszabja a n1ásikét, ille-· 
tőleg sztochasztikus: a vizsgált tényezők hatnak 
ugyan egymásra, de önmagában egyik sem hatá· 
rozza meg a másikat); utóbbi egy független változó 
egység11yi változásakor a függő változó értékébe;n 
bekövetkező változását fejezi ki 

Az áruk piacképességé11ek elbúálásához isn1e1-
nünk kell az áruk műszakí fejlettségét, minőségét, 
a konkur1ens árukhoz viszonyított színvonalát 
Erre a céha meghatárnzott parnméterek alapján 
gyártmány-összehasonlító szán1ítást ajánlatos vé
gezni 

A műszaki eltérések Jsmeretében a konh:ur1·ens 
termék á1ából kíindulva meghatározhatjuk saját 
gyártn1ányunk valószínű világpiaci árát is„ Ter ·· 
mészetesen a saját terméknek ilyen alapon kiszá
mított világpiaci árát befolyásolja a konkunens 
termék árának kialakulása során - a niűszaki szín
vonal mellett - közrejátszó számos egyéb körül
mény is 

4 .. Az ár- és költséganalízis célja annak megállapí
tása, hogy meghatározott piacon és időben milyen 
áron értékesíthető az áru. A piaci ár előrejelzése 
alapfontosságú a vállalat távlati gazdaságos mű
ködése szempontjából, mivel a vállalati hasznot 
gazdaságos termelés mellett elsősorban az áru ára 
határozza meg„ Az áranalízis konkrét célja a mű
szaki po11tszámoknak, az áralakulás trendjének és 
a konkunenciának figyelembevételével a még gaz
daságos limit árak kíalakítása 

Az árváltozásoknak a keresletie való hatását a 
kereslet árrugalmaosági együtthat~ja (1 %-os árvál
tozás hány százalékos keresletváltozást okoz) rnu
tatja. Az áranalízist különböző költségek: szállí
tási, raktárnzási, ügynöki stb díjak, adó- és illeték
vizsgálata egészíti kí. 

5. A kereskedelmi hálózat analízise, azaz a mar
keting-munka egyik leggyakoribb kérdése annak 
elemzése, hogy a tern1éh: Inilye11 úton, milyen érté
kesítési sze1vezete11 keresztül, n1ilyen módszerrel és 
milyen eszközök igénybevételével jusson el a leg
gyorsabban, leggazdaságosabban a fogyasztóhoz 

6. Kereskedelmi módszerek analízise „ ide tarto
zik az ajánlattétel, a szerződéskötés módszerétől és 
eszközeitől kezdve a kereskedelmi partnerekkel 
kapcsolatos n1indenne1nű tevékenység, valamint az 
üzleti vállalkozás különböző inódozatai, 1nelyek a 
gazdaságosság előmozdítása céljából az értél{_csí
tés kjszélesítését, megkönnyítését szolgálják 

Vállalkozáson azt a gazdasági tevékenységet éit
jük, an1elynek során az értékesítés bevezetése, 
fenntartása vagy bővítése, illetve a gazdaságoEtOJág, 
a nyereség növelése érdekében nagyobb, kockáza,t
tal járó, nagyobb volun1enű termelési vagy keres" 
kedeln1i tevéken:ységet kezdünk. (Gyártn1ány·vá
laszték kibővítését célzó gyártn1ányfejlesztés, te1-
n1elés, egy-egy új piacon az erős konkurrencia elle
nére fokozott propagandan1unkával ·való 1negjcle-
11és, piacszerzés, tern1elési voluinen 11övelése, új 
technológia bevezetése, leány.vállalat létesítése, 
együttműködés közös vállalat formájában ) 

Gyakorlatban a vállalkozás fogalomkörébe tar
tozik még képviseletek, ügynökségek felállítása, 
helyszíni irodák, lerakatok, kirendeltség<?k, szervíz
hálózat létesítése 
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7 A propaganda-analízis feladata annak megha
tározása, hogy egy adott áru kelendőségének foko
zása érdekében, adott piacon melyek a legmegfele
lőbb módszerek és eszközök 

A hírveréssel k11pcsolatos tevékenység átfogó 
meghatározására a propaganda szót használják; 
egyes szerzők reklám, publicity stb. jelölést alkal
maznak Utóbbinak értelme a propagandától any
nyiban különbözik, hogy a hangsúlyt a kiadvá
nyokban közzétett hírdetésekre, cikkekre helyezi 
Ez a fogalom a public relations (PR) tevékenység 
körébe tartozik, célja a fogyasztóval való kapcsolat 
fenntartása, ápolása Rtb 

Ahhoz, hogy a propaganda gazdaságos legyen, 
prnpaganda-piackutatást is kell folytatni arm vo
iiatkozóan, hogy milyen propagandamódszereket, 
-eszközöket célszerű alkalmazni, figyelembe véve 
az áruk tulajdonságait, a számba jöhető vevőkör 
igényeit és kívánságait. A reklámhatás jól időzí
tettsége é1dekében a.z időtartam és gyakoriság 
ugyancsak mérlegelendő szempontok 

A gazdasági ele1nző 1nunka sorát az opti1numszá-
1nítás zárja be„ Az optimumszámítási modell a kö·
vetkező részekből áll: 

1 Feltételi egyenlet-, illetőleg egyenlőtlenség
rendszerből, amely azt fejezi ki, hogy az értékesí
tés, illetőleg a termelési cél n1egvalósításához az 
egyes anyagi, pénzügyi stb.. eszközökből mennyit 
(maximum) lehet figyelembe venni és milyen köte
lezettségekkel, tényezőkkel kell számolni (rüini
mum) 

2. A célfüggvény az áru egy egységének teune
lése, exportja, Ílnportja során tapasztalható ered
n1ényt 1nutatja. A inarketing„analízis az inf(nmá
ciók beszerzésével kezdődik és az optimu1nszámf· 
tások készítésével végződik. 

3. A gazdasági folyamatok időbeli ütemezésének 
optimalizálására szolgálnak az ún. Gráfelméleti 
programozási módszerek Az alkalmazás legfőbb 
területe a beruházások megvalósításának időbeli 

CONTERGAN-EGYEZSÉG 

Re/ Öst. Ap. Ztg .. 28 (44), 660 (1969) 

A Contergan-károsclt gyermekek szüleit képviselő 
ügyvédek és az AB Astra-cég vezetősége között évek óta 
folyó tárgyalások most bíróságon kívüli ideiglenes meg·· 
állapodáshoz vezettek. Az egyezség Dániára és Svéd
országra vonatkozik, ahol a súlyos károsodásokat okozó 
szer „Neurosedyn", illetőleg „Thalidomid" néven ke
rült forgalomba Dániában csupán öt, de Svédország
ban 95 többé vagy kevésbé súlyosan károsodott, tor·z
képződményekkel született gyermek él.. Az AB Astra-cég 
egyezségi ajánlata szerint minden ilyen gyermek évi 
6000 svéd korona kárté1ítést kapna a vállalattól. Ez évi 
600 OOO korona terhet jelent a cégnek, az ezen a címen 
juttatandó teljes összeg becslések szerint eléri a 25-·30 
millió svéd koronát. · 

Az egyezmény megkötését indokolta az a körülmény, 
hogy további bírósági pervitel folyamán a perét ték 
nagysága folytán igen tekintélyes költségek a kár térítési 
összegből sokat felemésztenének: Arra a kérdésre, vajon 
ki viseli a felelősséget, a „Neurosedyn'', illetőleg a 
„Thalidomid" okozta tragédiákért J{. A„ Wegerfeldt, az 
AB Astra igazgatója így felelt: Sem egyetlen ember, 
sem vállalat, sem ellenő1ző hatóság nem vádolható 
Hogy a katasztrófa megtörtént, az a tudomáriy hiá·· 
nyosságaiból fakad. A károsult szülők gyermekeinek 

ütemezése. Ezek között elterjedtek az ún hálóter
vezési módszerek 

4. A népgazdasági progrnmozás egyik ismert ma
te1natikai módszere az ún. dekompozíciós módsze1 

5. A futurológia és közgazdaságtudomány kap
csolatának iészletezése n1essziie vezetne [21] 

Az irodalmi adatokat a befejező iész után közöljük 

.Il,-p M. A n Ma w H: 06u;ue u cnelJUa.tbHbie otnHowe
HUR „Map1ce1nuHe" u opeaHu~aq.uu pbl1-Uca e rfiap;.taq.eemu
rucKOÜ npOMblWAeHHOcmu. 

Hap5!.IJ;Y e OÖIJ.{HMH OTHOU1eHl15IMH „MapKeil1HI a "-11cc

negoBaHH5I pbrHKa aIIT.Q..Q__B 06rn:i1x qeprax onHChIBaer ):le-
51reJihHOCTh B 06„11aC-TH--~,,-x1apKerHH:ra ''-ttCCJie,u;oBaHH.51 
pblHKa B qiapMaUCBTHqeCKOi1: npOMbllllJieHHOCTH B CB5I3H 
e BBeµ;eHHeM HOBOi1: CHCTCMhI YrrpaBJI€HH5I HapO.IJ;HhIM xo-
35IÖCTBOM, H q·ro B 9TOi1: D;e5II€JlbHOCTI1 ŐJ1aro11ap.5I csoeű 
IlO]lfOTOBKe qiap~~aueBThI .'i~Or~'T CTaTb UCHHhIMH cneu11a
JII1CiaMH 

Dr. 1\1. A 1 m ás y: The concept and iniportance of 
,,rnar keting'' in the pharmaceutical indu8try 

The development and the present concept of market
ing is discussed \vith special respect to the si-tuation of 
the Hungarian pharmaceutical industry after the intro
duction of the new system of the diTection and control 
of oeconomic activity. Detailed analysis of the different 
activities covered by the term „marketing" alows for 
the conclusion that \Vell trained pharmacists are the 
most suitable candidates fúr t he direction an<l execution 
of the complex tasks involved in moderne pharmaceu„ 
tical marketing activities. 

Di. 1\1. Almásy: JJ![arketing und 111.arlll/01.schung 
au'3 de1 Sicht det pharmazeutischen lndust1·ie 

Nach der Abhandlung der allgemeincn Merkmale der 
Marktforsohung wird auf die Marktfo1schungstiitigkeit 
im pharmazeutis0hen Sektor nach den"l Ink1afttreten 
des neuen Wirtschaftsmechanismus eingegangen 

Bei dieser Tiitigkeit können die Apotheke1· anhand 
ihrer vielseitigen Bildung als Fachexperten erfülgt"Oich 
mitwiiken 

(Kőbányai Gyógyszerárugyár, Budapest X., 
Gyömrői út 19-21) 

Érkezett: 1970. IIL 21 

jogi képviselői elfogadták azon elvet, hogy a vállalat 
nem hibá.ztatható, ennek a kérdésnek további jelentő
sége nincs„ A megállapodás lehetővé teszi, hogy a ká1-
t,érítési összegek kifizetése 1 övid időn belül megkezdőd·· 
j&(~S) R. B 

PSOHIASIS ELLEN PULYKAHÚS 

B. S Öst Ap Ztg. Z4 (!), 16 (1970.) 

Amerikai orvosok éveken át kezeltek psoriasisban 
szenvedő betegeket olyan diétás étrenddel, melynek lé
nyege a pulykahússal való táplálkozás. Ennek a makacs, 
a legkülönfélébb kezeléssel is dacoló betegségnek a 
gyógyításában diétával sikerült eredményt elérni. A 
pulykahús alkalmazása lényegében azon feltevésen ala„ 
pul, hogy az lényegesen kevesebb triptofánt ta1talrnaz, 
mint az egyéb húsok Számos szako1vos feltevése s:ze
rint ui. ez az aminosav egyedüli okozója a pikkelysömör·· 
megbetegedéseknek„ Legújabban végzett pontos an~·· 
litikai vizsgálatok szerint a pulyka húsában is tekin~·e: 
lyes mennyiségű triptofán van, de angol és ausztrállal 
01 vosok ennek ellenére továbbra is sikerrel alkalmazzák 
a pulykaP,úsdiétát psoriasisban szenvedő betegeik ke„ 
zelésére„ Igy a kérdés, hogy mi okozza az alkalmazott 
diéta eredményességét, mégmeg1Válaszolásra szorul (041)„ 

R. B ________________________ ...... 


