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Legyenek-e piaci gyógyszerárak? 

Lakatos ./(í:s('.{ 

A g_vógys:c1jár.~a/111a:ds, o: drklíp:t's és 1ú111ogatás a: 
utóbbi idöbc11 isn1ét a s:ak111ai t.;s a s:lífcschh l.:<>:i·é/c11Hí11y 
érdck/öd{Hí11ck hon1loktcrL'he kcrlilt. A 1Vé1:iíí/éll' Aiinis:fl;_ 
riunz - a re:ett:Sl;i·c! fo/yú ri:s,~d!a1ok koorc/ind!ásdra -
s:akértc'íi hi:o!lságot ho:ott h;trc. Eh/Jen a s:akér1<'Ji hi:ot1-
ságha11 a Pén:iigynii11is:tériu111 kl'i:ga:dás: kl;1n·ischJjc
k(~111 i·cs:ek rés:!, és s:crclfit;n1, ha a Cfy() gys:crés:cr of l'asúi 
111 e g i sn1crn ék ré fen u'n ye 11 U' f. 

. A. Pén1.ügyn1inisztéritlfll fck'lóss0gc a téni;íhan cls<lsnr
ban ,J:..,z ürak 1ncgúllapítüs~lr6J"" sz<í\() l 9K9. évi LXXJ(\'ll. 
törvény t.!16írúsaiböl fakad .. A. gyúgyszcrkcreskcdch:n1 lla
tcís:ígi úrrésszahrilyozüs:lban csak a pénzligyn1inisz1cr 
egyetértésével lehet jogszab:ilyt kiadni . . :-\ gyögyszcrnL:k :1 
lakossügi fogya:-:ztüsban e!fnglalt _iclcntCíségc n1iatt ~i 

gyógyszcrúr fontos élctszínv(1n:1lpr.ll itikai kérdés. a 1:írs:1d:i
lnn1biztnsítüs pCnzügyi kiitc!czel!sl'.glj pedig érdcn1bL;n hL;
foly6solj~ik az ~íllarnh1iz1ar1:ís ltclyzctc;!. 

l'dlto-::.dsuk a gyúgys::.er-drkép:ésben r.'s -júrgal!na:.úsban 

. A. gytíp:yszi:r fcl!1aszn:ílüst ;Ji;ipvL'!ÓCJI (1rvosi-egCsz
ségügyi szernpontok ha1d1\izz~ik rneg . .:-\ gycigys1.cr clé5:íllí
t:isa. clju!tat:ísa a fogyaszt[ihoz a1.onhan ra1·io11álisa11 csu/.: 
ár11ka1)csolotok Úfján szcrvezhctö. Ez a korúbhi ir:ü1y1t'1si 
rendszerben is így vnlL 'föbb n1;is alapvt:!(i fngyaszt:ísi 
cikkhez. szolg;íl!:itüsfloz l1:1son\öan a1. egt.Ssz vcrtikunihan 
cr('ís 6llan1i kontroll érvénycsiilt (11a16s<igi ürszahülyoz:ís. 
kCizpuntilag vezérel! - bizony{ls f";izisukb:tn L~gycsatorn:ís -
forgali11:1z:ís). Ez a rt:ndszt:r s1ohil.fi'lít;!clck nicllt"!t ;1 szah-
1nai szc1npt111tnkat kiclégí1cttt..~. :1 n1üki'kiés kiill.sc;,gci a:i.<Hl

han j<íval nagynbbak Vllltak az i11<k1knltn:íl (pl. az (írüísi 
készletek 111i:1tt) .. ;\ kín~ílati hiúny{lss:íµok. az ckíre !lt'lll 

k;ilku!;i!ha!ci csc111é11yck (vil:'ígpiací ;lrv;iltoz:ís(ik. inl'!:ici1iJ 
cll~ít:ísi z:ivarnkhoz. pénziigyi fcszültségckht'z vezettek. 

/\z inínyítüs k1.T1.'src azukat a 111c~i;oldd.1·(lf:o1. a1nclyck az 
l'!nlitcll hibük;1t csökkentik. kiküszübiilik. J l)glJ-bcn a !ia
!(is;igi :irak rendszerét !ia'.ö . ..;:ígi ;írrésszah:ílyoz;ís v;íltoila 
rei. így a gyógysZl'.I" jogilag .'iz;ibadüras lelt. Vúl!OZ(l!{ ;J 

1:ín1og:1t:is 1nödj;1. t..;S ni ind gyakrabban annak n1c;rtékc. Szi
gorühb;i v:íltak a gyógyszc1Tt~rHlclés szakilaHísügi Szah~í
lyai. Ez éY ;n1gusztus:íhan lÍj rendelet jelent 111cg a gyógy
szerek kL~rcskedL~lrni {trrésérúl. Ez c'rdckcltségi ()!dalr(1! 
1ncgtcrL:n1ií ann:ik fcltétt:kt. hogy ;i n:igy-~ é.-; kiskt:rcskL~dc
!crn kliz(ill ésszLTÚ n1unk;unt:gosz1:is jdjjlin k;1rc. i!k.'tYc az 
cgc~sz forgahin1 !iiaci ;il:ipon s1.l;rvL'zcídjc;k. 

l l/)3. janu:ír J-jl;Híl bC'.'CZt:!ésrL~ klTlil a di'.!.!.rts.,:/l' (Ír

r/s. a111i !ov;ibh ri rH 1111 í!ja ;1 nagy-- c;s kiskt..'reskcdc hn i L;rdc
kc l!sL'.gcl. kii!önhsl~ll abból a S/.c1npontböl. hngy az nk·s(i!)h 
gytigyszcrck !ennclL;sét t5~ fl1rg:tl1naz;ls:í1 ne szorl!s:ik ki :1 
dr;ig:ibb készllrnényck. Ezzel cgyidcjílit..'.g {{J{>3-!l11- ha :u. 
() rs 1.;i gg y till;." az .-\ F ,;\ -rcndsz~'. r :it:lla k ít:is:'in. i l SYJ i ki t<ir\·é ny 

. .\F.A kulcs érvén.ycsül. (ldúküzhcn az Énk:b.:~vl:z!l:l(i T;1-
n:ícshan olvan c!.!yczsé!.! született. ho!.!v a !.!VÓ!.!vszc1\.~k 

1993-han i; ;\F ;\~;1cnte~sCgc1 '~ lvczzen~i~. - :; ~i.l~;·i~.) 
r\ gyögyszcrgy:írtüshan egyre csökken a1. :íllan1i tuLij

don clon1inanci6ja. Nincs indok a nagykcrcskcdL•l111i n1orHl
pöliun1 rcnntartüsüra. és n1cgkczdcídik a gyögyszcrt;'trak 
privatiz:íciója is .. A. foly:irnat visszafordilllat;!l!an. 

A cínzhefi kl;rdésrc !cluü n1a.~o a: (;/ct aclju 111cg o \'tilos:.!. 
r'\ gyógyszer ;iru és h:ír valöhan külünlcgcs üru. cl6úllítú;;a 
l;S forgahnaz;ísa sor:ín piacgazd:is:ígi cl vcl:et és 1cchnik:ík;H 
kL'.!] klivcini . 

;-\1. e1n!ítctt v;iltoz:í:-:ok \·i:;zony!:ig .t:'.YOi";;;!lJ r1h:i!i1,,':. 

be. E1.t'.rt érthctcí. hogy J;ítsz(íl:1g hagyon1:ír1yt1:-; (:rt;'. 1
- -' 

érdL'.kL;k b\1ntl11ak fL'I y;1gy kén!(ijL'.k:z,'idih.~k lih'P. i i_;1d ,..,,., 
111 indt'.nnck a lakossüg s:;.ún1;íra is kcd vc1.ótL:i 1 ;., t h-(:u ~~zJ::·

nyc, hogy a n1t:gszokol! kcrt..•:-.:k..:.dc!n~j forrn:ii~ 

k~pnl~k. l~.<; a fo!y:1rn:it :ircn1L~!kcdés 111l'.llcu ilil:gy 
ívlcgítéléscrn szerint azonban nincs inüs üt. ha a j(i ciiüt:':':' 
fl'.11111:irl va a t;írs:1dalon1biztosúús pl:111.l1gyi i.< ,.._,, 

szol itl;l!ni akarjuk. /\z Jt:nnl'.s1.ctt..'.S !ürt~k v:~;s . 
:etés" !egyen :iikkenr'.i111tJ1tcs. Ezt~r! a pi:1c·i ,__;J .:'L'.k 
k:orl:ítozüs~ir:i szükség \·an. „\ folyani~1t nchl~;.:.;~~gc. 
uirsada!rni Crdckcgycztcll;s j(1gi-i111t'znh;nyi fr1rll1<ii n:;:
nyoznak. nlindcnckc!d!t a;: tin:'dlö t'.s szakniaiL:g L:ikc:. zllit 
fugyas/.l(íi érdckvédt'.IL'.IJL !i! is S'!.üksl;~: v;i11 arr:L 
a szakrnai kérdösck t;s a .'>l.nciü!is pnihléni;ik l'lkiillinülj:, 
fll'.k. 

.:--\ tuvübhi:1kh~u1 íl í1Íuci (;.1 ári'i s:( 1n\'o!: ( ;!d;!l;in·iÍ 

juk a kérdést t;S ft:!lL;k'lczt.iik. iiugy :1 
z;ís;íbiil ~llh1dö sznc i:íl is pn1blé111<Ü::11 
kczL'lní. n1in! a lakl!:11:ís. az i5k:lrnisz\:rck. 
.-:ok dr;·igu\:is;ibtil. :íli:d;íb;u1 ~I fn~yaSZ(íÍÍ Úfl'i'fit:[k,_~(\,_ .<h<."<j 

crctlúkc!. Vl'gyiik ;;orr:i ~1 f(lntn:-;:ibh szc1np\111lPk<1L 

;ti /1! c,1:1·ui<Jsi'tihil1•-c. iiu.'..!y u::uii( '.\ , ", ,, ·'-' 

s::Ú,':.!. nlindcn j)(lfif:dj(íhun a:en 1 

/-\ fch·t'(t5S llCJllCS;lk a knr;\bhi !ial.ai gyakor];!{r;i. Íl'.llll~i'il 

:1 píacgazd;1s:ígt1kban 1:q1;1...;/.la!l1a!(1 n1\.~go!di--;okr:1 i;; v1s;:
;;zautal. l'1l~J11 szabad azonban figychnt..~n Llvfi! 
ni ind:1zokban ;i nyugat-curúpai l1rs1jg( ik h:in. :1l10! 
l;.'i s1:1hil gy<igyszerttrak \':l!lll:tk, a tulajdunfunn;'tk \,,,':< :·1 r, n·· 
~<ilrnaz:is rcndszcrL:i c'.vti1.cd\.:k :!lat! ~!lak1d!;d: ki. :1 
szcrY:ilaszték stabil. az inf!úci\is ni1:1 1\:rHlkivii! 
f\-'í:1gy;1n1r...;1..:\gon jL'.!cnk~i; C,':.!.yii:fc/1c·1c! scn; udoi! !. iin-
]llir! !lh\.T:tlíz:il~ís:h·;i] l;S :i sz:ih~:d:ir a!kai111;u_:is;Í'·.':d 
jtí!<:g alakul :ít a hagyu111:inyos gy(lgys1.t'.rkír1:íi:H. 
h:1n \':t!lnak a tuL1jdoni l:S .<;/LT\'\.~/.t'ti v~illti!.:\_'.:.":. '.'< 

:Írakhan :IZ infl:íci(Í! is \:(\\'C(ilÍ kc!!. /1:: C!l/ŰíCí! r,·:; !!<Ífi11·f 

fi'ÍiÚI !/('fii r~·ti/i.1. 

.e\ gy<lgyszcr;ir-t:irl\();'.:tt;i.-.: n11nn;1ti;· l\'.ild.' ·;:,,. I'l' :1 h: 
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cgystígcs gyógys:erára/.:. 1·a1111ak. Térben és időben azonban 
!ehetnek eltérések. Ennek oka, hogy 

- a hatóságilag tncgállapított úrrés ncrn rögzített hancrn 
n1axi1nült, tchüt n1ind ~l nagykcrcskcdcí. rnind a kiskc
rcskcd6 adhat úrcngcdrnényt: 

- azonos gyógyszert eltérő forr(1sokból (pl. hazai vagy 
külfölcli kereskedőtől) lehet beszerezni. ami adott 
esetben cltér6 árat is jelenthet: 

- a gyári. nagykcrcskcdchni. gyógyszcrtúri készletek
től függően az ürváltoz:'tsok cltér6 id6pontban érik cl 
a gyógyszertárakat. 

Az cn1lítctl eltérések rncgakridülyozüsüra törvényes esz
köz a hatösúgok kezében nincs. Esetleges n1cgtcrc1ntésük 
nc1ncsak itkíigénycs lenne. dc nc111 is volna célszerű. A.d-
1ninisztralív clóírrísoknak az ell;ítüsl befoly:ísolcí negatívu
rnai nagysügrenclileg haladn:ík rncg a jörész! pszichikai 
előnyöket. 

b) A gyakori á1Tá/ro:ást cl /.:.cl! /.:.crii!ni, ugyanis Sl~rri a 
!a/.:.usság érdekeit és n1cg11chc:íti a gyúgys::crl's::ck 
1111111/.:.óját (hang:i/.:. cl a /.:.(:i'.'ctkc:ö kih·c1c!nu.h1y!. 

.A.z árv;íltozüs gyakorlatilag jcírés1.1 az intlícitival 
éisszcfliggö prohlén1a. I-latö:iúgi úrszabúlyoz:ís rncllctl is 
rendszeresen kellene az úrakat 1nöclosítani. ,;\ tcnncló. a 
forgahnazö. illetve a Tb. likviclitüsi helyzete ncrn teszi 
lehetővé. hogy a külsó~hclscí :irernclkedések érvényesí
tését /Joss:ahh idörc (pl. egy évig) clhalassz;'1l:. rúad{lsul 
ilyen esetben idór61 id()rc a lakosság ;iltal is nehezeb
ben clviselhe!ö nag_y1nértL'.kú :ir. ill. térítési díjcn1eléssel 
kellellL'. hclyre:íllítani :1 nonnü!is ~ír- és pénzügyi viszo
nyokat. E gyakorlat !arthatatlans~íg.-H az clnnílt évek 
1neg1nu1attúk. ,A, hatályos jogszahúlyok és a niegvülto
zott forgalini rend a j(l/ya111a1osahl>, 11c111 /1:ik{,·s:cri'l ár-
1·álflJ:d.nik irányáha n1111atnak. 

A la/.:.osságnak (;r:(;/.:clnic kell, ho.u,y az infl;íciö és a 
haszn:ílati értl'.knövckcdés fUgg\'L;rl)'L;hcn egyre drú.r;tihhan 
lehet a :{\'(ígys:crc/.:.Jie: ho:::.(~.i11111i. ;\z tennL;szctcs. llogy az 
orvos a g:yligyszcr felír:ísakor a szakrnai sze111pontokat te
kinti elsődlegesnek. Jö azonban. ha ;u. (_irvos is tudja. hogy 
az alk:i!n1:izott gyógyszer a körll{iznak. a1. cgy(~nru„'.k. illetve 
a Tb-nei..: .. n1ihe kerül"' .. :\ hur11;í11szféra énék. és türsadalrni 
presz!iZs\·esztéSL' t<í\·o!níl SL'.!11 csak a kiiltst'.gvetési t:ín1oga-
1úsok zsugnrod~is{ival van összefügg~shcn. 1..\z igények. a 
IL~hct(iségck és az ;Irak olyan diszllarrnöni~íja j(\H k;trc. a1ni 
csak rcforrn-l;rtéktí h.'.pésckkcl szlintcthctl'i' n1cg. Elerni ICI
tétc.l. hngy a ga1.das:ígoss;igi SZl'.rnh:'.lL'.t l'. ll;rcn is utal t<ir_iün. 
Ha :t gyllg.yszcr ncrn piaci {trukL'.111 jut cl a fc!haszn:ilötioz. 
a szakrn~ii SZL~n1pontnk is kucbrcra vannak ítt'.lvc. 

e):\ lb. nchc:(n 1a!til 1iUc;ko:1íddsi 1101111 1/:oí sa;1ít t;nlc
!:cinck L:r1·(;11.1·(·sít1;.1.L;rc a llll'}.!.l'd/to:ou j(ir,r;ol111i- 1;.1 

úr1·fs:1)11y/lk J:/i:cpcrri'. 

. ..\ 1:irsadahin1hiztns1·1:is p0nzügyi helyzete \·;ikíh:in rL~tHl
kivül fnntos tényez(}. Eddig a ·rb. a IL~rr11L·l(ií ;ír:1k ld(isr.akns 
\';i!(oz:is:iv;d cgyidcjtílcg k\·;ízi hatös:igi rogy:iszhíi ürakat 
;i!lapí!o!l n1L');'.. Ez azonban :1 jl\YÖbt..:n HL'fll j;irh:tt('i tíL rncrt 
c!lc11trno11d ;1 gy\·\gyszlTCk s/.:th:1d :lrfl1r111:ij:·u1;1k. rll~hL~1.ch
ben L'!fui:'.:tdt:!!h;l!(i. !iikc;~;.szcní :i1\.::rnck;:-:ck1.:L c.sl'.!cnk0111 

„ket tös„ tún1ogatási rendszer nuíküLite!ését teszi szükséges
sé . 

. A. szakhatösüg, a túrsadalo1nbiztosít:ís, a tennclö és for
ga!rnazó v:illalatok cgyiit1t11/lködésé\'CI jöhet létre nonnülis 
helyzet. A tá111ogatás rcnds:crénck al/.:.alnu1::kodnia kell a 
piaci árrcnds::crhc:. E::. IH'!JI pass::.ír s::crc11kiir, arnclyhen a 
tenncló és forgaln1azó korl::Hlanul érvényesíti a költségeket. 
az orvos és a beteg rncgfogahnazza az igényeket_ a 111. 
pedig ,Jizet". A gyógyszcrár-tún1ogatús clóirúnyzata 1993-
ra 38 ivid. Ft. A fogyasztó az ::írnak <Ítlagosan csak n1intcgy 
17'J'ó-át fizeti. An1íg a lakoss:íg ncrn fogyasztói dron (tcrn1c~ 
!ói ür +árrés) kapja a g.yög.ys1.ert. a legnagyobb „vúsúrló„. 
a Tb. kikapcsoldsa esetén torz 1nódon érvényesülne a piac 
úrszah:Uyozó szerepe .. A Tb. teh:ít joggal tart igényt arra. 
hogy az ;ír és forgalrni roJyarn:itokban tcvcíleg.cscn vegyen 
részt. 

.~\ ktizeljöv6bcn a Tb. terrnészctes partnerei a nagykcres
kcclc'ík. n1crt n:íluk történik a döntés arníl. hog.y honnan 
érdcrncs beszerezni és 1nennyiérl, itt ;:íllnak renclclkezésrc 
rnindazok a piaci infonnúciök. an1clyckhez hozzürenLlelhc
lCÍ a t~íinogatüsi politika. A Cl;l 11gya11is a kú:pén: !egratio
nd I isabb fc I ha s:11ú ! ása. 

,.:\Tb. <..;s a nagykercskedelern kapcsolatüban a kövclkczcí 
kladawk"t !útjuk: 

- /\ hazai és i1npon kín:·t1:1tr:1. a beszerzési nicnnyisé
gckrc és ~írakra vtinatkozö infonnáciökat a nagykeres
kedök a Th. rcndclkezösrc bocs;ítjük. 111ivcl szún1ukra 
is fontos piaci tényezó a túrnogat;ís vúrliatú szintjének 
isn1ercte. 

- .A. Tb. a gyógyszerek tjrsadalornbiztosítüsi tü111qgatü
s~ü1ak koncepcitij:lval összhangban - a gyógyszcnc
r:ípi:ís költségek n1inin1alizúlüs:íra üszUindzve és a 
gyögyíttís szakrnai szcn1po11tjait is figyelernbcvévc -
rneghat:'trozza a konkrét tü1nog,atüsi 111é.rtéket. A ha
tüstanilag azonos készí1111ények közül az olcsöhbak 
k:ipnak t:írnogat:ísL ;\ hatös:lgilag 1negül!apított ke
rcskcdcl!11i úrrésck egyértelintívé teszik a forintb;in 
kifejezett t:ín1og:it:ís kiszürnít;ís:íiloz szükséges fo
gyasztöi ürat. 

- Türekcdni kell arra. hogy bizonyos id<in belül (pl. 2-3 
hónapig) stabil n~1gykerL~skedc\111i cl:id:ísi ;írak érvé
nyesüljenek. Ez a bcküvclk•..:zett és vürh;:ltó tcrn1clcli 
;Ír\'Ültozrísl1k. :'trfol yarn·vjltot:üsok olyan inérlcgelésél 
igénylL a1ni acloll iciü:;zakon belül fedezi az ;ítlagos 
bes1.erzési ürakat. ,'\ tcnnclcl\'cl illetve nz ín1portlÍrrel 
i~; ésszení kock;\zat rncgoszt:ísra kell türckedni. Ez 
szl'r1.Cídés k0rcll~se. 

- .~\kialakított fcltéte!t::k csak újabb cgycztctcí !ttrgyal:'1-
sok révén n1ödosí1hatök. 

A túrsadalon1biztosítüs ~1 11;1gykt:rcskl'.c!cívc! szcrnhcn 
_Í(1ggaJ t:írn:i.sl.l kliVt'!eln1ényckct. hiszl:n ;i 1;írn(lgatoll tcr-
111ék j<.ival .Jorgalun1képeschh „. /\ 11agykcreskcdelr11 i érdc
kL' lt:-;ég :íl!al;ínus fe!!é!elei l az :irré~-szah:ílyoztis 1neg.tcrern-
1 i. ezen hclü! azonban nen1 cél~zení a r:ífordít;ísi ch'L'.l 
:d1s1.o!utiz:í111i. Jgy pl. a h:itös:·igilag 1ncg:í!!apí101t ÜITL;S 
rigyc!crnbc~ veszi. hogy :i nagykcrcskedcí sz:írn:íra nen1 cgy
r1 lrn1:'1n chín;i(ís az nrsz;ig ccntrun1:íha vagy hat;\rvídékcirc 
:-;z;l!lí1:111i. 'I\.~nn0szetcscn a na~ykercskccl<i racionaliz<lllial
j:i a ll'\'i5kL'lly:.;0g\5l lÍgy. hogy a sz:íllít:ísi kOltségek cstikkcn~ 
t1.:."l: ér'lk~kéhcH rc~ginn;ílis c!l:it(1 hú1.isoknt l;1lft ki. 
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A gyógyszerész számára az el6z6ck alapján egyértelmű
en meghatározható a fogyasztói ár és a térítési díj. Ez 
változást jelent az eddigi gyakorlathoz képest. amikor ké
szen kapta az árjegyzékekel. A piaci {UTendszer azonban 
nem működhet másként, minthogy a gyógyszertár maga is 
résztvesz az árkialakítás folyamatában. Ez ugyan többlet
munka, de a gyógyszertár üzleti vállalkozássá fejlődésének 
egyik feltétele. 

E/Ure teki11tve 

A forgalmazás és az árak vázolt rendszere mellett l'an 
esély arra, hogy a szakn1a néhány é1·en belül rnár alapve
t!Jen piaci elvek szerint rnliködjön. Arr..t különösen ügyelni 
kell, hogy éppen az átállás során ne korlátozzuk a gazdasügi 

motivációkat, inert az magát az átalakulási folyan1atot in
dokolatlanul elnyújtaná, a későbbiek során pedig lehet majd 
mérlegelni a nyugat-európai országokban bevált - egyéb
ként meglehetősen változatos - megoldások valamelyiké
nek adaptálását. 

Távlatilag jó lenne, ha a gyógyszertárban csak egyfé
le ár (a valós fogyasztói ár) jelenne meg, és a támoga
táshoz más fonnában jutna az, akit megillet, de rövid 
távon ennek legfőbb akadálya, hogy az alacsony jövc
dclmúck átmenetileg sem képesek a ttln1ogat;:íst ,.n1cgfi
nanszírozni". 
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fűr den Bcrcich Pha:.-ma Knoll AG elnc 

INNENDIENSTMIT_A~BEITEPJl\T 

die folgendc \ioraussetzungcn 111itbringt: 

o abgeschlossenes Phar1nazie- oder Iv1edizin-Studiurn oder Erfahrung irn flharn1a-Bereich 

o gute deutsche Sprachkenntnisse in \Vort und Schrift; I\enntnisse clt:r englischen Sprache s ind 

var \i orteil 

o Erfahrung iln Maschinenschreiben und interessc fC1r PC-Einsatz 

o selbstandiges und efI1zientes Arbeiten 

lhrc Hauplafgabcn: 

o adrninislraUve Funklion 

e Unterstützung des AuJ)endienstes nüt cicr Pí1ege von J\Lu1denkontakten 

o Organisieren von Reisen, Besuchen 

o Sonderaufgaben in1 Iviarketing-Bercich. Produkt-Ivlanagen1ent 

\Vir hitten Sic. lhre dcutchc I3c\verbung 1nit vollstancligen Unterlagcn und F'oto an folgcndc Adrcs.se zu sf.!nden: 

B.ASF HüI'JGP:.P..Iil KFT. 
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