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Szervezési közlemények
A szervezési feladatok

jelentősége

a gyógyszerügy területén 1

llll. KEMl'Ll,I{ KUltT
iÍ s:crzó a;:, l 7 • Gyóyyszcrügyi. J':Jzcrcc;:é,si f(onferencin
alkalnuíból a hazai. yyógyszcré.szct néhány 1neyoldallrt.n
11roblénlá.jával foglalkozih. lf}lc1n:::i a poli'.pragnlázia,
a;:, id6nként hiányzó [JlfÓ(/!f8Zcrck. n yyógyszcrutili;;áció,s vizsyálatok. a;:, .1.CJ77 óta bevezetett árrendszer
C[l,IJC8 hiányo.s8Ú(ta.it. nr:JuJ::8éycit és yondolalokat vet
fel a 1ncr1oltfá8 irányrlúa.

tnáHutt
a túlzott gyc'igyszcrii>gya:-;ztást azzal
kellene szornhoállítani. hogy egyes het:cgek a szú1nukra sziiksógeH, orvíis által rendelt gyiigyszerek
eliHrás 1-1zerinti bevételét is el11111laHztják.
I\ tíilzott gyt'igyszerff,gyas?.t{u.; szú-1nok és adatok
kérdése; a konferenciún egy s<1t' oltiadús fr>glallu;zott nzzal az újszeríi kutatási irúuyzattal. aruit
a u:v<'>uvHzerutilizáciús
vizsg{tlntok
e..
'-.i"elentenek. No111
üsszegeze1n it-f', e rnegállapítú;;.;okat, hanern csak
annyit jegyzek n1eg: atnikor a teljes 1nagyar
µyógyszerfi)rgalorn 111intogy n11','(',-ú.r{1\ t.ét:eles hizonflat:ok - RZrJ1l( vények - hc'.inaprlil-húnaprn
rendelkezésre álltak. tehú.t l\177 cliít.t vnjnü kevés
ti>rtént a racionális uvóuvszerrendelé,::; és iClhasznúlús érdekéhen. fµy '·_:___ "'r{ltq1ok hiúnyáhan - 11cni
csoda. ha IH08t".. ~ln1ikor Hokkal hizo11vtalanahh és
1tohezc11. tiJbhletn11t11kával lleszcrezhŰtfí inforn1ác~iéis fr1rrásokra kell tá1naszkodni. a111ikor ne111 Rzlirhet('i ki pl. a rejtett. a sznrnszédos állarnokha irúnyulú .. 1nagáncxport". nen1 künnyíí a helyzet..
l!jz az oka aÍ1nak. hogy a gyögyszcrutilizáeic'is vizsuá.\at:ok ercrlrnénvei ellenére a gvakorln.tha11 l<tssa11
követik ezt alar;vetfi pozitív ~áltozúsok ..'\hazai
gyl'igj'szerfflg.va,r.;ztús tényszÚnHti éppen az cll1bb
ctulítcttck n1iatt fenntartással kezelendijk.
Ennél részlet:escbhen - de persze csak úttekintiíleg - e1nlíten1 rneg a gy(')gy8zerhiá11y prohle1natikáját. )1.n1iúUt l\::ornai .Jánosnak a J-liáuy e. ki)f-elP
1negje\enL 111ajd a szerzt:i akadé1nik11s lett. kezdjük
rcúlisahhan. a vah'iság talaján értékelni ezt a joleu,c;öget. a1nely Hajnns nzi11te a. HÖpgazdnsúg _n1i11de11
területén fellelhct6. l\lindacldig. a1níg a hazRJ gyógyHZorterrnel<")ket-. kény.szerrel lehet csak rábírni arra,
horry a helséi piac s~ükségloteit a kívánt- \-álaszt:6kha~· kielée:ítsék. o tören rt dcvizakor\út:ozások fcloldás{v\-al,_.is csak ja>:nlást. do 1101n incgolclúst lehet
találni.
Ehh{)\ küvetkezik. !vigy a gyógy:-zergazdálk(.Jdási
tcvékcnyr.;érr lénvcrréhcn ch;tí;.-:qrhan arra iránynl,
ltnn·v a 1\en~ kelli~ 1~e11n\rÍf;ér.d1en rondolko;i;ésre '1Ulú
uv~;~vszerek
1ne1u1visútrÓt
h~rryan
lehetne az éppen
·-·· ........ ,
..
e
ö.
adof.t viszonyok között n logjobhan elosztani. :Ezen
a területen alapvet6en csak <lZ ipar érdekeli:súgi
rendszerének vált:ozúsa. hozhat 1negoldúst. Sajnos.
1ni11daz( in in tézkec !ések. n 111el vek az adott sza kteriilet rnültjá11ak isn1oroto né!kÚI születnek. haHnrdaloHak ahhoz az építkezési tovéken}'Béghcz. a1nely
úg.v alapozza 1neg ép!ilet.eit. hof!y neu1 is111eri a talajt:. a111el}'l'e épít.. lgy pedig csak a véletlenen
tnúlna. hog~v stabil-e egy-egy építniény. ;.\ gy(1gyszerészct lnai problén1ái 110111 egy pillanat alatt
,c;ziilettck. hano1n foknzato!:'an alakultak Id. Nyil\·úuval6, hogy tarf/lH 1negoldúst:. csak a problén1ák
CTYükerének loCTalúhh \-úzlatns istneretébcn várhaf:-l1nk.
"
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,'\ e.
avórrvHzeréi':izote11
belül a Hzervczé.c;tuch11ná11y
e.
·
·- \~iHzonylag fiatal léte ellenére. vagy talán éppen
ezért - rohatnosan fejliídik. llJzt a szárnok Ü; bizonyítják: az eredetileg tervezett elíjadásoknak közel
kétszeresére futott he jelentkezés. így kénytelenek
voltunk -- részben - szekciókra. hon tani a tanácskozást.
Ez a f(>kozot.t érdekl('.idés 1101H 111cglepi-:í. hiszen
eszköz- é.s iCJtTáshiányus korszakunkban csak az
(lkos. jól 1ncgtervezet~t és átgondolt. szervezési i11t ézkedésekkcl lehet 1nini1nális hefektet:éssel viszonylag jelentiís erecln1ényeket elérni.
f'gnz: a gycJgyszerészet- általában 110111 t.arh>Zf>lt
az egészségügy j(Jl dotált szakágazatai közé 1 annak
ellenére scn1, hogv a nehéz idiikben. a nehéz köriiln1ények közötti-~ helytállása közi1-Jn1crt. Szakn1ai
ünbecsülésünket: kétségtelenül joggal cr6siti az
(1 tény, hogy an1ikor vala111ilyen, a gyógyHzeré.szcttcl rokon tcriilcten az ellátás az el,·árf-.nál --- akúr
1ni116sógi. akár 111cn11yiségi. akár csak rnócli-;zerheli
s;i;e1npo~1thól - gye~1géhb. akkor azt ráterhelik
a gyögyszertárakra; és ilyenkor - érdekes 1nóclo11
-- javnlá.s, néha ugrásszeríí javulás következik he.
Í!!Y volt a gyógy(szati segédeszközök cll{ttásá\-al
kitJH.:solathan két évvel ezel6tt, így történt a gyógyprernixek forgalo1nha hozatala. terén is. \ 7árható.
hogy az ún ... gyógyszerfélék" tekintetébeu további
ellátási feladatok gazcláivú válnak a központok.
J.Iinclennek ellent1non<lani látszik az. hogy ha
a 111agyar gyügyHzerellátás hárh(1l - aká.r a tü1negko1nrnnnikáeióhan, akár nutgánbcszélgetés Hor{u1 szú ha kerül, akkor két:. fril,notívu111 ._körül folvik
a vita: arról, hogy nlilyen gyógyszerek hi{u1yozr;a.k
és arról. hogy hazánkban túlzott és fCleslcgcs
:.;:yógy.szerfr)gvaszUí.s van. E két:. - lénycgéhen
~~ilc;\i,étes elli]elli - tnegálla1.1ításrlil csak a felület~H
i"iZon1lélií nic111dhatja. hog,v ezek egytuással vala11ul'élc ösHzefüggéshen vannak. T\li sern volna kiJny!lyehb. tnintJ a polipragnuí.ziára. a f (J!zott iűlha:::;z11úlásra. terhelni a hiánvokért val{l felcl<Jsséget.
l~z azonban 110111 íg_v· va1;; s6t: sz{unos vizsgálat és
fe\Inérés tanúsága szerint hazánkban is -- 1niként
\-~. Oróizógos G-yúg,vszel'lig_yi Szervczl:si 1..:011fere11záróiilésönek szerkoszt.eU, szövege
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. gyógyszerhián yról i.;zólva nc1u hallgathato111
el, hogy ha a lakosság közérzete szen1pontjábúl
ne111 is, de a terápia objektív sze1nüvegén át nézve
legalább ilyen jelentősége van annak a gyógyszerhiánynak, an1elyet csak n r-;zake1nherek eg-y kisebb
része észlel: annak, h<igy a. világon létezii, 111ár alkaln1azott és bevált gyógyszerkine snek szún1os
olyan tagja van, arncly hazánkban a r{iszorulók
összessége szárnára nines forgalou1han. r.rer111észetesen ne111 arról van szó. tnintha bárki ü; arra törekedne, hogy lVIagyarország ünellátó legyen: i!yesrnire 111ég Svájc seu1 képes. 1/iszont e téren jclent6s
előrelépésnek kell tekinteni azt, hogy rua n1úr az
Egészségügyi 1\linisztériu1n hivatalos hesz{uuolö
jelentése is ki111onclta. hogy a ina nálunk rendelkezésre álló gyógyBzerek válaHztéka elégtelen. }ín
egyszer 1nólyrehatf1 viz:-;gá-lat túrgyát. képezi a lako;.,ság egé;.;zségiigyi állapota és az ahhan bekövetkezett kedvez6tlen viíltnzÚH(Jk. akkor fiZátno!:i 111ás
ok rnellctt ez se1n hallgatható el.
Bizonyára ne1n véIŰtlcn, hogy a bejelentett HZÍl1nos el()adás egy része fr>glalknzottfáj ú 11ontunkkal:
a. rnúr töhh éve. lassan é\·tizecle bevezetett úrrenclszerrel. J\ laknsHág rná-r régen elfelejtette. hogy
e térítési díjak a régi fügynsztói árhoz hogyan viszo11vnlnttk. Bizonyára kevesen vannak. akik tudjúk: ·egyes szereknÓI G-10. H6t- IG-18-:;zoros a terrnei<'1i ár a térítési díjhoz viszonyítva. Eniiatt az
áll<uni költségvetés lassan nuí.r csak kétjcgyü szú.ntn1al kifejezhet{) inilliúrdokat költ évente ennek az
úrrcncl.szernek a fenntartáHúra. }rogy érzékeljük:
ebh<'.il Ó\"Cllt:C a Ne1nzeti Hzínhúzat- lehetne felépíteni. ruég a inai. e1nelkccl6 építési úrak 111ellctt is.
~\

r-;zon1orú ehhen a

p11~zta

tényen túl az. hogy ez

a rendszer ép11e11 ahbnn: a gyógyszerfrn·ga lorn növekedésében teszi érdekelt.ebbé a küzpontokat:.
au1cly lf)rga\01n-növe kedésre eg>"éhként ('Sak annyi
ráhatÚ8uk va11. a11101111vihe11 a u:v<Jgysz.erhiánvok
áthiclalású val. hel vctte;ítés.sel t~!{ni,_ tudnak v; lanlÍt.

'

Nen1 volna értclnie [elvetni ezt a kérdést. ha
nen1 léteznének a tCjlett ipari or;.;zágok egyikéheninásikában olvan gyógyszer árrench•zerek. a111elvek
az ntt 111ngúi{tulaJ~lo1~~ gyi'lgyHzertúr an.vagi ét:clckcltHégét sokkal ('ÓIHzcríibhen, hetegorientálta n
úgy íitd(Jf t:ák 111cg. hf1gy a gyúgyHzcrt&í· ne111 érdekelt ahban. hogy clrúgáhb gyóg,yHzert adjon ki.
f\J)zörnhiis i-;zú1nára az. liogy-az (1rvos drúg:n Yagy
ole.só készít1néni.-t rendel. Ehhf:il kövct,kczik: Így
rcúlis talaja leliet annak az orvoH-gyögyszeré8~
együttn1üköcléH11ek. a1nely11ck elBfídlege:.; nyerte;;;e
a heteg. de 1uúsodlagosa11 alkalinaH arra. hogy
a gyögy.o.;zerre fordított, ö:-;i-;ztúrsadaliui (biztosító

intézeti) kiadúsokat. fékezze. növekedésiik11ek ,aútat
t'Zah_jon. Ehhez per.szo az érdekoltsógen túl 1náS eliifCltételeket is 1ncg kell tcre1nte11i: pl. azt. hog.v az
orvosokat n1Élr az cgyete1nen arra nevelik, hogy
uyógyszer kérdésekben hafTvntkozzék. a területé11
~;ül~Úcl{) gyógyszerészre . ~·Í1nak infrJr1núciójára :
hogy ininclketten felel6sséget érezzenek nzért. hogy
a. gyógyHzerkölts égek társadahni szinten ne e1nelkcdjenek Hzükségtelenül . inert annak rest:rikf:.ív
küvetkezn1ény ei lesznek. :-\z egész kérdés f{j ellent-111ondáf.Hl abban csúcsosodik ki, hogy rnindez t6kés
vü;zonyok között, n1agángazdasá gl>an szervezett

ll~

<Jl.'Vu.si és S!\'t'iayszeré;;zi rc11cli-izerl lCI 1111c(.!va ](!SÍ t l1<1 tó.
uuvanakk~n··-;uílunk. ahol niind az ~lrvos. 1ni11d
a ~ . ~yógyr-;zerész ugyanazon SZ(H'ialista Ü]la1n alkal111:1zottja. vis:;zatér{í 1•rohlén1át jele11t.
l\lindeneset.re 11e111t:sak hazai prohlé1ua az. h(lµy
a társadalr1n1hiz tosításha ilCV(111taJ.:: kiiré11ek kiszélesedésével. illetve nálunk az ilven hiztosít-ús úllnn1pol.~.::úri jogµ,ú tételével e~.vüit jár az. hogy az
e célra sziikségesnek ítélt ráfi1rdítások g-yor;.;ahli
iite1nhe11 iliivekednek. 11d11t a 11cn1zet.i Jüvetlele111.
a1nclv az ehhez sziikséu;es f(11Túsokat hivatot 1- hiztosít;11d. ])cdig nálunk ~-i1é~ fiJkozot-talih ruértékhen
volna 1-'ZiikHé~ az eµé:-:;zsécrü~C\' infrastruktúráj ünak
kiér1ítésére. ,~-nti11{ís.égi é11~1íÍ;zerezet:tHéghcli1~j!csz

tésre. Ennek részletezése itt és 111t1st nent aktuúli."-.
le.~fcljehh annyiban: hogy ha a gyúg:y:-izerellátús
ndatait: szciu1ít('JgÖpre !Phetne ff.>h·i1111i or:-;zúgosan.
és az ehhez ."-zlÍkH<~µ:e:-: instrun1e11t.<Ílis hátteret a
kültf-iég,·eté;.; hiztnsítauú. akkor jeler!l('isen ja>:Íthat.ú !Gnne az ellútús. Neru kívú11ok 1nással ér\·c!ni:
az elöhh ernlített ipari úllan1uk n1agú11tu!ajdrn1han
<Íll('1 !:f\'('lgv:-:zertárai. ;-;{it euvt•:-: or\·usni. -;;a!a1t1int
gy("1g·~·1\n; ;1agykcreskcclelu1Ó;1t'k tiihh:-;~gc ne1u saj~
núlta nz erre irúnvulö hefckft•fé.-:eJ.:ct. f"!!\. n-;;ih-tlnva!ú. hou:v azoli: 1{1el!térüluek.
,· ·
}leµ:t.ciriilés alatt,_ pcr;-;ze neni <tz( érte1n. li()gy
a szúl11ítt'1gépesít:és hcYczctése azunnal éf-i !.;(1z-;;etlc11iil pl. nntnkaer6t takarítana n1ei:r ..Az ebfí ízhen
--- reálisan - e::::nk arra lehet ;.;zútnít:ani. ho\,!\' t•rkii!('."-i cr{)rehalaclúst érl1etii11k el: azt nev~·~ete:-;e11.
hogy a gy(igyi-;zer akkor és oda kertil. ahol arra a \eµnagyobhi.;ziiks ég van. Ennek perHze van anyaginkra
is áti':'zÚu1íthaf('> haszna. hh-;zen ha l\!!Y szííken. nein
elcuend{i n1etl!l\·iséu:he11 hc:-;zcrezhótc'í t'ikk cuv icVí
uut;1 kaphat(1 fe.:-:z '-(\ kh-únt 111e11113'iséglie11. '-,~kk(JJ'
r11inden egyes. acldi~ forgalo1nha llt'nl hozott c.uyséuc ne1nesnk euv hcteuet- fo;..;ztott 111eu: a szú1núra
\-iz\Hzséc:e;:-; uvr'iu~'~zertii( dc elYe:-;ztett 'ron:r<i!111at \:.. ;
jelent. ~°T)e '!1.t.·n~c:snk ezen liJrdnl 111eg a dol~ig. ~enki
~cn1 vár ki>zvctlen anvaCTi 1neu:tériilé,;.;f n tcleftJ11t("d.
a vi1lanyír6géptc' i! Y;lg.~; a f~11y1nüsológépt{í\. dc
vúrja a 1nn11ka k1tlt11rc:í.lts;ig:únak f(Jkozúdását. :-;z.Ín;;011alíí.11nk e1nelkedé:-;ét. lVln 111ár (J\,·an úr11n
;Ji1
ezer f(Jrint alatt - szerez!ietfík l~c :l kczdetl1ez
sziikHégcs gépi berendezések. r11aga n sz<Ín1ít('•gt:11.
a kin\·0111tató. é,;.; a tiH1bi eu\·séu. ho!!v C~\Tc::-;zt nen1
szfik~égcs hozzá her1duízá~i 1';{;nzd.~Zki~·7:. 111úsró-:zt
ISO ezer {(1ri11tli/d 1ncuvaJ(1:-:íthaf{! euv ügvc:-; rer1d·"'-zer. atncly pl. a n.:d~-kú!t- L'ikkeket' ;u·ú;1~'0:-:an (•!n:-;ztja eg~~-egy n1eg3'é11 lieliiL Ez ()lyan ii;..::-;zeµ:.
<.unit a legkisehh k«>zpout i.-; úldozhnt. hit:ze11 jószeriYcl 1uár egy küze11es gyógyszertár [Cstését-111ÚZt•lás:í.t. scn1 nagyon haladja tú!. J)e nen1c·sak a kiiz\·ctlen ('él: a johh terítéH a fontos. „\z iné.u lényegt'f-iPhh. hogy az er11herek 111cgi:-:r11erkedjcne!Z a géppel.
hozzú:.:zokjana k. és hiztn:.:. hogy les;;; köztiik. nki
niegszereti. J~zt a fogad<íképcs;:;éget ineg kell le·
rernteni. kiilünhcn hiába úldoznnk eu:\· nauvohli
rcnd:-:zcrrc cg;.„ nagyf'Ügn.'n(lflcl uagy<1'1;11 iis~Z.cgC"t.
.l\ progra111 összeállításako r. a liekii\döt:t- i'isszcfo.~
lalflk fcldolgozúsak() r 111úr Játszott. hogy (~Z n ién1akür kezd soknkat: ördekelnj. ru:az: eirycs el{iadú::ok
csak felvúzoltúk a szán1ítögépCs gyói1.\'Hzerf(>rgah1n1
per:-;pel\tlváit. 1nind fl lchonyolítús. n1incl n gyr')gy.szcrhíztonf:li:Í.g terén Vlí.rható eredu1énycit, de voltak
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olyan elc'iadások is. a1uelyek nuír lllC!.!VHh'isított.
111Ííkiid{j rendszereket. va~y alrend;..;zerÜkct is1nertett.ck. „\ lic1nutatú kiállí'tÓ.;;on pedig láthatö volt
a f{ívártls :Utal kialakított gyógy;.;zergazdálkodúsi
rendszer a valö.sághnn is.
_:.\ fejlfídés ezen a területen közünnerten igen
µ:yorR. hiszen nern olyan régen 111ég csak vágyúJorn
l<~hctett ·-- legalábbis a l~iizpontok és az intézeti
~yúgyszertárak tühbsége sz{uná.rn az ilyesfajta

elképzelés; a1ncllctt küzel egy nagyságrenddel
t.öhhe is keriilt. ]3ár kizárölag az illetékes álla1ni
vezetésen 1núlik. hogy 1nikor válik ez a gyúgyszerellr't.tá„<;; integrán;..; ré;.;zévé. 8zako;.;ztál3runk ürUl
annak, horrv n1ár évekkel ezel()tt - ne111 egy kezden1én}~~zti lépést tehetett ebben az üg)~hen.
rtetuöljük, hogy az itt elhangzottak java n1inél
c_•lc'íhh OI'.'-'ZíÍ..rrosan 1erjedii gyakorlattá \-úlik.
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tic-n! orgnnisaLio1i uutlinl' is dcaling wiLh SOllH~ of t.he
1111snlved problo1ns of the Huugarian Jlhari11a<\\-. A sur\·ey is gh·en on pol.v11ragrnnsy, on i.ernpnrnry short.agc,
and on t.he n'sults nf in\·es!.igaLionB ennef"t'ning drug utilization. ()11 lhe !Hu;is of nnn!ysing snrne of the in11dP11tnu·ies nnd IH'olilnrns of 1!ie priec-s.vsit'lll initintcd in
! Hi7, lif' rnnkr·s Stl/.ff!:'f'.'·ilinns frn· u solutinn.

I\:. I\. e !ll p 1 e l': l-Jcdc1lluny rlcr oraanisrllorischcn
.·l11Jyr1ben 1111.f dc111 (;ebict dcs .·lr::r1eiwe,•w11s
Anliif.llh:h der V. ()rganisntionskonfercnz fiir .-\rznci\Vcscn findcn cinigc ungeliiste Problerno del' cinhcinli·
Sl~lie11 J?hannazic dic .PolypraguianiL', dil~ .Frngo dcr
zcit,veise fchlcndcn i\Iediku11tc11l:e, dic Arzneilltilisationsuntersuehungcn so,\·ic ci11ige :\Iiingel t11ul Scll\\·icrig·
kc•it.en des 1977 c•inu:cfii!irt.Pn Prcio-;svslerns
eine
Bcsprc(·\iu11g und f':'l ~\·f•rden n1u·h \"111:.-;1·ldiige zu iltrr•r
Li"1:-;1111g 1u1t.erlll'nÍ!.Pt..
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tuskoj 8/11" to·e11r; 1le la 111erlikr111!'.'!il-uf1;ro
La nllt.nro (Jkt1pi_!'.!n~: - oknzc de la \"-a l\fedlknr11crlt·
afPra Orgnuiza l\011ft•rv1H:l1 · - pri kPlkaj fli'·Htd\·itaj
prohlc1n(lj df· la pntrolnndn fnrniucío. Li nnnlizas ln
nn11op1tj11 Hlllltkojn kaj 111nlfacilajojn dti !11 poliprng1nnzio, la de ten1po nl le111po 111ankaalnj 1n{'di!-:n1ne11toj, ltl
n1ediknn1P!IÍ·tliiligaj ekznnwnoj. knj C'H la juro !H77
f•nkondukiía r1n·-znsi~t\"lll<I. knj fin<' li lant·ns pensoj11 pri
la soh·o.
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I\iPgl'tizítfs:

l..itnco.-; J(ris;.;tina é::.; {)úvid :\goston: _.:.\ digoxín
hiolúuiai érlékesii\ö:.;tJt befolyúsol<'i ténvez(ik I és 11
<'Í tn ít"',kü:;;leinény hez a s:::tí 111 {tríylpcs i ro~!al111 i (U!af()1.·at 1D8~!: év 18-ik hetével lezár,·a foulaltuk üssze.
:\ ki.izlen1énv 111euírá:-1únak ez a szokiisos ,.tcch110lt'iµiA.ia~1 azz~d a ilibá-..:al júrhaL hogy a té111akürhiiz éppen a \egf<H1i:l1s11hh hazni hozzájárulások
inaradnak ki. J~zéri kil'µ:Öszítl~siil !ii,:atkozunk

I. J·{áC"z: :\1echanisn1e11 der :\rzneiinittelzen-;ct(P hannazie .'JD
O:H.i-0:.J(I /lnS--t/) J.:özlcn1énvére is. a111elvhc11 a diu11.Yi11 !üdrnliz{sének n1ecl~;uliz1 ll ttSÚ·V<li' foidalkoZú
alapvetJi hazai kutat{u.;i ered1né11yekr(íl ad(;tt tájékoztatúst. (11ivatkozott dol[!o;i;atunk a (i-vó}!vszeré:.:zet l\J8G. évi 3. és ,J. szo;L111úhan jelent' ,·1;eg. n
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