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Adatok a hazai közforgalmú gyógyszertárak államosításána k történetéhez
UI. rész. Az államosítás és

előkészítése

DR. KEl\Il'LEH KUilT

A tanulmúny 111. - egyben befejezó - ré8zében az
1950. évi á!taláno,r; dlla1uo8ítá,i;l 111e[Jel6::l) úl6.szak
iörlénéseir/Jl é.'; a:; á1!a1no•dtás végrcluijlá8árcíl olrashatunk. Ennek cl8ű jelentős 111ozza11ata az 1948. ·1:égén
alapított. ((,"; akkori hatósági- kezcfé:;f;cn !ct~Ű r1,11cJgy8ZCrlárakból Ö88Zc1:011t szcri,:czct: a;: ill!an1i f(czefé,1:;[Jc
Vett Gyóyyszertúrak 1\rc1n;~ct1'. Jrdllafat élctrchírása
uolt. Lci:é!tári. !.:utatcl8ok alapján bcn1ulatja e i·állalat
terékenysér1énel.~ uazdasrí~Ji· Ju(tterét' knlönfé!c ni. utatóit. J!J.:t köl~etfJcn áttér a: dltalúnos rllhunosítás c!ő
ké>Jzité:;ére. Lcl'éltári kutalrÍ>Jok rtrlatai alapján 8ikcrillt a:on -idfiponln.ak a hehatárolrí:;a, anzi!.:or e:t clhatrfroztrí!.: . ._4 céyreh 1 tjtrl.~Tól ré:-;:lele8 adatokat kö::ö!.
n1ajd isnicrleti'. a: dllan1ositd8l /,:öi:et!J ,f6bb inté:::l·cdé8eket, a:; el uileg is új ( n1 unkadfj nP.!kii1i) laxarend:;:er lJecczefését. Í'-é(!f.:ői:cfke:dcié8kénf l/IC(!Ú!faJJÍfja.
hoyy az adott politikai-társadaln1i 1:is:onyok között
a (/,lfCÍ(!,IF:;.-:crtárak ril!an1nsítása történyszer!l- volt . .Ji;~
állan1osilrl.8l köl'clficn a. 1:0!! tulajdono-'iok híven teljesitették a (/!!Ó[!yszeréFJzi e8kiijiikbűl folyó kötc!e::ett.sé(feiket. l:Jokan,fcliil is tudtak ernelkedni. C(/l/l:ni sére!n1ei-ken: szaknuts::eretetiik. hi.uatá.sludatuk púrtállá81lklól j'ngyct!enli1 a 8Zocialista C(Jf-i8::8é[Jilfl!J oldalára
állította űket. !Ezt a fo!yan1atot 1ncgyyorsíthatta. rolna
a:. ha a::: dlht11108ítást /,:ö1:etűcn 111tfr az elsö idf5ben nagyobb /11unán1unot tapasztaltak rolna. olyat. nn'.nt
195'7-et követően. Ez azonban ha-::únkban ne111csak a
;1,11ór7yszerés;~et problérnája roll. [ltcJs:ai:ríban a 8Zcr::i;
a /...:ii.lön:félc .s:ak111ai credtnényekct is tnegenditrc ron
111érleget.

.:!: el86 állrun i gyógy..,::crtár- uál!alat

_,\z 1!148 végén az akkor ható.::;úgi kezclösbcn leYÓ
gyógyszertárakból alapított :\l(\T(}\„N\T élére vczérigazgatúi rangban ifj. 1\'"ánrl:;>Jy f,ás:fó szen1élyéhen gyógyszerészt ne....-eztok ki. ~~\..z N\- a rninisztériun1 űzen1gazdasági :FYioszt/dyn alú tartozott:
ezt a 3021/U /1-7 /HJ'!D. NM eln. sz. nbtsítússal hozták létre és a 1ninisztériun1 n1cg::;zíínéséisr n1íiköclütt. tJgykürého tartnzott ~ az~·'(íj I\IagJar J(üzponti I„Ové\táx repurb_'1riu1na :;zerint ~többek közt
a nen1zcti \-általatok létesité.sé1-el. szervezésével.
kültségveté~évol ka11c·snlatns feladat. a vúllnlatvezet{ík kirendelése. a gy6gy.szerértékesítéi -i. 1~ levéltár anyaga 111eglehot6sen hifinyo.s; az iktatönyilvántart<í.sok szerint a fi205 jolzöszún1 a non1zoti
vállalatok külti-iégvetéso. az 10081 szú1n pedig :1
ne111zef:,i vállalatok eírnct viseli [_IOOJ.
;\z elGtalált iratokból kitlí.nt, hogy az N\. l\1-J:\1
1nindon neg;rcdévéro a -Pénzügy·1ni'I{isztériun1 irá-

nyozta elő a bevételi és kiadúsi tervet egy forn1anyorntatványon; errtíl a niinisztériu1not tájékozh1tta. ll'irrvelon1ren1éltú a forgalon1 nöYckedéso:
l 949. I. n'égyedévében G-130 ezc-r JTt bevételnél 737
ezer többlet (így nevezték a befizetést), tch(tt 5GG:l
ezer Ft kiaclús szerepelt.;\. IT. negyedre 07S4 heyé~
tellcl HS ezer tiibhlet. :t III. nerrwdre M 252 bevétel 111ellott ('Sak lOS ezer tühl1le('1níg a I\~. nerrycdévre 17 B15 ezer -Fii bevétel 1ncllet't 7-1-1. ez~;. JTt
tühhlet szerepelt.;\ fnrgaloin c1nelkedését, részbe11 a
kezelt pntikúk szúrnának a növekedése okozta. Igy
pl. 1D·-!D tavaszán n1tír 210-ro níitt a gy/!g'J.'SZortúl'ilÍnak a sz{una és júniusban „további ·ú11rlrni kezelésbe vétel fill}·-tán a g_yóf::.,r;..'szortárak szií.1nú11ak
einclkodése vúrhat.6" [107]. _;\ nyereség tehát ncrn
nö;;ekcclctt. Ennek összegére tcr1nészetesen az is
ha.t{u:isal volt. hogy rncnn}ri fclújítús é;.; heruházás
szerepelt az el6irányzatokban. \ 1 nlt negyedé\·, ahol
.-;cinnd. \·agy csak 200 OOO l~t alatti ü.:-;szeg. do pl. a
J[I. negveclbcn küzel f{jl 1nil\ic'i. l~nnek - szeren(·sére .::_··a részletezése is foltahílhat{i volt: író- Ó:1
szorzúgépckro 25 600 Ift. központi bútorokra (íróasztal f:lth.) :58 3f>O :Ft. a gyúgyszertúrakra 3fl3 ü:jO
Ft kiadást irúnvoztak cllí. ·LTtóhhihól 100 gyógyszertár üveg- 6s porccltí.neclényzetén ek hÍ{{n3;í{it
(200 ezer). l;j t.;VÓgvszortúr bútorkiegészítését (G5
ezer) és üvegez'óSét; (70 ezer?). végül 10 gyógyszert:<í.r k(i1nü....-es rnunkáit (58 ü50) kíYÜntúk fedezni.
.Az iraton az összeg központi elélirúnyzntára kézzel
feljegyzett törlés ~-;zerepcl: íg~' alaknlt ki végül
-!52 OOO I:;<t.. rnclvb<íl az üvc;::áru leYnná:HÍ.\·al
2G2 OOO Ft hornhJzásnak tniniisiilL 1~z ut/ibbihoz
1nég az Or.szágns Tervhivatal engedélye is szükséges \-olt .
Nincs terünk a fcltalúlhat<i irat.tári anyag részletes isrnertetésére. csak nébúnv érdekességet otnlíthotünk ineg. Nánáss;i." 1.\1.!\J. ~zcpte1nhcr-olsején iJ
g;.cógyi'izerbiri épület helyrehozatalára 5~ 8:27. 17 forintos költség\·etést· terjesztett fel <LZ {Tze1ngnzda:-;ági ()sztúlyhoz r1081 í~S kért.e az cJ6iní.nyznt.t .J8
ezer forinttnl sze1nhen n 7827 forint és 17 filléres
többlet soronkiviili ji'l1·1íhag,vásút. _i\ I\1 . negyedévi
költségek kiiziil törölt 10 200 forintos reklárn és
prnpaganda költség tür\ésének visszavonásút is
kórb:· 1n~q' :t zzal az indokkal. hogy a tagad hata t lall ll I c·;;;ökken(-í rentahilitúst csak a forgalnn1 növelésével lehet c1lensúlyozni. ehhez pedig reklán1n1
1-an sziikst~g. ~A 1ninísztériurn kifngcísolta. hnzv Nlttlflssv kiiz'~-·tleniil levelez a JJénzfiCT"vn1iniszt'~-rin1n
n1al :~az ()r.o:;z<í.gos 'T'er\-lli\-at:al is útÍ1:t n túrcúnak ez
iigyhe!l [1 lOl
_.\z. hogy 110111 kellr'i haLékon VM<lggal iµ:aJ.i~atta aY.
N\r a g_v~~!;gyszcrttírait. ahhöl -is Ízitfinif~, hog_y nz
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iktatókönyvben 19'10. november 2ü-i kelettel a
tárca- két nllnisztertanácsi elöterjesztése szerepel
[111] egy I(elet-rnagyarorszá gi és eg}r Dél-111agyarországi Ciyógyszertárak N'l alapítására. Ez a
decentralizálás azonban akkor nern történt 1neg.
E felterjesztésbiíl is levonható a következtetés
(anlit egyébként a szá1nok világosan kin1utatnak),
hogy a ne1n kellő hatékonyságra - a1ni részben
abból is következett, hogy az ország legtávolabbi
állan1i gyógyszertárá.t is a Stollár Béla utcai központból igazgatták - már akkor felfigyeltek, hiszen feltehetően ez motiválta a decentmlizálási
szándékot. _t\..z alapvető okon: a vállalat önállóságánrrk szinte teljAs hiá.nyá.n (arnikor egy-egy gyógyszertár tatarozásának engedélyezését is a főha.tó
sághoz kellett felterjeszteni), ez nuir nem változtatott.
.'-\z N\1 1ncgalakuhí..s{tt követi.íen nz első lapszáInok visszatérően fog:la.lkoztak az üj viíllalattal.
.:\z átvett gyógyszcrt{lrak közül GO-nak „egyáltalán
nein Yolt forgatótőkéje, a rezsi gyakran hároinszor
annyi volt. rnint a bruttó bevétel". sokan „egyáltalában ne1n vették fel azt a fizetésüket. n1clyet a
kollektív szerz<'.Jdés elfiírt sz1-í.1nukra n. Ezzel kai"icsoIatban a korábbi szabúlvta.lansúgokr a utalt. _L\._z
N\1 háron1szor annvi adót~ fizetett be. inint a1nenvnyit e gyógyszert,á1:ak addig. nn1íg adóközösségb8n
voltak. El6irányozták. hogy az N\7 a ,.profitból"
üj falusi gyógyszertárakat fog építeni [112]. Nánássy rnellett Ilatva.ni Béla. gyógyszerész, rninisztérinrni osztálytanácsos érden1eit 1néltatta a lap.
utóhbi .,ennek a pá.lyúnak egyetlen kiváló 1111111kása". Nern hallgatott arról sen1. hogy az N'l
.. n1üköclése 1nég 11e1n alakulhatott ki tel.les rnértékben" [113]. IIat állanli gyógyszerttí.r rövidesen
n1unkaversenyre hívta ki a többit: ennek elséí
pontja a. „forga-10111 e1nelése" volt~ n1íg a többi há.ron1: a rezsicsökkentés. a sz{unlaellen6rzés és a
tisztaság [114]. Az év első hónapjrriban szinte lnpszán1ról lnpsz{unra olvashatunk üj ál1a1nosított
gyógyszertárakröl: közt, fik nen1 egy olyanról is.
amelyet fölajánlottak az NV számára. Később
azonban a lap 104D-es óvfoly:unáhan figyelhetéi
ineg eltíször az. hogy a súl:vpont, á.ttolödott a tudo111án~~os és továbbképző isrneretekot közlé) cikkekre: az év közepétől n1ár különlenyo1natnkat , is
kapnak a szerz6k [115]. Hónapokon át egyetlen sor
so1n jelenik rneg az N'7-ről.
.Az év szakrnai esernényei közül 1negen1lítendő,
hogy rnintiín az ogéRzségiigyi közóph:ríderck szakszerYezetét egyesítették az orvosokéval, n1ár január végén a gyógyNzertúri dolgozók is csatlakoztak [llG]. Ezzel 1D4D-ben létrejött az OrvosEgészségiíµyi Dolgozók Szakszervezete. akkoriban
inintegy 30-3;) ezer taggal.
T-Iírül Hclta a lap. hn_r;y 1 D4\1 áprilisoihan Ro1nánia
vala1ncnn3ri (szrí.n1szorint 2200) gyógyszertárát, államosították [117].
.,:.\ szak1nai közvéle111énvt foglalkoztatta a C-rJ:~O
.J.A sorsn: Losonczy olnÖk kÖzöltc. hocy be fog
olvadni az .;\lla1ni l/álialatok J(üzpnnti N;.-ngdíj11énztárúha . .,:.\z err(;J sz6ló korrnúnyrondelet röYidesen meg is jelent [118].
Ekkoriban a I<:elhnpex nc;,--(1 vállalat volt egyedül jogosult r:.ryógyszer behozatalára és 1tivit.eléro
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[llD]. rn.rn elejére megaktkult a Gyógyáruértékesítií NV, eliíbb két. majd -L véglil 5 vidéki telephellyel is renclelkozett [120]. A hazai gyógyszergyárak tühbé 11e111 szállíthattak közvetlenül a gyógyszertáraknak. sGt raktárkészleteiket is leépítették
azzal. hogy a készletezés az á.llan1i nagykereskedelern feladata ..A C~yógyért beosztotta a gyógyszertárakat telephely szerint. Az államosítás előtt
ugyanis rninden rnegkötés nélkül akár naponta,
- sőt a f6városi gyógyszertárak naponta többször
is - rendelhettek. E rendszertelen gyakorlat ne111
volt fenntartható, mert a kisehh telephelyeket felszárnolták. így a f()vá.rosban (a kórházakat ellátó
Hnha. utcain kívül) rninclösszc 2 rnnrnclt: n l\ínjnkovszkij utca 12. sz. és a Zrínyi utca 3. szán1 alatt.
„~ gyógyszertárak dönt{) többsége - rnég 1nagánkézben - ekkor 1nár sz{unolt azzal, hogy el6bhntóhb álla1nosításra keriil sor. _.Annak n~~gakachí
lyozására. hogy a t6két az árukészlet csökkentésé;;el kivonják a tulajdnn1J::;ok. eg.Y el6írt 1ninitnális
készletválnszték küteleztí raktáron tartását írták
elií rendeletileg [121]. Ez a jogszabály 1050.
január 10-t6l vala1nenn,vi közforgahnú gyógyszertár felel/is ;,-ezetc\jét arra kötelezte, hogy a rendelet
1nellékleteihe11 tételesen felsorolt !!vógvszereket
úlla11clöan készletben tartsa. ~i\.n1enn\;Ú)cll e köteleztíen t;;1rta1Hl6 készlethiíl gv6gv:-;zf..~rt;, kötszert volt
kén\rtelen kiszolgáltatni. ií~v ?1' hiányt a fiivároshan
és tlhhan az öt ~~idéki vúr'.7-;shan. ahol a Gv6irvért
teleppel rendelkezett. háro1n nap alatt, ai. n~Szúg
többi teriilctén pedig hét nap alatt köteles volt,
pótolni. ~~ g.y(\~yszertúrakat -forgalinuk szerint 3 kategóri{tha osztották: e kategorizálús alapja az
akkor 111ár sok é;,-e folvó ún. zil.rolt gyógvszeranyag kiutalás szcn1po;1tjáhól történ(( ·h~S~rolás
volt. Jellernz(; volt egyébként az akkori ellátási
hclvzctre. hngv a rencl~lct. kiinondt11: ha a Nehézipn~·i l\liniszt61"il11n XIII. f6osztálya (ez végezte a
g~'ógyszerek ki11talúsát.) Yalarnely zárolt gy6gyszorl16l kc\·e:;ohhot tudott csak kiutalni annál. rnint.
ainennvit, a rendelet kiitclez6en készletben tarta~
t0tt" úgv csak az igaznJt.an kiutalt (kiscl1b) rnenyll)riségÜt kellett ké.~-zletben tartani.
·
.4. rendelet 2. sz. rnellékleto 1ílln.tavórrv<Í.szati készí t,rnénvokot tn.rt<drnazott: ozol~C:t '· ;1 f{ívárosi
gyl?g!sz.~rtá1:n.kna}\: ne1n. k:llett raktá~·on tart.~niok.
.fi. Jogszahaly vegreha1tasa - a g,yogyszertar kategóriájától függöcn - jelentékeny tf1két igényelt:
'.1 készlet ,;11,egl~tét hizottságok a helyszínen isrnétolron c11eno1·1ztck.
.~\z ií.1talií.11ns állar11osítást 1ncgelöz(íe11. 1D50 júniusában az Orsz{tg:os rrúrsadalo1nbiztosít 6 Intézet
(OTT) és a l\[agánalkalmazotta k Biztosító Intézete
(J:1:\BI) luí.zigy6gyszcrtárai t is rrz N\r keretébe vont-1í k r122l .~\z eltér() heszerzési rend. fl központi
taxúlás. a renc1oltíintézetek ellrí.tása sok prnblérn(lt.
hozott felszínre. a1nelveket „rnenet kiizhen 11 kellett
1negnldnni. inert idcjcihon norn gondoltak rú f123"].

_4 ;: á1la1nos ítás cl(1krS..:;,:f tr':8c
.'\ kuhd/lt ih1ként értetc'idően nn1n a puszta ese1nénvek. lutne111 azok 111nze:ntó ruc:/li. üsszefiiu:gései
E!rdeidik ..::\z (7j }Iagyar TZüzpnr~-ti I_,evéltúr~;~lk a
Népjóléti 7\-'Tini;;;ztórinn1ról firz<ltt. egészében sern
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jelentékeny anyagában azonban a gyógyszertá rak elnökét, aki ,.értelines. éleslátású, gyors észjárúsú,
1050. évi általános állan1osítás úról útbaigazítás t. jól számoló, politikai kérdésekben jól tájékozott,
nen1 találtan1; ilyen cín1szó nincs. }\Jivel külön fe]·l<íclőképes. jó szervez6kés zsége ''an '' ..Jelentette,
cson1agban szere1)el n háro1n népjóléti 1niniszter hogy ideiglenesen be is á.llította. J(inevezése 1neg is
iratanyaga (Molnár Erik 1944. december 23-tól történt.
Se1nrniféle anyagot 110111 sikerült azonban előta
1D47-ig. Olt KAroly lD47. szeptember 23-tól
1049-ig. Ratkó Anrnl 1D49. szeptember tiíl a meg- l{dni arra vonatkozqa n. hogy rni volt az általános
szünésig. illetve azt követően egészségügy i n1inisz- állainosítás -indoka. Jgy ezzel kapcsolatos an a feltéter). az akkor hivatalban levii Ratkó Anna dobozát telezéseken túl a hintalos - o Sz<ibacl Népben is
kérten1 Id. Ebből azonban egyet.len iratot tucltan1 n1egjelent - ko1n1nenttir ra vagynnk utalva. E1Te
csak kapni; szerencsére ez e tén1ával volt kapcso- 1nég visszatérün k.
latos. _:\.. félív n1éretü nyorntatván y szószerinti
„.4z álla1nosítá8 végrehajtása
szövege a következ6 (az alúlnízott szöveg n;;rorntatott. a töhhi gépelt):
_.\.z álla1nosítús tényét - 111elyet a Népgazdasá gi
.. Ratkéi elv.
~ranúcs 317 /l \150. sz. határozata alapján az 1050.
A Jfaqyar Dolqozók Pártja 'l'it!.:ársri.qa 1.950. éu évi 2.?. sz. t{irvén:yerejli rendelet írt el{5 - 1D50.
júnins hrJ :2-i, "illésén C~yógyszertárak álla1nosítás a július 28-11.n. a kora dóloll5tti órákban tudták rneg
tt(rgyha.n hozott hntáro;::ata.:
:iz érdekeltek. A tnlajdonoso klrnl ezt a Népjóléti
_;\ Titkárság a beterjesz.tofit jnvasln,t 1násodik 1\-Iinisztóriu n1 pecsétjével ellií.tott és a 1niniszter hen lternatívájá t fogadja el azzal. hogy a hönap n1lÍlva
lyett dr. Vikol .János állnintitkár által aláírt értesía végrehajtásr(>1 írásos jelentést kell adni a Titkár~
t~éssol közölték. ~:\ közléRt egy rajtaütéssze rüen
súgnak és a szükséghez képest napirendre kerül.
1ncgjelent bizottság vezct<1je, az I\fDP kiküldötte
~T7 égrelirr.jtrís után -1nPf/8enu11 i.-;ítenrlfi."
atlt~t ti.ti.~~\ hizottság luiron1taaú ,·olt, a. Párt külclötI'\'.ézírltssal szerepel a levéltári szárn: XIX-e-1-p -ld tén kívül abban efjy tan{tcsi'-dolgozó és egy. a Taés lila bélycgz(h:el a levéltár bekeretezet t. téglalap n6.cs által felkért hizahni vet,t részt.
alakú neve.
."\ tnlajflonns eg,v nuisik értesítést is kapott. Ezt
Sikerült tehát hehatánllnu nk az idljpontot,: 1nno. az N\1 igazgatója. I\:ovács C+yörgy írta; ez szólt a
június 2-án elhat,árnz<Íst nyert az állan1nsítás . ..::\z is tnlajdo1lns 1:.ovábhi sorsáról. :Vfegtudhatt n. 1nelyik
kitünik. hogy erre alternatív ellíterjeszté s történt; 1núsik gy6gyszert6 rnak lesz a felclDs yezet6je. iljó lenne isrnerni az ch:;(·; (nern elfogadott) el6terletve beosZtott; gy6gyszerés ze. Ez az ideiglenes
jesztést.
n1eghízás egy h6napra szólt, utóbb a n1egyei
A Népjóléti }[inisztérin m iktatólapjni n fellelhető C+vórryszertá-rak N\7 111eghosszabbított,a. [120].
1
bizottság jele1llétébcn a
:-:;zinte valan1cn1i.vi 111cgyei c~_yóg:vszcrtári \ . els(i
'}\'-i.::üzlést kü\·ot6en
a
jének
igazgatóján ak és - részhen - f()könyvclé.i
gyógyszertá r dolgozói ün. vngyonn1ogúl1apít6 lelkinevezése; jórészt ez is az clGkészülete khez tn.rto- tározást végeztek, ehhen a t111njdonns is részt vett.
zik. „\ tncgyei pártbiznttsá goktól foltchct6en el6ro A.z új fclcl6s vezet{) azonban tühhn:r:ire nen1 volt
kért a rnillisztérinrn káder.Ja vaslatnt. n1ert pl. a jelen sajút gyíigyszertá rának leltározása n1iatt.
1!'cjér rnegyei igazgató és fé)köny·\-cl() jellcinzését ös
Jlás volt, a hclvzÖt ntt, ahová rnár kezdett()l fogva
élet,ra jztlt n Inerryei párthiznttsá g az l'rzeinrrazclaúj vczet6t is ''"'Íttek. EgyeR kischb µ-yógyszert{u1tksági F6osztályT~l: :Papp el,-t1ír.s ~í1nére nuí1:- 1050. hon átmenetileg a rnlt tulajdonos lett az elsií fololiio
július 2G-i kelettel rnegküldto. _;\javasolt sze1nélyt:
,-ozeté"í. csak kh. crzy hónap n1l!lvn került snr az át.l\Laannv In1rét, ki is nevezte a rninisztérinr n [124-l költöztetésr e [130].
\'oiiak· n1cgyék. nhová- csak nleglchet6s kéSéssél
~4.. vagyonn1eg á1lapító leltár a készpénz, fl követetörtént kineYCZE?s: így pl. \ 1eszprén1be Dahronaki
lések és n tartozt.Í.sok 1110~.íJlapítás{tn kívül kiter.I(árolyt csak augusztus 16-<ln nevezték ki [125].
jedt a teljes {trnkészlctrc. n berendezésr e és a fel~~\z iratok közt fekszik Sznbó Pálnak. a :Barnnvábn
szore1ésrc . ..::-\ volt tnlajdonnsn k ennek alapján vúrkinevezett. igazgatónnk az életrnjzn, 1nelyct kézzel tóJz a térítést. hiszen ezt nz idézett törvényere_j íí
írt.. Ez csak 1H50. július 30-án kelt: az {-) szcrnélyét rendelet kiinnndto: s6t kien1elten. vastag betíível
--- dr. TCö-;;ecs Foron~ fi-íkön}'VC16vel egy~ütt - 111ár
írtan Rzllbad Nép is [1311: .. Az állami t1;lajdonho
az lij kfizépirányí tó ;.;zerv: az ekkor alakult C~yógy vétel kártalanítrís ellcnél)en t<h'ténik''. Erre későhb
;-;zertári l(özpont akkori igazgatója torjes'.f;t-cttc fel r:. sern koriilt sor: nznnban érvként használták fel akIY. Fiíoszt>Uynok [120].
kor. atniknr 19D7 után az ellátatlan. kiöregedett
:\ C~yöµ-yszcrtári IZözpont igazgntójáv ú \.'örös
tulajdonoso k sz{unúra sikcrlilt egy hallgat6lagn s
.Jiinost ne\'o?:ték ki 1 $150. jlilius 2D-én Í 127]; nrlclig 1ncgt.i11apor1ássa1 h<1vi 800 Ft kivételes nyngellátás t
n Fiircl{) és TJdiillí l\.p. vezetfíjc volt. l\Iég egy évet nlérni.
scn1 tültütt it,t: lOfil. nHí.jns 21-ón átengedték a
Rondelkezésen1n.7 állnak szeinélves visszaen1léPónziig.v1ni1liszt,éri11rn11ak.
kl~zésck. 1ne1vek11{)l kitlinik, ho!!v ':1 Qyóg-vszerb írk. e.gy részét júliu~--· 28-K{·a,'" ~reggel 8
1núr
tnlajdonoso
iuazrratl'ikat
nH.ll..CYei
a
hogv
_;\z is el6fordult.
.. 1ncnet közhen" állít<~t~ták be:·-Jgy 1~1. ~lút.alálni azt /)rtlra n t11lajd0rl0~i érdekképvis elet irodájába n1ár
az iratot. 111elv OffC~usztáYnénak. a 1'olna n1errvéhe j6néhftny nnppal korúbl1an behívatták ac16közösirúnyított 1ni;1isztérinnli kikiildiittne k a jnle;lfését. ségi túrgyalíls Ü!'Ü_g-yén [1321: 111ajd n öra trhí.n kii~
tart;1ln1a-zza [128]. T.1olrta. hog:y a járási é;; a n1ogyei zü1tók az cu:vbeuvííltckkel. h'Jf!Y a t{u·avalás elrnapártbizottsá g Stnízsi .József 4G éYes kuhiknst jaYa- racl, inert ~l· uv'6ITy.szertárakn1; ~tí..llatnn':~ítntták. ~Az
snlta igazgntónnk , egy tsz üzetni rnirtszervoz otének érdekeltek tei~-1l1é.SZetesen hnzasiet.tek.
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_4.znap kora reggel. 6 orara az alkahuazott
g_yógyszerészeket és néhány technikust is behívattak a 1negyék székhelyére „egészségügyi feladatok
ellátása/' chnén. ,.Itt egy lezárt terernhen az akkori
id6k hangne1nét hordozó szónok közölte: l\'Ia egy
újabb kizsákn1ányoló réteg, a gyógyszertár-tulajdonosok lába alól húzzuk ki a szőnyeget ... " [133].
A korabeli nyilvántartások pontatlanságára jellemző, hogy dr. Nikolics Károly úgy keriilt ebbe a
körbe, hogy 111ég édesapja soproni gyógyszcrtárának _alkahnazottjaként szerepelt! noha ő rnár nern
élt. Jgy végzett ő is leltározást, történetesen a győri
. :\7árosi" gyógyszertár állan1osításánál volt szak-
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célját s átadta úgy neki. 1nint fiának ....... .
gyógyszerésznek címzett 3 dh levelet és felszólította a t.ulajclnnost, hogy a pénztárt zárja be s a.
kulcsot adja tit s egy·ben kijelentette~ hogy abban a
pillanatban az áll:un veszi kezelésbe a gyógyszertárat.
A levelek át,·étele után .......... tulajdonos
azok elolvasása s a fentiek közlése után n1eglepő
dött s eléggé izgatottan. de azonnal kijelentette,
hogy rendelkezésünkre áll. " pénztárt lezárta s
kulcsait átadta. valan1int a zárható ajtók és szekrények kulcsait is .
A leltározás .egés~ ideje alatt úgy a tulajdonos
. .......... n11nt fia ........ , ............... .
Yalan1int a gyógyszertár laboránsa ............. .
a legnagynl1h készséggel állottak rendelkezésünkre
s <l leltározásnál állandóan dolgozt.-ik.
,q_ leltúrozás elsó napj[í.n '- . . . . . . . . . . já,rási
n1cgh. ellen{)rnek a helyszínen átadtuk a gyogyszcrtár készpénz készletét: 3841 ,G5 fOrintot
11yugta-ellenn:vugta ellenében.
_~\z els() napon n1egszakítá8 nélkül 21 11 30'-ig dolgoztunk. ekkor a g)rógyszertúr összes ahlak~it és
ajtóit le pecsétel tiik s lezártuk. l\Iásnap Sh 30' -kor
kezdtük 111eg a leltározást, inert a bizottsúgha delegált . . .
. . . . . . . orvosunk a halaszthatatlan
hét.egek kezelését végezte. l\Iegkezclés előtt 1neggyf)zfídtiink az ablakok és ajtók pecsétjeinek sértetlenHégérfíl (ezt a többi napon is 1negtettük)s folytattuk 11Yincla11n3rian a legnagyobb igyekezettel a
1nnnkát este 22h-ig. a111ikor is a gyc'lgyszertár ajtaját újból lepecsételtük és lezártuk.
.e\ leltározás harrnadik napján délutún egy segít()
bizottság jött a segítségünkre s csak így sikerült a
gyógyszertár leltároztí.sút
tekintettel annak nagy
raktá.rára és kit.erjedésére - f. hó 30-án 2"1h-kor
hefejezni s így adódott, az. hogy a gyógyszerkülönlegességcket ogv külön leltúrba vette fel, azonban
ez'én bi~ottság·:;. leltár alúírása e16t.t. a bizottsúg egy
tagja . . . . .
kivételével eJt,ávozott s ezért
nzt csak
.. írta alú.
.:\ felleltározott; vagyonból. az előhh ernlítctt
készpénzen kívül egy esetben adtunk ki. n1égpcclig
gyógyszert azért. ruert a n:.vitvalo"'-ő ál1a1ni gyóg:yszcrtárból az 1nár kifou:vott. Ezen gyÓC!yszer iirát:
7 .i37 }ft-ot a gyógysz~1~ti.í.r pénztá~ib[~ 'helyeztük.
:Ezek szerint a pénzt{trban 7.37 Ft készpénz van.
.A_ gyógyszertár átlagos havi forgalrna lG GOO JTt.
.Az ideiglenesen kijelölt vozetö 11en1 volt jelen a
leltározásnál. így a lelt1írt ne1n írta alá.
1!150. július 31-én lh 30'
.,

.:\ leltározás végeztével a bizottság 1nunkáját egy
„Zár/ijelentés" iisszeállításúval fejezte 11e. Ragot.tii dr. rende!kczéseinro bocsútntt egy rnásolatot.
n1elvh6l a ncYeket sz~í.ndéknsan kihaavta. J~nnek
HZ(ls.zerinti szövege a küvetkez{i:
,_ ·
„ZúrójelcntéR a . . . . . . . . ,.Isteni gondviselés"
srvügyszertár leltározúsúhoz kiküldütt hizottsúu
~1;u;ii~ájáról és észrevéte1eir61.
'A._ kikiildütt hizottsrí.g f. hú 28-án 10 órakor ér~
kezot.t a gyógyi:lzertárba. hol éppen kiszolgálú:-;
folyt ........ i\íDP kiküldött közölte " gyógyszcrtá r tu lajdnnossal a bizottság ki jövetelének

.E zárójclontésb{)l kitűnik. hogy a gyógyszerttí.rak
<Íllan1osítúsn i(1ején a t!Yógyszerellátást a inár ko~
r:í.l1han állan1osít:ott gyógyszertárak tartották fenn.
-l(itíínik az is. hog}' a leltározást töbhn:yire két nap
alatt befejezték: ezt criísíti meg Nikolics is [133]:
ahol nen1, oda 1náshonna11 irá113'"Ítnttnk segítséget .
.:\ le1tároztí.s befejezését küvet6en a n1ár állatno:-:ítntt gyógyszerbírak kinyitottak ..'-\hol rnód volt
rú. a \·ezet6ket azonnal rneg<:Rorélték. illetve az
addigi alknln1azott gyc'igyszerész lett a vezet{) (így
pl. a f6városban. YÚrosnkban). _~\kis falusi gyógysze'.tárnk többségében a volt tulajdonos 1nliküdütt

küzeg.
_;\z állan1osítás a vidéki tulajdonosok azon ház-

ingatlanaira. is kiterjedt. ainelyben a gyógyszertár
ruiíköclött. 195G után e húzakat vissza lehetett igényelni. Lefoglalták a rnotorkerékpárokat, , a szernélygépkocsikat; ezek szolgálták a rnegalakuló vállalatok céljait. Utóbb - 1957 után - ezek is ,-iszszaperelhetiík lettek. Egyéb személyes tulajdon (pl.
írógép) lefoglalása n. bizottság sze111élyi összetételétiíl. hozzáállásától függött.
~..\.z állarnosítással egyidejüleg a flivárosban húrorn szer\- létesült: az Országos Ciyógyszcrész
Egyesület IIegedíís C-+y-nla (ina: Szófia) utcai székházában alakult ineg az országos hatúskörű Gyógyszertári ICözpont, ezt akkor „csúcs" elnevezéssel
rövidítették. I\fegalak1Il6sn után a 20 gyógyszertári
vállalat többé nern tartozott közvetlenül a 111inisztériun1hoz, hane1n innen történt n. továbbiakban
pl. az igazgatók és a főkönyvelők kinevezése. fel1nontéso (a főgyógyszerészi állásokat csak 1H52-ben
rendszeresítették). E szerv kezdettől fogva rendszeresen 111egjelenő körlevelekben adott utasításokat. és ha vezetöje laikus Yolt iR. az ott dolgozók
(részben a volt egyesület alkalmazottai) bizonyos
szalonai hátteret képviseltek.
A régi Klotild (akkor múr Stollár Béla) utca 3/b
sz. alatti helyiségekben. a rnlt AKVGYNV helyén
n laknlt n1eg a Budapesti vállalat„ Ennek ann3ri
helyzeti előnve volt a többi 19 válltl]attal szemben.
hogy akkor 1~1ár tübb. inint inásfél éves gyakorlattal rendelkezett, az irárrvításl1an. n1íi.köcltek különhözé5 osztálvai stb.
'
..:-\ harnH~dik szerv a nuir korábban rnegszünt,
J3ndapesti Ciyógyszerész 'festület „4.ggtelek{ (1na:
Kiss József) utea 8. sz. alatti hehiségeiben kezdte
n1eg
"\!. Pest 111e(rve
'" n1líködését: itt. a Gvóavszertár
,. e.
t'·
nlnkult n1eg.

„„_

tovább. Néhány hét n1úlva azonban e gyógyszerészeknek - előzetes értesítés nélkül - áthelvező
levelet kézbesítettek, általában igen rövid~ időt
harryva a váltásra. A kijelölt új állásban htkás álta1ábt1n 110111 állt rendelkezésre, hiszen azt az ottani
volt tulajdonos családja foghdüt cl. Költözködési,
különélési díj szóba se jött. E gyógyszerészek, illetve elszakított családjaik közül sokan nen1 értették n1eg a helyzetet és egynuísra is nehezteltek.
.~
. végleges rendezés, a családok egyesítése később,
k.ülönböző időpontokban történt 1neg.
~4.z
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ltövidesen 111inclen vállalatnál 1negalakult az elcsoport. J~nnek tagjai laikusok Yoltak.
részben alaesonvan iskolázottak. Ii~eladatuk az
anyagi clsz{unolt'at{ts. a i1énzt{trak cllon()rzése ,-olt.
nézték az akkor rnég előírt cukor-. i:;zesz-, penicillin- stb. elszáruolúst, jegyz{)kün3„vükben kitértek a
rendre, a tis:i::taságra. }\ gyógyszerészeket sértette
1111.'.iködésü.k, Hokszor fölényeskedő hangne1nük: a
szaktudás hiúnva rniatt i1edig feladataikat kevéssé
tudták ellátni. ~Ilíködésiik 1n'egHzlínésc akkor ,-ette
kezdetét, anlikor 1!151. szepte1l1ber el:::;ején beléptek
a vállalatokhoz az els{í ;;zakfelügyelD-gyúgyszerészek. akiket ID51 n.varán a bud~1i-'1esti'-~gJ~tl~rnon
kéthúnapoB bennlakásos tanfolya1non képeztek ki
és vizsgúztattak le.
Itt kell enüítést tenni arról. hogy az Egé;;zségügyi l\Iinisztériu1n :3.180/1052--13/1D51. sz. határozatával az ország hárorn rnegyéjében: ]3aranyúban, 1Iajdú-13iharhan és I)est rnegyében a tanáC"sok
\T. 13. egészségihrvi osztúlva.in lO:Jl. június elsejével
gyógys'Zorész~fclÜgyeli.ii ?1llásokat szervezett. Ezeket a. n1nnkaküröket ugyancsak az elsli szakfelügyell)i tanfolyarnon kil~-Ópzettek közül vúlasztott
szernélyek tültütt-ék be. E Hznkfeliigyelfíi képesítéssel rentlelkez6 gyúgyszeré;;zeknok Yolt a feladat:t
111indazoknak a gyügyszerellátússal kapcsolatos
hatósági teencl{iknek az ellátása, an1it a tisl'.:ti fi5orvosok végeztek. \FeHik elsil ízben kerültek gyúgyszerészek a n1egyei közigazgatási apparátusba;
ígv tekinthet{ik a ké:;c:ihbi n1egvei f()gyligyszerészek
elŐfuti.í..rainak is.
.._~
'-' '-'
lenőrzési

::Víogjegyzencl<'i. hog_y addig a vúllalati küzpontokJian n1indössze cg_y-cgy gyógyszerész (nen1 1nindig oklovoles) 111üködütt szakeÍtiadói beosztásban.
E~ a holvzet - tnint azt rnár en1lítettern - csak
1H52~ben~. a f(így(Jgyszerészi állúsok létesítése után
-;;{dtozott.
'· · .__,,
_:\.z állan1osítús utún néhúny hónappal a vállalEtok felülvizsgálták a heg-vlíjtütt pénztárkönvvek
alapján. hog}· rnonnyi v~it a volt tulajdono~ ún.
lnlztar/á.<i'i /.:il'ét eír11é11 elköuy\·olt jövodolrne a Illagántulajtlon utolsú fölévéhen: 1H50. február 1. és
július 28. kiizfitt. Ha ez foliilmúlta a kollektív szerziídés szerinti vezctfü fizetést (láttuk: 1300 forint
volt). akkor a különbözetet vissza kellett fizetnie;
az összeget részletekben lovontúk a fizetésb61.
_;\z álla1nosítúst követöcn a gyógyszertárak 1nég
ugyanabban a tnxa-rondszcrhon (rnunkadíjak) dol~
goztak. rnint azt 1negolőzfíon é\·századokon át. Ez
teljesküríi elszárnoltatást norn tett lohet6vé. Enüatt

az addigi. n1unkadíjat is tartalrnazó taxát rneg kel

lett változtatni; új, a rnunkadíjat is 111agúban fOglalú anyagárakat állapítottak n1eg. lBnnek Bzakruapolitikai hátrányai nlinclrniiig hatnak.
_.\z iittérés érdekében az ország valan1enn)~i
gyógyszertárát egyidejülog fel kellett leltározni;
az - váratlanul - 1 H50. szepternber 30-án kezd{jdött é;, rnegúllás nélkül tartott. 1D:JO. október clse~
jével léptek életbe az új la:raúrak. _.\ leltározáshoz
-- akárcsak az álla1nosítúskor - az egyete1ni hallgatúkat is rnég fokozottabb ruértékben igénybe
vették; a II. évfoly<tm részben. a III. és 1V. évfolyam teljes cgészÓben részt vett ebben [131].
l(özponti utiu;ításra az egyes vállalatok az egész
on;zágban 111egkezdték egyes gyógyszertárak áthelyezé::;ét a \·úro:-;okhól. uagyobh községekh(íl (ahol
egynél tühh gyúgyszertúr n1üködütt egy1nús küzeléhenj olyan fah·akha. külterületekre. ahol eddig
ne111 \·olt gyógyszertár. JB céljában ne1nes feladat
végrehajtása azonban szakértelern és kelkí igényesség hiányúhan tovább növelte azon gyúg:yszertúrak szú1nát. ;unclyek erre alkalrnatlan épületekben. ro:-;sz küriilinénvek közüt.t n1üküdtek . .=\ f{ívánishan 1urva11nkk(;1' ~zürnos ldsebh rrvól!yszertúrat- 1neJ!ciZ'·'t.111tettek. helviségeikot - ~;1ú~ szerí"
szúinúra -'-=--- febtdtúk.
.
'-'
~-lz

álla1nositá...; 111érfegc

.-\z lD;JU. évi 25. tvr. nen1csak a kúrtala11ít{u-;;t
helyc;;;tc kilútúsha. <le úgy intézkedett. hogy a
5;yógyszertúr .. Yolt engedélyese szárnára. kérel111ére, szak111ája küréhen a lehet<'íséghez képe8t elhelyezkedést kell biztosítani'' ..A.z alkaln1aztatás
últ~dúhan 1neg i.-; történt ..Az a néhány - koráhhan
nag_y gyógysZertúrral hírú - tulajth~nos vagy csalúcltagja. akinél ez eleinte prohlérnút okozott. kés(ihh, a f()kozc'tdú gyt.jgy~zerészhiúny idején Hgyancsak el tttdott helyezkedni.
.-\z álhunosítáH elhatározúsá11ak bels{í indíték.út
111int ernlítettcn1 - ok1nánvszerííen ne1n sikerült
föífedezni. :\z orl-!zúg küzYéiernér~_yét tújékoztatú
Szabad Nép í,gy irt (l31): az AK\-GYN\' :l21J
gyógyszertárat kezelt, a többi közförgalrnú gyógy,c.:zertár. sz{unszerint esakno1J1 1200, rnagúntulajdonban volt. „.A. t-Dkés tulajdonos egyén( érdekeinek szeruelúttartúsú ,-al ig-yekezctt ki vonni tökéjét
:,ryógyszertúrúbt'il. .Fdleg'" ;t legkeresettebb és logjö\·edeln1cziibh gyógyszereket és cikkeket tartották raktáron, de csak olyan n1enn)~iségbcn, hogy a
gyógyszert!Ír napi förgaltnút oléírcláthatólag el tudjúk lútni. lgy türtént. hogy a 111agángyógyszcrt<Írakhan egy-egy gyógyszer gyakran kif<igyot:.t., a ritk<ililian kL•resett gyr'igyszereket 11edig eµ:yúltal{di1111
11en1 tncltúk kiszolgúltat-ni".
-

.,A. dolgozók gyógyszerellátúsúntrfk 111cgjavít{u;a
érdekéhen létesít9tte a_ népjúlét.i kor1nán:vzat, két
é,·vel ezel(Jtt az .~\1la1ni I\:.czeléshe \ 7 ctt. (~\rÓ,!!vszor
tárak NV"-t. Ezeket a u:v('lU:Vl-!Zertúrakat LéíSJgesen
el!úttúk gyt\~ryszerekk~;i. '~-\ dolgozók érüek,Cinek
n1cgfolel6en r-;zabúlvnzf:.úk a s;vógvHzertúri lhrvele~
t:et'.~ Új gycig;vszert'.Arakat úÜÚ:o(Lnk fel azok;in a
helyeken. ahol a lakosság gyógyszerellátása Rze111-
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pontjából erre a legnagyobb~~szükség Yolt, hogy
pótolják azokat.._a hiányokat, a1nelyeket a inagángyúgyszertáraknak a jól fizetö polgári lakónegyedekbe való tömörülése okozott. A dolgozók bizalma
és az állami kezelésbe vett gyógyszertárak jobb
rnunkája nyilvánult rneg abban hogy ezeknek a
gyógyszertáraknak a forgalma rövicl idő alatt n1egháromszorozódott" [vö. 105, 107].
1

.Figyelemreméltó tény viszont, amit a lap a továbbiakban érvként írt „A gyógyszerellátásnak
eddigi rendezetlensége nen1csak egészségügyi szen1pontból volt kii'ógásolható. ...~ 111agángyógyszertcirakat nagy szá1nuk 111iatt be kellett kapcsoli1i a
biztosítottak g)rógyszerellátásába és a közgyógyszerellátúsba. Igy a szocialista tern1elésből eredő
és éppen a dolgozók szociális biztosítását szolgáló
jelentős összegek jutottak a gyógyszertártulajdonosoknak. Csak az 01 1-betegek gyógyszerszükségletének költsége évente több u1int 100 1nillió
fűrint volt". Ez tehát lHt\"i 8 inilliót, gyógyszert>iranként átlagosan 5600 :Ft brutto bevételt jelentett. Éppen az AK VG YNV gazdasági eredményének isn1eretébcn kétségbe kell vonnunk azoknak a
szaken1berek11ek a hozzúértését, akik ezzel ren1éltek anyagi bá.zist tore111te11i a szocialista gyógyszerellátáshoz. Valóban: az állainosítúst követően
évekig, addig, arníg a gyógyszerfürgalon1 a biztosítottak szá1uának erőteljes növekedése következtében jelentékenyen 111eg ne1n nőtt, a gyógyszertári vállalatoh:. annak ellenére sen1 voltak a vártnak
111egfelclöen jöveclclrnezők, hogy tatarozásra, javításra keveset, beruházásra szinte se111111it so111 költM
hettek.
1

Összevetésül: Pest 111egye akkor 110 gyógyszer·
túra lr151-ben 22,G nlilliót forgaln1azott; ez kb.
17 ezer .Ft/hó/gyógyszertár. 1\lár 1\153-rn .l!J':"-kal
emelkedett l1 forgalom [135].
Jlövideseu 1negkezdődött a. gyógyszerforgalorn
tervezése [136], 1najtl az ellátás decentralizúlása.
Ezt követéien kitünt, hogy ne1ncsak a gyógyszertúrak zörnét kell rekonstruálni. dc a létrehozott
központok (,,dec.:cntrurnok") so1n felelnek 1neg céljaikn<tk. „Az úlla1nusitú::;sal egy olyan húlózat került
úllanli kezelésbe, aruel:_;{nek sz{uuos egységében a
háborús károk niindo~vikét son1 pótolták. Ez, t()vábbá n, fűrgalorn jel~1ltős bővülé::;e egy új gyógyszerészi ágazat: a korszorü hálózatfOjlesztés alapjait raktH le.
~~kezdetben

el<.ifordul<i túlkapúsok után azo11ha1t
fokozatosan n1egnyílt az út a szakn1ai felen1elkedés
irányába is ..A. létrejött szak1nai irányítás és ellenőrzés talaján különösen 1057-tl'il kezdődően -~
az erkölcsi rnegbocsülés jelei is n1ogjelentok. ]3eláttúk. hogy a gyúgyszortúr-tulajílonos()knak azt a
- döntő - rétegét, akik gyógyszerész-alkalrnazottat nern foglalkoztattak, nen1 helyes kizsúkn1únvoló tökésnok n1inéisíteni. l\Iire azonban az {dlan~osításnak ez az ideológiai-politikai töltete útértékelést nyert, ez 1nár kezdte elveszíteni aktua·
litás{tt: hiszen az orniatt. kezdetben annvira clkcdvetlonéclett, fásnlt kollégák közül nu:lr e:gyre kevesebben voltak köztünk. l\Iégse111 becsüll1et6k le a
sebek begyógyítására irányuló törekvé8ek, 1nint
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pl. az, hogy oklevelük„ 50, 60, 65, sőt:.70 éves 111egszerzésének ornlékére többségükben ők azok, akiket egyeton1eink arany-, gyérnúnt-, vas, illetőleg
rubin-cUszoklevéllel tüntetnek ki.

:l gyógyszertárak úlhunosítása az adott politikai-társadalrni viszonyok között törvényszerü, a
szociaJista egészségügy a.ht11jainak lerakása érdekében pedig szükségszerű volt. Az álla1nosítúst követően a volt tulajdonosok híven teljesítették a
gyógyszerészi eskűjükből folyó kötelezettségeiket.
Közülük sokm1 rövidesen folül is tudtak emelkedni
egyéni séreln1eiken; szakruaszcretetük, hivatástudatuk pártállásuktól függetlenül a szocialista
egészi:5égügy oldalára állította őket. Ezt a fol~ya111a
tot rneggyor.::iíthatta volna - és ezzel a gyógyszerellátásnak tett volna jó szolgálatot - az, ha az állainosítást küveté.íen. inár az elsli idt'íkben is nagyobb hu111únu1not tapasztaltak volna, olyat, 1nint
1~)57-et követően. Ez azonban hazánkban 11en1esak
a gyógyszerészet problén1ája volt.
LitóöZÓ

1-1.a türténelr11i tú;;latbúl értékeljük a küzfUrgahuú gyógyszertáral.;. l!JGO-ben történt álla1nosítását. ne1n 111aradhatnak etnlítés nélkül azok a
szakrnai eredn1ényeki aruelyek ennek folyaruá.nyai,
és aruelyek.re a 111agúngazdálkodás keretei között
aligha kerülhetett volna sor. Ezek közül első helyre
a ~nár korább<tn említett hálózatfejlesztést l~ell
sorolni. _;\..z a tény, hogy a gyógyszerfi1rgalon1 jeM
lentősen és folyarnatosan en1elkedett (els6sorban a
biztosítottak sz{unúnak az en1elkeclésc következtében. dc 1nás - szakrnai, terápiús - okok 1niatt
if:i), szükségessé tette a gyógyszertárak teljesítökópességénck a uö\·elését ..Ez ogyarúnt 1negnn1ta.tkozott él gyógyszert{trak helyiségeinek (raktúrninak) bővítésében és a gördülékenyebb uyógyszcrkiatlási n1údszerekhez ~zükséges berenll~zé~ck kialakításúban. _c\z úllarui kezelésbe került gyút!"vszerész-lakások kor.':izerüsítésére is - egyi<lejŰ1ei~--
sor került . ...:-lz állanli szcrvuzet szélesebb körü tudo1n{u1yos fejltídést, hozott, böviilt a szakirodnloni.
létrejöttek a ItLeg_yei küzpuntok. bennük a galeuusi
és szakfolüsryoleti laborat<'.lriun1ukkal. :\z sen1 harcyhatú fivvol111e11
kíYül. houv
sok falusi '-··
Qvóuvs'Z'ec~
"'.
·-~
résznek csak az álla.n1osít{u;t követóon Yolt alltahna
arra, hog_y rninden é,·hen szabadsúgra rnonjen.
.Anükor In5·!-ben tnegjelont, 1nnj<l 1055-bcn
élotbelépett az új - alapvetúen nuís - \~. l\Iagyar
(J-yógyszerkönyv, az akkor kezdúclö, korábban inkább csak helyi koz<lcrnényozéseken alapuló továbbképzés szélesen kibontakozot,t. Létrejött a
gy6gyszerész-továbbképzés
úllarui
szervezete.
torvszeríi irányitása. Ii.::z - 1nús or..;zilgok példái
bizonyít.júk - el se1n képzelhető a 1nagángazdálkodás keretei között. _;\. példúkat 111ég sorolhat11{u1k; kiernelve a gy(\gyszerészeknck a társadalnli
téren is kibontakozó tevékenységét, de n3ril\·ún,·aló: a. gyógyszerellátAssal szernhen f',{unasztntt,
évről-évre növek.vé) igényt n1ind az egészségügy.
1nincl <l lakoss6...g részér{)! az adott helyzethen esak
az állan1i szerv~zeti fi 11·1na elégíthette~ ld.
Azóta ezt ri, nézetet, fclíilvizsgáltúk.
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106. {íj :\Iugynr l(iízponti Le\·t.ilt.úr Xl.S:-c-1-r jclz.
40. és 43. doboz. - 107. Ul\II{L e jelzoténck ü205/2/
1949. SZ. 108. llO. Ü2Ü5/2/9/1949. SZ. 109. UO.
6205/2/12/1949. sz. 110. uo. 6205/2/7/1949. sz. 111. uo. 10.081/ó;:l és 4/19'!9. s?.. - 112. AGy 1949/
39-40. pp. - 113. ,\Gy 19·19/101. p. ll•l. AGy
19'!9/lOG. p. - 115. ,\Gy 1949/411. p. llG. AGy
1949/21i. p. 117. AGy 1949/200. p. 118. AGy
1949/lüG-lü7. pp. és 3390/1949. I\:.orrn. sz. rend. ciL:
AGy 1949/218-219. pp.
119. AGy 1949/25. p. 120 ..::\ Ciuzdustigi l"ötnnücs 10.081/3180/3122/1948. sz.
hattirozuta, cit: AGy 1949/89. p. - 121. 3180/52/19•19.
N!\I sz. rendelet, Jüsd: .AC-:.y 1950/24. p. - 122. ,::\Gy
1950/299-300. pp. - 12:1. ,\Gy· 1950/:132. p. - 12<!.
Ul\II\:.L XIX-c-1-r jclz. 9152/2;1/1950. sz. 125. uo.
9152/55/1950. 87.. - 120. 110. 9152/51/1950. sz. - 127.
no. 9152/20/1950. sJ.. 128. uo. 9152/25-1950. sz. 129. f)r. Ita:1cUh .!dnos írúsns közlése alupjün. - 130.
Dr. I\.olo:;s Csaba, akkor inkson.\·i gyógyszPrüirliúrl(1
írásos közlése alupjún. - 131. Szabad Nép 19;)0. július
~9-i szürn. 1:12. Jr'oryrícs Lús::ló v<:iei gyógyszcrtürtulujdono.s irüsos küzlésc. 1:13. lJr. Z:..'ikolic8 J(drul,11
visSZllCrnlékezése. 134.. ACi.v 1950/:~79. p. t.o\·übliü
dr. E'cN!f Zoltrín ín_isos küzléRc. Iafi.~J(crnplcr J(.:
Gyóg,vszcrészct J, 59-0::1, 19GO. - l:Hi. ~\liy 1950;:J5a:J54, ao 1-aua. pp.

r'.f" ofjicinc pharnutcicR in Ilungary. III. part. 'l.'hc
rutfionalizat.ion and Ú8 prcparation
'l'he tl1ird purL b prcscnting thc hist.ory of cvcnts just
IJefore thc gencrn! naLionitlization in 1950 und of thc
suLscqucnt cnfrn·ut:inenL of nationulizutiou. 'l'hc firs!;
signifiu1u1L sicp of it \n1s Lhe cstnblishnH:'tlt of nn orgHnizatinn, c:nllcd: Nntionnl Ent.crprise of Phar1nacies
11uu111gcd b:.- thc 8tutc. On lhc bu~is of urchivnl <latu a
survcy is givt'll t111 the cenn1H1iiea! uctivity ttn(} several
indiccs nf this ent.erprisc. 'l'linn t.hc prcparutions of
gencrnl nut:.ionnlizntion i:-; introduced. ()n the bnsis of
arehi\·a! dat.a aut.hor suecccded in trueing 11p the cxact
t i1ne, \Yhcn it.. \\·ns dccidcd. 'l'hcre arc dclailcd J11ta on the
1_•xeeulinn and 011 t.hc 111ain 111cusurcs nftcr tlic nntionnlizntion. nn the int.roduetion nf "tuxas\'slcin''. \\·hich \VHS
!Hl\\' in pi·ineiplr. As a rP.''HliL ruit.ho'r poirds out.., thai;
undor t!ic given pnlit.icul-sociul condit.ions thc nationaliznt ion of pharrnac:ics \\·ns incvit.ablc. :\ftcr lhc 11utionnlizat io11 t!H· f(H'lll('r fl\\'!l(•rs fulfilled lhcir en<lc11\·our in ne·
(·ordau<.:(· wi t h i l H~ir l 1liarnH1C('\ 1t ieal oat.li. 'J'hcir dcvo·
ii<Jll t.(J tlii· l'l'!lfessinn nnd pr(lft·s.c:ionn! C(l!1Scions11css
t'tllthlcd lh\•!!J {(l {l!'Ol!lOll' ;/1(' S(H.~ialist. lif'altlt C!U'C ir!'t'Sjlt.:eti\·i.· nf tllt'il' party affi1intion.1"bi~; pn1ces.,; could he
,·n!ia1u.:l:d if tii\'_\' had 1.:x11erit·ri~ed nll the t itnc rooro
!iutnauit,\·, likv aft1'l' 19t:i/. But lliis probletn wns nol re·
si-1'ÍL~tl•il nnl,\· io t.he fielcl nf phunnucy in Hungnry.
ln t!1u e11ilog11e nut.hor tnkcs stoek of t.he nint.ter Ji:;i.~
ing diffc·rent. pl'nfps::.ionu! nchic\·en1cnl;:;.

(Lakcin1: f:Judu11e8!, '1 1i[/ri8 u. :!l.

~
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Érkezett: l\J87. J. !G.
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l·L\T„\S JtS i\fELLJ;;KIB'LÍS
1\.rcbs, A.: SelnL .:\pnth. Ztg l:lti, ;'371-578 (1987).
:\ kü;,lcrn0rn· a kortiko;:;ztt•rnidoknnk :H.í e\·vel ezclc'it j
tört.énL be\'czUtösút vázolja. Lehct..Ö\'Ó \'Ült, 11 dern1nt-úzisnk hosszt~dnhnas kczc•léstínl·k lt!!'Övidítése, n terápia fejlr>szt<'.·sP. ( lsszef ng[aljn n knt"t iknszteniidnk hut.ósnwcl1nuiz111u!'lÜL. Oszt.til\·<lZZH n fnnnakn1tokat. hnt.r.lsinlunzii-ü,;
szc1npo11tjú!Júl. }~:.;zerint, gyengébb hnt.úsúuk: p!.: fl.yUrocnrt.isn11, i\f Pi l 1yl pr:nl nisnlnn, l )l'f'( !nisnlon, T-\:üzépcrüsck: pl.: JJcsoxy1ncthasoB, JJex11111eU1ason, F!un(éortin·
but:-·\nL l·lnr1nndik csoport nz eníscn hat.ók, pl.: Betnrnet.hnson, Trin1nicinolnnal'.eta111id . ..:\ közlcrnény kiuincli, hngy n hutónn,\·ngnnk n1eµfelelü galcnu,;i f~n·rnú
bnn türténtí n!knli111tztisn 1tH:nn:-·ibcu hefnlyüso!jn n b11·
li:ísL .i{t~szlt>i.t 1 zi a LPnipiüs alkalrnazúsnkut.. .!gy szól tühbck között u lépc;:;iizctes kczclésrúl, n i.cnipin külünbiiz<Í
rnódozntairú!. Tüg terel uJ n 1nellékhaüisok isn1crt.et.t1sénck. }~zen beliiC rendszerezi a sziszténuís nH:llékhnüi.snknt. ÓJl bórött, kilrnr;nr\of,t„ l1{irfc\U!eien, vnln1nint n ritklil1l1 jelc11ségekt:t, het:-·i Uinct.ckf'L
A szerz{í (i~;sz(~foglnh·a tllf'gÜllnpíija, hog,\-" n kér('g·
;;zlcroidok szií11H1.s gyu!lndti:;os h(1rbf't('g;:;ég er;etében jo!ent(ír; fojl<ídési· crcdn1ény(·'.IJPk, fö!C'g ck(·énulk, pszorió·
zís csci.ébcn. l.'g\'anrtkknr n1ellékhnt.ósni küzill kicrnc!i
n küveLkezt1keL; · i'11i111unszu1 >prcsszi<i révén lH)rfcrtüzések
képződését:. idézhetik 1:h'i, n1ct.aL1Plitik11B lintl.isuk ré\·én
késlc!tcthctik sebek gyógyulüstit. :\ fluorozott, szúrtnt1·
zékok - huzn111os nlku!innzüsknr - nz arcon rn:zücenszer(í der1n11Lit.iszt. oknzhnLnnk. l\-Tellékl1nüísnk óltnlübnn
uz (!rtísl1ahisú szerek kü\·eLkeztél1en, ill. 11cn1 ellc1Hírzütb
csf'tekhen fordulnak elő (132).

E'üzl('!!!('.~n.\'(•k

a }i1·diens C11i1·1·r:-:1tli:c: hnstil1jHin:
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ID81. ,\ki·tuilis nlda!nk ií k<izl(•1111~11\· -- .'CX/il l9Si. :\kt.tuilis nldn!itk ;J kii:i:lt:H1é'.•11y -·· _·!rnoi1l, ('.·„. 1'.s ;ntsni: XX/5
2tiH-27:3 (lDkl).
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lflti:J-Lúl fol_ru·

rnatns \"i·1.suiílninkn1. \·c~uzet.i :?:? ki.irzr-t!wn. }:nnck n szé-

lt·:-; ki.Jr(i f(.:1i11.Jr0:01u_'k a-z 1·!'«•lnn'.·n:-···it· i;;nH·rietik u liq1
feui.i kt~l- ;nt·ll.Jldetldw11 t~·:-; t'l":\' kiilön k(izh·nH.:n\'beu, n1eh·
az i')sszefng!n!1'1 l·ri\'.~kt·!1'.,„;i. (.,\r'.(.nlinnzzn, J l!'i il'(l d11\Jni nd<{t.
ft! lsnro lüsú v ni.
_.\ szcrzt1k t.n11aszinl1dnik alnpjá11 ni111utnLnak 1u'l'n,
l1ngy körzel('t1k1'.•ni· !'j(J liipert1'1ui1is l·:nl'inn dnkui1t('llLó.ei(1jiinnk 1\i.i.i>ldnié;.;r.~\·Pl 1_'q·ff~·kellH'ÍiÍ 1_1 ki'1rzr:H nJ'\'ns hipPr·
(('111ia J!nnd•1z1\sit. ~\z ulknlrnnzn(.(. n1ó1lszcri·· ülüdübnll
111l'gfel(::!(1l:!lk tn!1ilt1ik. !-\:iizlik nz n!kn!1nazot.t„ i.r·nipia
liut0kon:-·~iíg1.innk 1ula1ait.. Sziikst:gcsnek tnrt,jó.k n liiper·
Lúnia gond(lziis szak111ai ki>·<(·tl:l1110nyrcrHlSZ('ré11ek isrnt'.1·
(('\{. 1iigoud\1lcísüt, n szukr11ni iriiny\ l'<t:k eg,vsl•g;_'s int·g·
\'Hl(Ísíkisiit, l'!f·n1zt'•sl·t, t'•rit'.•k(·ll~:-;ÖL Tn\·iíhlni fontos a
<·sPpori.ns tls <·uy,:ni \(1\·1.i!,J:!.;,'.l'z1',;.; új t,·f!11tUk1_íj1innk ki1thddt.ii!'öa. !gy sz,'.·l(':-i !:..i'1rl•(·n if'l'j!·dnek nz 1'1j rnódsz(:rt:k.
Ct:•l:-izPn'.ínl·k t.nrt-jiik n gondoziis folynHiaLns \"Oltüf'·, ill. n
\ · iz;.;g1.ila t.o k i1 J(i ll ki ·,o t i n ie!.!i::i 1Hl.d-lt~;.;1:: L
)! i;;cl nz rH'\·ns,„-··U,\'(·1r;:-:Szc1«!;.;z kii pc!"n!ni'· sorün gynkt·i~n feluti:1·iil HZ nnti!1i1•1·rlc11zi\· :·U,\'l'\'k n!!.;a\1nnzüsn, t:Zl'll
1'üzle11H;l1 \.f,\;: 1i i·i 11nt1l1111i 11 \"'lf:1í;.;1! ;_;\·r.'1u\·,.:zprt}szck szür111.Í.l'H
i>; !insznn~ ( 1'.!fi).
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