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Egy gyógyszertár tízéves áHatgyógyszer-forgalmának elemzése
BURClE:'I'TI L:\sz LÖ

~·l .:;:::er;:;ő röriden indokolja, ntiérl elC1nzi a:; állal[J!fÓ(/!f8;:;er-foryoln1al és, houy 111iérl lizéce.~· L'i.':);:;ouylatl1an uutlalja be a 11ayyiyntándi f!.IJÓ[!!J8ZCrlár e;; ir~biyú
n11u1!.·áját. JJenr11tat.fa. a.foryalrnn tálto::ását is. Űsszc
(/!J íijt i a f orgaloni nöi:el:eclés o/;a it, n1ajd /;ötel l.·eztetéscl.·ct ron le l;clúle. }Jélclát u1utat be C[f.IJ U!fÓ(f.IJ8-::crforffalrná11al« C[f,IJ éren hclitli iuyadn::!Ísára, s utal a
f///Ó[!,IJSZcr!fí ri állatyyduy.~·;;cr-f'orya lo111 tcrrczhclősé
Y(;rc. IC!c111-::i 11l;hány r1yóyy:;:crcsoport forr1al1nát i8,
!'[!!flie.11 isn1crtcti a: áll((fyyór1!1s:;cr-forualrnn iiss.:cll;lelr;t. f:/yid rt /:iilii11lcy1'." iu/ny n1iatt janrsn(ja rt /1(/[!!f·
ií ;~(' 111 i rí l!al rf !/(Ír/!J.<:c r-cll rítá s r1 ( :-;;:n kos ÍI ott (1,1/fÍ:Jlf ·~·;;c rtú n t !.' kijelölés/t.

:\ forgalo1nele1nz(~S hasznos isn1cretcket ad a
gyúgy:-;zü'rt(u·akhan \-t~gzctt n1nnka n1ennyist~gér()\,
a gy{igyszertúr Yonzúsi kürzct(:ben jclentkcz(í
gy<'J);yszedgt~~ny üsszetétclér6l és bizonyos fokig a
szfikséglctckrlil. l(ü\'Ctkeztctések vonhatók le bc-

l~zenkívül

li

inczőgazdasági

terinclőszövctkczet

állatúllo111ányához biztosít gyógyRzereket rendszeresen; :3 rnús szüvctkezetb6l időnként, l l-b61 pedig
ritkán (évi 1-2 alkalon11nal) igényelnek gyógyszert. Ezen úllatgyógyszer-n1egrenclelések területi
1negoszlúsút az /. ábrd11, térképen n1utaton1 be, a
t(t volsáuok és a 1negközelíthet{)s{:g érzékelteté:·H~rc
(\·onzási körzet).
~
,,.,
J\ rendszeres állatgyógyszer-igénylések (D egy,..;ég) szakn1ai ir{tnyítúsút 8 úllatnrvos végzi, akikkel
a kapcsolat jú l•s ú1landö (új gyó,~yszcrek bevezebise, kipréih(dúsa, g-yógy ...;zerhiúny esetén helyelte-

sitt:,s stb.).
.A. gyógy8zertúr helyzele (J3úbnlna. közelsége).
az úllatgyógyszer-vúlaszték jellege és a forgal1nazús
inódja okozza, hogy a baro1nfiak gyógykezeh~sére
uyakor!atila~ senuni µ:y(Jgyszert se1n tudnnk adni.

\()]e a'· gyógy::;zercllátú;.;sal, a tendenciákkal, a:--;

irányzatokkal,

fl

fejlesztés fontosságúval és az eset-

leges hcfolyásolú;.; szükségességével kapcsolatban.
:\ gyógy;;;zcrforgalo1nnak ncrn clhanyagolhntc'i
ré;;zterülete az úllatgyógyszcrck forgalina. Ennek a
viszonylag 1110:-;tnhún kezelt területnek az ele111zésc
népga~da~ági és egészségügyi sze111pontból is hasznos lehet.. C~yógyszerészi vonatkozúsban pedig
::-:zintc új isrncrctanyagot ad azon gyógyDzerttí.rak
dolgozóinak, atnelyekbcn egyáltalán nincs vagy
esak 111inin1úlis az úllatgyúgyszcr-forgnlon1 .
.~\z állatgyógyszer-forgalnrn cletnzésére az l \)7(~1\17D között eltelt 10 c:vet vúlas:r,tnttani. 111crt ez az
az icl/i.szak, a1nelyben a nagyüzcn1i állattartás incgszilúrdult l:s a koncentrúft úllattartús úllategészségügyi problétnúi jelentkeztek. Ebben az idl)szak-

han az úllatlétsz{un a nagyüze1nekben. ha nen1 i::-;
egyenletesen, dc állandóan növekedett. ~·\z úllatfajtúk ki\·álasztúsúYal kapcsolatos próbálgatúsnk lelassultak. l~zért ezen icl6szak {dlatgyógy:.:zer-forgalnuínak clenizésc a1kaln1as arra, hogy általános és
uyógyszerészcti következtetéseket is vonhassunk

r,; béiöIP.

/\ forga\0111 cleruzéséhez a 2/ 1G sz{uuú 11ngyig1núndi gyógyszertár adatait haHzn{dta1n fel (l~o1n{t
ro1n rnegyc. ko1náro1ni járás). L'-\. nagyküzséghen l'.>;-;
környékén jclcntös inezőgazclasági egyst~gek vannak. _e\ 'Bábolnai lVlez6gazdasági J(on1lJinát. közvetlen közel:-;égc hat a terület állattartásúra és az állal!J:YógyHzer-forgalo1nra is. 1~bb61 következik, hogy
11agyon jelentfis a baron1fitartás, an1inek a g:rögyszerigényét a J(on1hinút a parf:,neri kapcsolatok

alapján kielégíti. .-\ gyógy;.;zertár gyakorlatilag
csak a húz\-{1ji baro111fitartá~hnz ad e:::ckt:ly n1eny11yiségü gyógyszert.
~
.:-\ nagx}gn1úncli gyógyszertár a 1\'.0111úrnn1i _c\lla1ni
()azdaság\:{ telepét rendszeresen. 1-et pedig idönként (2-:5 hónaponk6nt) látja el g_yógyszcrrc\.

1. (Í/iru. A 1u1:1Yi'./11i<Í11rli ,11;ttÍt;_!f/8::cr/(Írliu11 jcfr11t!:c::.ij iillrit.
'.l.'!ÚUft"'::. 1.'r-i'.f/11y s:::!Ír111u::.1i811 u /:1Jmárn1ni j!iníslurn . .Jd('if,_:_
se/:: · -···-„. . - ]1/nís fuctár((, C f:i.J.:,'-'L~:f, @ f.-ii::.SL:'.I· rt/ir!/
1;,11~i:tY"'::.cl'lrír is crui. UpÚ!f_l/.'!,:cri~1(:11p :;,11uk(1i'i·~'(Íg 1 1:
rcnrf.~::.r-:n;,-1, '"''" irf,ín!:t.:nli, - - - ri/l:u

.~\ bl•1nutat.ott uvóuvHzerforga!(llJl a. szar\·asn1arhúk,
a sert<'.sek és '~id~Í1;értékbe-n a juhok kozelést~ból
adódik. }legyei ü:-;szeha::;onlítú:-; Bzerint. forintii:-;szeghen PZ azt. jelenti pl.. hogy 1077 1nárcinshan i
l'"(ltnán11n rnegve iissze:-; úllatgyúuvszer-f(1rual111a

728 :~on 'Ft. eh·J;(_)l a '2/lfi-os gyi;gy~;,Ürtúr forgahna
l f1:2 nno _Ft (] .J r};,) Ynlt. :-\ viszonylag közeli J(o1núrn1n és I\:isbt~r á\latuyógvszer-fnrgalnHt volt csak
nagynlih ebben a hú;l;tpl)~1n a 11ag}+ign1úncli gyr'igs·szcrtár fnrgaln16nál. ~rehát az eletnzett gyógyszert:'1rnak jelont{)s állatgyógyszer-forgalina van, l'S a
kt~t szon1s7.érlos gyógyszertárral együtt (I\:onuiron1,
1\'.isb('.-r) a inegyc {t\lalgy6gyszor-furgaln1úna\.;: n
-!O 1„":' -{d: bunyolítja le a h:-riilet.on.
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Ft-ban kifejezett 10 éves havi átlagos gyógy~>1. grafikonon az .állatgyógyszer-forgalo1n adataiból csak
a 1nezőgazdasági nagyüzemek. szá!:iára expediált
gyógyszerek Ft-értékét jelölön1. Osszohasonlítva
ábrázolta1n a gyógyszertár vény- és készpénzforgalmának összesített értékét is. A két görbe jól
szemlélteti a térítési díjas elszán1olás következ1nényét, és a Ft-ban kifejezett forgalom-összetételből
adódó változást.
~i\.

szerforgalon1 adatait a 2. ábrán mutaton1 be.
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.A kész1etkia1akítás során, tekintettel az igények
szezonális je11egére, a szokásostól eltérő igényekről,

valamint a nagyobb értékű külföldi állatgyógyszerek várható éves forgahnáról a Gyógyszertári I\.özpontot előre tájékoztatjuk, és esetenként tanúcskozunk (visszajelzés, Inóclosítás stb.).
_._l\z állatgyógyszerek forgahnában egy l~ven belül
n1eg111ntatkozó szezonális jelleget példaképpen az
Atympan 100 ml l\l70, 1!)73, l\l7ü, és 197\l évi forgahnával, a 3. ábrán, cson1agolási egységenkénti
adatokkal n1utatom he ..A. •;ralóságos szükségletek
időbeni jelentkezése, ~s a be1nutatott forgalom közötti eltérés olm részben az, hogy az ellátott állattartó nagyüze1nck saját gyógyszerkészlettel is rendelkeznek, 1násrészt az, hogy a nagy készletek elle11ére hiány jelentkezik, s az ezekből adódó tapasztalat alapján készülnek fel előre az állatorvosok n, várható szükségletre.
Á;\z cllát{i;:.:,i körzetLe tartozó nagyüzc1nek gyógyszertárból szánnnzú úllatgyógyszerkészlete 10;JO ezer lft értékig terjed. Ezeknek a kezelése pénzügyi és achninisztrációs sze1npontból ellenőrzött és
n1cgfelel6, de abból, hogy laikus (ne1n állatorvos)
kezeli, szak1nai hiúnyossúgok szárn1a~nak (lejárt
gyógyszerek, 110111 n1cgfelclő tárolás stb.). Hasznos
!enne, ha a uvóuvszerké:szleteket legalább évi errv
--·~
nlkalo1111nal ~~ai~·~111ber ú.tvizsg{dná."'
~:\z állatgyógyszcr~forgalon; n1egfelelő inforznációk hirtokáhan, ilven ellátási rendszerUen. rövid
távon, in6g gyógys~crtári szinten is jól tervezhető.
,;\ közlc1né~nye1nben tárgyalt utolsó háron1 hónap
forgaln1át helyi is1ncrctoiI11 alapján tervezte111. 1\z
inforrnúeiók köziil a legfontosabbak: a.forgaln1iadatok, a. gazclaHúgok készletének és pénzügyi helyzet.ének az is1nerete. }'jgycle1111nel kell lenni az ehnúlt
idószak iíllatgy(:fµyszer-hiúnyára, a környék állatlétszún1a 1nellett is1nerni kell a tartás, takarn1únyo-

10000 A

1970 71 72 73 7l 75 76 77 78 1979
:!. dbra. ':l1[zéccs 'liuvi cítlagos Ft.-íorgalni·i.zadatol~ a 2/1U-ns
11aqyi;;11uí1uli f!JlÓ[!yH::.r:.:rl!Írúól, 1970-1979. Jelölése!.:: - hal'i úll11lyyrJ:1ys::cr-foryalo11i E't-értékc, --- a vény /ó- 11

l:és::.pé11::.jorgaloni együttes l t-6rtékc
11

.Az ábrából inegúllapíthatói hogy az ál1atgyógy~zer-forgnlo1n Ft-értékének n, növekedési ütcn1e
naf!Y volt; esetenként egyik évről a n1ásikra 100 'X: kal n{Jtt. i\linclcz több tényező együttes hatás{u1ak
kli\·etkezn1{!nye: 1. a gyógyszertár dolgozóinak az
ez in.í.nvú fiuveln10, an1ely tern1észetesen nen1 jelenti a;, c1nl;Örgyógyász11t.i ellútús elhanyago1ástit;
:.! . <lZ úllatli~tszán1 növekedésével növekedett az
igc~ny; -3. tL nngyo b b ocla,figyelés következtében .invnlt az ellátúsi szint, és ezzel együtt bővült az cllátú~i körzet; .J. az állatgyógyszerek ellátá.sábanjaYuhís következett be, növekedett a v{tlaszték és a külf'iildi {illatgyögyszerck forgahnazúsa .
.-\ naj!\'obb forgalo111 1ehet6séget a.d nau>,robb
készlet {~~rtására; ._,ennek hiánykÜZüszöbölL-i I;tttúsa
inellet.L jelentős szerepe van abban, hogy a nagyiizenli állattartás tern1észetéből fakadó, hirtelen
jclentkczé5 nagyobb gyógyszorigény ldelégíthct6.
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zás körühnényeit, és az állatgondozók tevékenységét. Tlyen és egyéb á11ategészségügyi és gazdálkodási is111eretek birtokában az állatlétszám, állatfaJok é:-; betegségeinek isn1eretében nezncsak a várható forgahnat, de az üj gyógyszerek: bevezetésének
és az egyéb forgaln1i intézkedésekne k a következményét is valószínűsíteni lehet (térítési díj, vényhez kötöttség, ndófel<ir stb.). A készletek kialakítását ehhez igazítva, az ellátás színvona.Iát en1elni
lehet.
A részletesebb elemzés érdekében az I. táblázaton
néhány gyógyszercsop ort forgalmát n1utaton1 be,
cso111agolási egységenként, Ft-értékben, és az áll. táblá:;at
~Vng!/il::crni álla!g!,lrígyás.:ati' célra jdlws:náll,
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latgyógyászati havi átlagforga10111 százalékos résznrúnf°"~k?nt ....1i tízé;·i forgalorn vá1toz~s~nak repi;ezentalasara a gyogyszercsop ortonkent1 ele1nzest
1070., l\l73., rn7G. és 107\l. évre végeztem el.
. ele111zés szen1pontjai a következők: a kivá. '1.z
lasztott gyógyszercsop ortokból az antibiotikun1tartaln1ú gyógyszerek, a parazitaellenes szerek és a
vastartahnú injekciók adják az összforgalon1 G000 '}ii -át. r\ tőgy kezelés és 1néhkczelés gyógyszerei a
szarvas1narhák ellátására használatos speciális
gyógyszerek adatait mutatják, és zön1n1cl antibiotikun1-tarta hnúak .....\ külföldi idlatgyógyszer ek
nagy része is antibiotikun1-tarta11nú. Ezzel szcn1ben a legnagyobbrés zt sertések kezelésére használt
parazitaellenes és vastartahnú készít1nényck ne111
t-artahnaznak antibiotiku1no t.
l\-fcgállapíthatö az adatokból, hog_v az elhaRzn{tlt
antihiotikurn- iartahnú gyóS[yRzcrek a t.elje;;; gyúgy-

l:frmdt gyóg.11s:;crcsn7Jrirtnl: hai•i ([f[agjor!Jalm(1

•:soport
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r!j',

szcrfelhasznúlús 50-7íl {;':1 -át k(~pvi:;elik. J~lgondol
koztató ez sok szen1pontból (pl. a ttlrtús, a takarn1únyozús körUlnH!nyei, n- baktéri111nokkal feldúsult:. környezet, a csökkcni; ellenálló képesség, a kél1)-'cln1cs, biztonsúgra. törckvG kezelés, a speciáliRa\Jb kezelések gyógyszereinek hiánya az állati
tcrrnékckbcn valószínüsíthctő szcrrnaraclván yok
szen1pont.jából). Az antibiot:ikn111-forgnlor11 oka tl.en1
azok fejl6clését clfíscgít() habísn [11, ..-i:-:znnt kövct.kez1n(~nyo rncg111utatkoz hat az allergia és rezisztencia kifcjl6d(~S(~hcn és a ;;::ikcrteleniil kezelt úllatok
kén-yszervágás úhn n.
-~ ldilfölcti állatuvóu:vszer ek foru:ahni adatai nen1
a szliksóglotot, ha;-1~1n;~sak a leheÍ~'.)ségct: 1nntatják.
inert ezckb{)l az igények jóval nagyobbak.
l\. t{)gykezelés és n1éhkezelés gyógyszerforgalrni
adatai érzékeltetik a tehéntarttl.s é.:..; az ellések
gyc'igyszerigén yének nagyAúgrendjé t és rl:szarúny<í.ta teljes gyógyszcrforgalon1ból.

_.\parazitaellen es szerekben, az 1D7n. t·vi kiugró
aclat- szinte cg\.- s::yóu:y·.szcrnck: n 'l'ctrarnisol gra~
nulát.u1nnnk t~·ha~~n7tlatából szár111azik. IZözrejátszik a vastartahnú készítn1énvck hnsználatáüan is.
hogy a sertéstelepek tcrn1elésvi techno1(~Jgiájába beépültek ezek a kezelések, és je1enleg rnár következetesen n1eg is valfisítják. Ez egy-egy tneghatúrozott idtíben, jól 111eghatározhat:ó 1nennyiségü gyógyszerigényt jelent, an1it ilyen isrneretek alapján
rendeléssel, készlct:ezéRsol ki lehet olé~íteni.
_~\z általános fot\::ahni aclat0khól (}s'·a r<~.:::zletekh61
is indokoltnak lútS'zik - a spcc:iális jelleg rniatt a jobb gyógyszerellát ás <~rclckéhen a forgalnHlt egy
kijelölt szakgy6gyRzer tárra1 lebonyolítani.
_;\ bernutatot--t. forgalo1n spontán alakult ki, küls6
ininyítús és beavatkozás nélkül, pedig a közületek

gyéigy;;;zorigénye irúnyít.ható.
A. köziileti úllatuvt1e;yszer -ellútúsra kijelöltgyógy:-:zcrtúr a biztonR!~~j 'k't·::;zletek hirtokúLan tl~r;téfz~
nvabb Pllútúst t.u(f biztosítani. 1nint« az erre nc1n
s~akosított patika. Az ilyen készletek kialakításában az<•nba.n átla[!szán1ítús csak korlútozott 1nértókhen vehet6 igér~ybe [2]. _~\szükségletek kielégítés~.rc a~r<~_nylag n~l~Y ,„cset,enként a~ éves i~ény~, D,1egkozel1t() n1cnnv1segt1 u:vogvszer kcszletezesc k1vanato;:. ki1lön 1negha{l~.n;Zotl.türzskészlettel.
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GYÓGYSZEHÉSZET

l\1'unká1nban ürvekezte1n részletes képet adni, a
teljesség igénye ""1~1élkül, erré:íl a speciális n1unkaterületn'.il. hogy segítséget nyújtsak (az összehasonlíthatóság lehetőségével) n1ás jelentő:; úllntgyógyszer-forgahnat lebonyolító gyógyszertárnak. _;\ ben1utatott tíz év viszonylagos zökkenéi1nentcs forgaln1ában nagy jelent6sége volt az állatorvosokkal
való n1egbeszéléseknck (forgalo111ter·vczés, készlctalakítás stb.). I\:iilön tanulinányt igényelne az alapanyagoknak, a rnagisztrális készít111ényeknek és ar,
úllatgyógyúszati }'oNo eltíiratainak szerepe a nagyiize111i felhasználúsl>ún; ezzel a kés6bbiekben kívánok foglalkozni.
1IWDALOM
l. Anti\1iotiku111ok az á!lnitart;i.s!Jan. Üst . .·\1101!1.
Z!g. :.!-! (•iO). ~(j.f ( 1070).
~. ('s11jf1ti Jl „ l1ortui J .,
Zrtl<in.11i ,'":J'.: ~\ ldztunsiigi µ-yúµ-y:-:zt~d~(:szl(•tt·k optiiruílis
l IH,'!'I «·kt'.·n1•k n ! l l!'ghni á rozr'i;.;u. c.:.~·ógyszPrr:;.;z(·i :i 1() ( l D7 l ).

Jl. E y p r e T T!!: .'\/11Lnu oúoporna
11f1CT/ilf1arnor. ll 0()110/i llT!TllCJ.:C 3Q 10 ;1Clrl

r1ernr1H111a11111i1x

Ai:rrop 1.:paT1.:c1 01luc11on1i1nacT, no11c.„1y a11a:111:111pyer
OtÍO\HlT IH:Tep!H!apl!h!X !!penapaTOB 11 f!()t[C.>lY :1an11:11aCTC~l
TaKoii paiJoToii a1rre1.;:u n J-Ia;tbnr:.1aH;le 3a 10 :1eT. rip11·
nOJlJITCJI :111;!1\Cll!!fl CTOIL\lOCT!l oöoprrr<i ll (jlOJl!ll!"I"aX, cru
!!:l.">\C!lCl!ll}l. lloJtblTOi!\llBi110TCH 11p111111Hhl pocra oiJop()'f'1.
:lCTC.>\ C;"tC:JZ\l!J,! 3<1!\:J!Ol!Cl!l15l !JO lllL\l. rIO!\<IJh!llaCT npll.\lCp
J\(L'!Cő<1B1iií oGopoTa n;u1oro ;1e1..:apcTBCH!loro 11pe11aporra
n TC1lCl!llC o;x11oro rn.:ta, :1aTc,11 y1,a3i,1nacT na n:1a11npyc-

·"1ocTb anTc 11Hnn1 o(íopr1Ta

BCTcp1111ap111-1x npe11apaT011.
A!!a.'111:i11pycT T<JK/J.::e ofinpoT 11c1.:0Top1>1x rpyri11 neKapc-r-

BC!lHblX 11pe11ap;:rroB. TC.\l ca.\lhl.\l 113naraeT cocran oóopcrra
neTep11Hap11h1x nricriapaTOB. Hal\OHC!l n CBH::J11 e ocofínlí
noTpcG110CTb!O npc;r,1araeT 11a:J!la•1c1111c cncn11a:1n:i11punau11i,1x <lílTCl\ ;1:151 O!lC.'!Vii\l!BZlll!!>l 1'J1Y!ll!b1X CC.'Jf,C!\OX0·
:J51CTílCl!llli!X 11pe;u1p1151T!lii.
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nj 'l p/ir11·11ut(',I! in lfrc r;1111r.w; nj tr:n 11cars

hl'i!·f rnnti\·ntion of the ni111 pf ih(' dc(~ndir·
fl!Hd~·:;is. i h1' \·hnnuv~ rif t hf~ i 11rno\·er, e:q>n':::::1·d in l"orint
Afif'!'

H

Ynlue, ín t lit• pl1nrr11111·y nf !\ ngyigi tn\ tHl. is JH"f.'Sl~n 1('1 l The

(·au:H: of thf• incn:asing of ihe t tuno\·er is ex:plaincd nnd
i he (•nust·:: of flnct 11111.Íun;.; \Yithin sinu:lP venrs nn· rlisl'Hf'S(~d ,\·itb i·elaiion tn ihe poo:sihÜii:-·' of plnnnin••.
'.1'111• co111JH!si1ion of t.he turnoyt•r is ann!ysed HlTordii~g
io groups of drug:;. Based on tlu: nnul:vse<.l f111,•ts, th~·
nuthor pl'O[HlSl'S to P~tnlilish pl111nnaeii·s SfH:('inliz1•d for
\"f'Í t'ritif'l'~· lllf.'d ici1H•.
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A készüli'.•k r01Hlkíviil 1•.c:,1:-:zt>rÜ ki1·it1·\íí. kilnn\·t·n \~S
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Ln nútnro nin!longc n1oti\·11s, kin! li nnalizn~ lH \"t•!f'ri·
nnrnjn 1nedikn1n1·nio·v(·ndojn. knj l.::inl li prez1·ntn,; t'll
JO-jnn1 l'iln!n la t·i-di1·1·ld1111 lahonin d\• ln nputt·ko l'll
::\nu,\·i'...!;1111ind. Li pr('Zt·nia,: ln ::crnn<lt'l'On knj San;'.;ojn d(·
forintn-\·n\orn dt- !11 \"t•ndnj. J,i k()h'kti~ la nioth:njn dt' IH
\'1•nr!o-plign1ndiD:o. kit.\ 1it•is ln kunkhulojn. Li JH'l'ZPntn:-:
ekt.i•rnplrin prí ln nnnja!'n \·1·nrlo-?:11n!'.:o dt· unn nlf'di!.;:a11H·11in. po::i(' li nlt1d11s a! ln 11rojt·ki(•l1ltTO dc lu 1q1otekaj
\·(•[f•!'inarnj nwdikttl!l\'tllo·\"(·tH!nj. Li nn1tlizi1;.; anknú la
\·cnrlojn dt< k1·\knj 11H·diknnit'rdn·grupo_i, 11f'r tin li knniJ!a;.; la ku1111H•i(1111lt· Lt \.('\('l'inaraj 1ncdiktu11r·nio·Yf'!ldoj.
Fin(· li proponas prfJ 111 sp1·eia!o \Jcznno nsiµ-ni npotcknjn
spt"('inlii..;iiajn ni 11n1d11zin11 ,·eil'rinnni H1Pdikn1nPninf'!'n\·iz1H ln.
s;:;1i/ii1i

fr'_11<;!f/f·<~1 rt1Ír ..\"11;1.11i;;1n1f11rl ·--·-:!.Ii./:.!;
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\T\'YI l'I 1 F'" ír [ (l n:·l'l•'''i"'T

i:~:-: (: y(H-:: \--~z Ef{~r~:(i :~(-1zt\ lt·r 1~:\f 1::~)~E í..::' i.::c)zcn· r
l-:L\'(:n1-:z111-:T(í LÜGll l·::\Tl,:HTl~Sr-:

Fnnnncijn. (GZLi) 0. 1:2S) ·Í~--l'.l (JH/(l).
:\ 111nµ-i;.;ztnilis .u~·('1g_,·sz1·n•k kisz(•n•l('•sf' j(•lt·nl\"1s n',;.;1J·1
tnszi rnind n ki'1zfor.c:1d1nú. rnind az int\"zeii U\·t'Js;yS'l.(Tf!Írnk, s(d n kiizpf'ii1ti lnlJoratúri1Hnok n111nk1\.i~ín11'k.
.e\ kis t1.:rfogniú ol1lniok kiszpn·l(·sl:nf'k qz):;.;zerii;.;iiÖsP. u:>·nrsítlisa 1.:s az n1lng<1l1ís pont~i;.;súglÍnnk nih·e]('.:-'''
!,'!'( l0ki'•hcn (~gysz(•rií kis k1'.;.;zül('•ki'i i-'Z(•rk«szi t'Í i Pk.
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A11a!ysi1:8C 1/cs ::chnjiihriucn
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:\11tlH1t' 1H·urii111lt·! kurz, \\"('fihnlh l'l" den l.lnisniz von
\"(•(('l"iniit'nH•1'tiknriH·11if'n nnalvsiPrt tlll(I ,,·eshnlb t.'r in
(·iU!'l" z(•]111jiih!'igr·11 Ef•lut ion ·dit· dieslH'ziiglichP .·\rln•it
1.lr·r :\pot!u•kf• in :\au~·ig1nánd iif'kanntgiht. }3_!" gibt. die
<)rí.is,-;e dt·:-: CiPld-\\-t•rtc:: dP:; lTni;.;ntzcs. s«ini· ."\nd(•l'ltll"
h('kannt. fo:r :-:1u11111t'h di1· Clriindl' dr·r ·u1n;.:nizzunnhrn';:
tnHI zit·lit !ii1·rvon dii· l\:onSl'ljlll'llZPll. }~r µ-iht Pin :\J'ustL•r
iiher dit· L'r11sntzs('!iwank11n:"! ('ifli.'.'l }il'dikan11·ntr~s inl\('t'·
hnll1 t·inf's .!abr\'S 1111d \·t·J'\1.-t-·isi dnnn Jllli dit' Plnnunu:-:1nií_!!li1·!ikr·it •les l·111::atzt·;.; \"{lt! \.\'!t·riuii1·11it·diknn1(•11iPn.
l'.:r 1111al.vsÍ!'!'l nn('!i df'n C111;-;ait. i·i11ig1'r :\Tediknn1enh·n( h·tlf'JH'l\, hi(·rdnn·h uil>t (•J" dlu Z11sn1nrll('ll:.t~·tz1n1s; de1·
'\ · ('1 t·rinii ni it·( 1i knn ir ·11t t• l 11·kn 11 n l. S!·l ilit·::!~licli f H'OJ 1(1nif·!'I
('!' \\.('i!Ptl dt·~" spt'ZÍnlf'n H(·dn1·ft·:-:. di\• Ut•;.;tin1111ung vnn
,.:pezin lisit·rt ;•11 .·\ pot lH·k('tt fiir 1 lic !...':rr1s,.:IH•t l'ie hl i<>hP '\- (·t ('-

( l\-n1náro1n n1eyyci '"! 1 1uuíc.~' (Jyligys::crtári l\ii;:pontja. :.!//fi
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:\ ]•Hr+'!l\!'!"li!is t1ld1tinld111z· iil!nl1il,u11

i~y+·kt•/.tH'k !ll"\il-

nilis ii\·cu+•i l1iztn:;ítani. l-fa w1.onl•Hn PZ !\('Jll sikl'rril. nk~
li:ur ~- 1nÍ\'t•! kiit.\"c•tlenlil haszrHíll1at1'.1 cdt~n·<z('t hiünvn
11 µ-:-·('n:y:-:zer !-:i:<zol,'..;iiliai1í;.;1íi !ll'lll ~1ít11lhotj11
1111·;1f1,.
]1·\(í 11H'Jdnn t'!i°'• !-:(•]] ki'•szii1·11i 11~" -nlkdlikn:-: nr1:<H:.d1('il
(i'i\·,,_~.:;l1i'il) \.;('·,.:ziili 1•1i\1t(·knk111.f·>/ j,Jt)rn\,](, 1',~ !l•'!l(··t'.k•·c
1n\i\·1·!t·t (n :-:z„vjt·t FJ!('.s;,,.:\''_'.!ii!f.'- i :\Ii11i:::r·.t1:ri1H!l Ú!r1111·
iniúja ]1',!!nllih\1 l11íl"fJJll·llt'.~_::y;.;v·ri hnnní1w JH'nT:-: rl1·s1.1 illált. vizes kif6zl·st ir 1·16 1 :2 ! J(' hlinH'.r:-:(;1.;:[c11·11). df' 11
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!1(<1n iuényel.
f(ísérlct-i üzeinbcn nHir l fJ7iJ ótn. ( 'si111kt·rl! ,·i\ros
ringyohh u:-·t'Jgy:;zprf:iirnihnn j)f''<li!: rn!Í.r iiibli 111i11i ki_'.(
r~ve !~n·d1nl·n:-·f'st•n hnszniilják. (•IS<isnrlinn 11 10 11il íf'·r-

:\ :-:1.1·r„.td-: !-:iili"!!1L;i;:J, 111\ )•1:"1.t·!'»!·:k•,•I !i•.riuln1;i11\·(1z!1)l-:
·; kf'Z!'lt'.s 1•n•iln1i'·t1vE·~:-.:1'·;.::1'-!. az Ci\·(·lf('!-: :tik/di [1."adtistl!
n f('ltiili/·s 11i1i11 kiÚC1nhi"1z<i idííj1<1t1tokl111n. 1i;.; n11·!f:illnpítt1lttik. hn:I.'. nz íl.\· f!J('ldno t•li'ik1'·,.:zítv! t il'."\'!ft•ldw11
:; !i(inapriúl io\·1!.l.J1 1,, l,izt1•1t:-'Ú!!!!H! dtn1·thnt1'i!.: u l!yi'1!!y-

founiú ('S\'!JfH'k ki::Z('J"f'lr«sr'·n, (:!Ii.~1).
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