
 

 

Előterjesztés és határozati javaslat tervezetek megküldése 

a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság küldöttgyűlése részére, biztosítva a küldötteknek az 

előzetes tanácskozás lehetőségét 
 

A jelen írásbeli előterjesztés a küldöttek részére megküldésre kerül azzal, hogy az MGYT Alapszabály 
módosítása a 2020. április 28-án kelt elnökségi ülés döntése alapján a legújabb, hatályos jogszabályoknak 
megfelelően megtartandó küldöttgyűlésen elfogadásra kerüljön a személy- és vagyonegyesítő szervezetek 

működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV.10.) Korm. rendelet – továbbiakban R. 
- alapján. A R. alapján az elnökség arról határozott, hogy ülés tartása nélküli döntéshozatallal, a küldöttek 
személyes jelenléte nélkül kerüljön sor írásbeli szavazás útján az Alapszabály módosítás és egyéb napirendi 
pontokban előterjesztett határozati javaslatokról küldöttgyűlési határozathozatalra. 

 
Az elnökség arról döntött, hogy arra tekintettel, hogy az írásbeli szavazás során a határozati javaslattal 
kapcsolatosan nincs mód tanácskozásra, ezért a módosító rendelkezésekről szóló szavazás elrendelése előtt 

megvitatás és tanácskozás céljából előzetes véleményezésre és javaslattételre megküldi a küldötteknek az 
Alapszabály módosítási szövegjavaslatokat.  
 

E javaslatokról I-VI. sorszámmal ellátott részletes előterjesztés készült. Ezeket az előterjesztéseket az 
elnökség javaslattételi felhívás megküldésével úgy továbbítja a küldötteknek, hogy a felhívás 
mellékleteként csatolja a javaslattételhez szükséges szerkeszthető dokumentumokat is, amelyeket 

felhasználva a küldöttek javaslataikat visszaküldhetik. Az elnökség várja tehát ezeket a javaslatokat 
legkésőbb 2020. június 18-ig arra az e-mail címre megküldeni, amelyről az előterjesztések részletes 
ismertetést is tartalmaznak, csoportosítva ezeket a javaslatokat.   
 

A javaslattétel során visszaküldött azon küldötti javaslatokat, amelyek változatlan tartalommal módosítás 
nélkül visszaküldésre kerülnek, úgy tekintjük, hogy a küldött nem kívánt módosító javaslatot tenni. A 
javaslattételi felhívásra visszaérkezett javaslatokat figyelembe vesszük, de ez csak tanácskozás célját 

szolgálja, szavazási eredmény megállapítása ebben az előzetes vélemény nyilvánítási szakaszban nem 
történik. Természetesen kérjük a küldötteket, hogy amennyiben van rá mód, tegyenek javaslatokat.    
 

Az éves beszámoló, költségvetés, költségvetés tervezet és felügyelő bizottsági jelentés is elfogadásra kerül, 
amelyről majd végleges szavazás történik külön előterjesztés alapján. 
 

Az elnökség a beérkezett javaslatokat nem konkrét szavazásnak tekinti, hanem a módosítási javaslatok 
kiértékelését követően jogi szakértői felülvizsgálat után szükség szerint átvezetéseket hajt végre az egyes 
előterjesztésekre tett javaslatok alapján. 
 

Felkérjük a Tisztelt Küldötteket, hogy a javaslatokról az egyes előterjesztésekben leírt módon 
mindenképpen küldjék vissza a kialakított álláspontjukat tartalmazó véleményüket még akkor is, ha minden 
előterjesztéssel teljes mértékben egyetértenek. A javaslatokat tehát nem szavazásként értékeljük, erre csak 

egy második, végleges előterjesztéssel, a konkrét napirendi kérdésekre történő ügydöntő írásbeli 
szavazással kerül sor, miután a küldöttek a véleményüket továbbították az elnökség részére. Az a küldött, 
aki egyáltalán nem tesz visszajelző nyilatkozatot, azt úgy tekinti az elnökség, mintha tartózkodni kívánna a 

vélemény megfogalmazásától. A véglegesített írásbeli szavazás a javaslatok kiértékelése után kerül 
elrendelésre, a R. ide vonatkozó rendelkezései alapján, melyet a küldöttek részletes előterjesztés 
formájában ismételten kézhez vehetnek majd.  

 
Debrecen, 2020. június 2.  
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