
FELHÍVÁS 
 

a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság – MGYT - küldötteinek összességéből álló 
küldöttgyűlés határozathozatalának céljából, írásbeli szavazás elrendeléséről  

  
melyet korábban a jelen felhívásban az MGYT elnöksége a veszélyhelyzet során a személy- és 

vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV.10.) 
Korm. rendelet – a továbbiakban: R. - alapján a kijárási korlátozásra vonatkozó előírások betartása 

miatt, e rendelet 3. § vonatkozó rendelkezéseire alapított felhatalmazás alapján, valamint az időközben 
hatályba lépett, a veszélyhelyzet megszűntetéséről szóló 2020. évi LVII. törvény és a veszélyhelyzet 

megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi 
LVIII. törvény ide vonatkozó rendelkezéseire is figyelemmel a következők szerint rendel el 

 
 
 
Tisztelt Küldöttünk! 
 
 
Mint az Önök előtt is ismeretes az MGYT elnöksége a címben hivatkozott jogszabályi felhatalmazás 
alapján a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény hatálya alatt a járványügyi 
egészségügyi helyzetet mérlegelve kezdte meg az MGYT számára fontos és halaszthatatlan 
intézkedések végrehajtása érdekében az előkészítő munkát a korábban már tervezett évi rendes 
küldöttgyűlés megtartása helyett ülésezés nélküli határozathozatal előkészítéséről.  
 
Ebben a helyzetben a küldöttek által is ismert az a tény, hogy a küldöttgyűlés ülésezésének a kijárási 
korlátozások fokozatos megszűntetése és a járvány egészségügyi helyzetének kedvezőbb alakulása 
ellenére továbbra is akadálya volt, hogy a küldöttek többsége akadályozott a döntéshozatalban. Az 
elnökség továbbá azt is mérlegelte, hogy az MGYT tagsága és küldöttei is civil életükben az 
egészségügyben és egyúttal, emellett az oktatásban tevékenykednek, esetükben tehát a fokozott 
veszélyeztetettség tényét figyelembe kell venni.   
 
Az elnökség jelen felhívást írásbeli szavazásra arra figyelemmel is teszi, hogy bár az elnökség a 
döntéshozatali eljárás megindításakor még a fent hivatkozott R. alapján hozott döntését a 2020. évi 
XII. törvény hivatkozott felhatalmazása miatt kezdeményezte, az előkészítő dokumentumok is ennek 
megfelelően kerültek előzetesen kiküldésre a küldötteknek. Az elnökség megerősíti e döntését a jelen 
felhívás kelte napjával a korábban még hatályos R. rendelkezései alapján, és azt fenntartva az új, 
időközben már jelen felhívás megtételekor hatályba lépett fent hivatkozott két törvény alapján is. Az 
elnökség döntésénél figyelembe vette, és különös tekintettel volt arra, hogy a Ptk. egyes 
rendelkezéseitől való eltérő szabályokat a 2020. évi LVIII. törvény 51. pontja a jogi személyekre 
vonatkozó átmeneti szabályok címében továbbra is alkalmazhatónak rendelte, ezzel lényegében 
megismételve a veszélyhelyzet fennállása alatti eljárási szabályok alkalmazhatóságát.  
 
Jelen előterjesztésben hivatkozik az elnökség arra, hogy a legfontosabb és továbbra is fenntartott 
korábbi R. rendelkezéseket a 2020. évi LVIII. törvény 106. §-ának és a 107. §-ának rendelkezései is 
2020. december 31-ig a jogi személyiséggel rendelkező MGYT számára is lehetővé teszik.   
 
Mindezek miatt az elnökség tájékoztatja a küldötteket arról is, hogy a küldöttek részére jelen 
felhívásban a már korábban megküldött előzetes előterjesztésekben közölt, az akkor még hatályban 
volt R. vonatkozó rendelkezései alapján a határozati javaslatok előkészítése során a R. hivatkozásai is 
feltüntetésre kerültek, ezért az elnökség a jobb megértés kedvéért ezeken nem módosít, hiszen az 
előkészítések még ekkor születtek.  
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A jelen felhívásban korábban már előkészített R. rendelkezéseire alapított határozati javaslatokról 
szóló szavazásra történő felkérést ezért még továbbra is az előkészítéskor hatályos R. rendelkezéseire 
hivatkozással közöljük a küldöttekkel.  A R. korábban már hivatkozott rendelkezései ugyanis már 
megtalálhatóak az időközben hatályba lépett törvény 105-107. §-ának rendelkezései, valamint a 110. 
és 112. § rendelkezései között is.   
 
A kialakult jogi helyzetben tehát az elnökség a R. 6. § vonatkozó rendelkezései alapján hozott korábbi 
elnökségi döntése alapján jelen felhívásban véglegesített formában elrendeli, hogy a küldöttgyűlés az 
alábbi halaszthatatlan napirendi pontok tárgyalása végett ülés tartása nélkül írásbeli szavazás útján 
hozzon határozatot az alábbi küldöttgyűlés hatáskörébe tartozó határozati javaslatokról, melyre kérjük 
a küldötteket, hogy szavazataikat írásban, e-mail útján az alábbi megjelölt e-mail címen 
szíveskedjenek megadni: fotitkar@mgyt.hu 
 
Tájékoztatjuk a Tisztelt Küldötteket, hogy az írásbeli szavazás elrendelése előtt a döntés meglapozása 
érdekében I-VII. sorszámozással előterjesztéseket küldtünk részletes ismertetéssel valamennyi 
küldöttünk részére e-mail útján, mely előterjesztésekre minden küldöttnek előzetes vélemény 
nyilvánítási lehetőséget adtunk, hogy ezekről hozandó döntés kellő megalapozása érdekében tegyenek 
az elnökség részére javaslatokat. Az elnökség a visszaérkezett javaslatokat kiértékelte és ennek alapján 
döntött arról, hogy a hét előterjesztésből 11 db határozati javaslat kerüljön írásbeli szavazásra 
bocsátásra.  
 
Az elnökség tájékoztatja a Tisztelt Küldötteket arról, hogy az MGYT törvényes működésének 
fenntartásához szükséges intézkedéseket a R. alapján azért kezdeményezte, mert a szervezet nagy 
taglétszáma miatt nagy delegált küldött létszámmal (116 fő) tartandó ülés járvány egészségügyi 
kockázatai alapján felmérte, hogy a küldöttek szabad részvétele és az ülés tartása a kijárási 
korlátozások fokozatos feloldása időszakában akadálymentesen nem kivitelezhető. Így a döntés 
alapjául a R. 1 §-ának rendelkezéseit vette figyelembe az elnökség.  A jelen felhívás közlésekor 
időközben hatályba lépett átmeneti szabályok a további működés során a már megkezdett és 
megindított döntéshozatali eljárásban annak lebonyolításában érdemi változást tehát nem hoztak, ezért 
a döntéshozatali eljárást az elnökség az eredetileg elhatározottak szerint jelen felhívásban 
kezdeményezi ezt a küldötteknek.  
Az elnökség az írásbeli szavazást elrendelő határozatában azt is rögzítette, hogy a túlzottan magas 
küldött létszámmal számolva ülés tartása a küldött elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével 
történő részvételével aggálymentesen nem biztosítható, továbbá azt is megállapította, hogy az 
Alapszabály az írásbeli szavazás tartását kifejezetten tiltó rendelkezést nem tartalmaz, és nincs az 
írásbeli szavazás elrendelésére vonatkozó alapszabályi rendelkezés sem, így az ülés tartása nélküli 
döntéshozatalnak nem volt jogi akadálya a R. 3. § (2) bek. b) pontja szerint, és jelenleg sincs. Az 
elnökség határozatban felkérte Dr. Horváth László főtitkárt, az elnökség tagját, hogy az írásbeli 
szavazást a megbízott jogi képviselő közreműködésével hajtsa végre.    
Az elnökség ezen határozatában azt is rögzítette, hogy az Alapszabály hatályos rendelkezései szerint a 
küldöttek személyes részvételével tartandó küldöttgyűlés 2020. évben a tisztújító küldöttgyűlés 
összehívásával várhatóan megrendezhető lesz. Ezért ebben az évben lehetőség lesz arra is, hogy az 
MGYT hagyományaihoz méltó módon, ünnepélyes rendezvény keretei között szavazati joggal nem 
rendelkező, de részvételi joggal bíró tagjaink és meghívottaink együtt ülésezhessenek a küldöttgyűlés 
küldötteivel.  
 
Fentiek alapján az írásbeli szavazásra bocsátott határozati javaslatok a következők. Az Alapszabály 
módosítást érintő határozati javaslatokhoz felhívjuk a küldöttek szíves figyelmét, hogy az MGYT 
honlapján minden küldött számára hozzáférhető az MGYT hatályos Alapszabálya, mely a módosító és 
kiegészítő rendelkezések beazonosítását lehetővé teszi.  
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1./ Az Alapszabály módosítás rendelkezéseit a szakmai szervezetek önálló jogalanyisággal rendelkező 

szervezeti egységgé nyilvánításával összefüggésben, valamint a Magyar Gyógyszerésztudományi 

Társaság Kórházi Gyógyszerészeti Szervezetének (a továbbiakban: MGYT KGYSZ) mint szakmai 

szervezetnek az önálló jogalanyisággal rendelkező szervezeti egységként történő bírósági 

nyilvántartásba vételéhez szükséges kiegészítő rendelkezéseket az előterjesztésben foglalt tartalommal:  

a./ elfogadom   
b./ nem fogadom el 
c./ tartózkodom  

 
2./ Az MGYT küldöttgyűlése az előző határozati javaslat szerint az MGYT KGYSZ 2020. június 9. 

napjával elfogadott Alapszabályának hatályba léptetését a jelen szavazatommal az írásbeli szavazás 

eredményének megállapítása napjával elfogadom. A küldöttgyűlés felkéri az elnökséget, hogy jogi 

képviselője útján gondoskodjon valamennyi okirati melléklet csatolásával az MGYT Alapszabály 

módosításának bírósági nyilvántartásba vétel céljából történő változásbejegyzési kérelem 

benyújtásáról a Fővárosi Törvényszéken, beleértve az MGYT KGYSZ első bírósági nyilvántartásba 

vételének bejelentését is, az erre vonatkozó okirati mellékletek csatolásával.  E határozati javaslatot:  

a./ elfogadom   
b./ nem fogadom el 
c./ tartózkodom  
 

3./ Az Alapszabály módosítás azon rendelkezéseit, melyek a vezető tisztségviselőkre és egyes 

tisztségviselőkre vonatkozóan megválasztásukkal kapcsolatosan indokolt elnökségi előterjesztésben 

megfogalmazásra kerültek, és az Alapszabály 15.3, 30.1 és 30.5 pontjainak részben történő 

módosításait tartalmazza:   

a./ elfogadom   
b./ nem fogadom el 
c./ tartózkodom  
 

4./ Az MGYT küldöttgyűlése a 3./ határozati javaslat szerint felkéri az elnökséget, hogy jogi 

képviselője útján gondoskodjon, hogy ezen Alapszabály módosító rendelkezések is átvezetésre 

kerüljenek a korábbi határozati javaslatok szerint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt és 

hatályosított Alapszabályon. E határozati javaslatot:  

a./ elfogadom   
b./ nem fogadom el 
c./ tartózkodom  

 
5./ Az Alapszabály 18.4 pontját módosító előterjesztés szerinti új szövegének elfogadásáról az 

alábbiak szerint nyilatkozom:   

a./ elfogadom   
b./ nem fogadom el 
c./ tartózkodom  
 

6./ Az MGYT küldöttgyűlése a 5./ határozati javaslat szerint felkéri az elnökséget, hogy jogi 

képviselője útján gondoskodjon, hogy ezen Alapszabály módosító rendelkezések is átvezetésre 

kerüljenek a korábbi határozati javaslatok szerint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt és 

hatályosított Alapszabályon. E határozati javaslatot:  

a./ elfogadom   
b./ nem fogadom el 
c./ tartózkodom  
 

7./ Az Alapszabály 18.3 pontját módosító előterjesztés szerinti új szövegének elfogadásáról az 

alábbiak szerint nyilatkozom:   

a./ elfogadom   
b./ nem fogadom el 
c./ tartózkodom  
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8./ Az MGYT küldöttgyűlése a 7./ határozati javaslat szerint felkéri az elnökséget, hogy jogi 

képviselője útján gondoskodjon, hogy ezen Alapszabály módosító rendelkezés is átvezetésre kerüljön a 

korábbi határozati javaslat szerint, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt és hatályosított 

Alapszabályon. E határozati javaslatot:  

a./ elfogadom   
b./ nem fogadom el 
c./ tartózkodom  
 

9./ A 2019. évi működésről szóló felügyelő bizottsági jelentésről szóló beszámolót  

a./ elfogadom   
b./ nem fogadom el 
c./ tartózkodom  

 
10./ A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság 2019. évi egyszerűsített éves beszámolója mérlegét 

az eszközök és források egyező 149.429.000,- Ft-os végösszegével, 10.747.000,- Ft adózott 

eredménnyel, valamint a Társaság gazdálkodásáról szóló szöveges beszámolót  

a./ elfogadom   
b./ nem fogadom el 
c./ tartózkodom  
 

11./ A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság 2020. évi költségvetéséről szóló előterjesztést 

a./ elfogadom   
b./ nem fogadom el 
c./ tartózkodom  
  

A küldött a szavazatát a következő módon adhatja le:  
 

 A szerkeszthető formában megküldött, részletes előterjesztéseket is tartalmazó szavazólapokon 

a kipontozott rész helyébe kitölti nevét, a kért azonosító adatokat, majd a határozati 

javaslatoknál az a./, b./ vagy c./ válasz egyikének aláhúzásával jelöli döntését.  

 Az ilyen formában szerkesztett szavazólapokat e-mail csatolmányban kell visszaküldeni.  

Kérjük valamennyi küldöttet, hogy ne feledkezzen el arról, hogy a szavazatát valamennyi 

kitöltött szavazólapon döntésének megfelelő aláhúzással adja le és az azonosíthatóság miatt 

nevét és a kért adatait a kipontozott rész felülírásával töltse ki.  

 A szavazólapok  visszaküldésének legkésőbbi határideje 2020. július 8., 24 óra.  

 A határidőn túl érkezett szavazatokat sem az eredményesség, sem az érvényesség 

megállapításánál figyelembe venni nem tudjuk, és úgy tekintjük, mintha a küldött a 

szavazásban nem vett volna részt.  

 
Amennyiben a szavazással kapcsolatosan bármely informatikai nehézség felmerül, segítségnyújtás 

céljából  kérjük hívja az MGYT informatikai munkatársát Oláh Csabát az alábbi mobil telefonszámon: 

+36 70/623-8062, 8-20 óra között.    

 
Az 1. sz. mellékletben található az írásos szavazás kiértékeléséről szóló tájékoztató. Ennek 
figyelembevételével kerül sor a szavazatok kiértékelésére. Az elnökség tájékoztatja a küldötteket arról, 
hogy a szavazás eredményéről szóló értesítés valamennyi küldöttnek elektronikus úton megküldésre 
kerül és az MGYT honlapján is közzétesszük.     
 
Felhívjuk a Tisztelt Küldöttünk figyelmét arra is, hogy az MGYT törvényes működésének 
biztosításához elengedhetetlenül szükséges, hogy  a határozati javaslatokban megfogalmazott 
alapszabályi rendelkezések az Alapszabályon átvezetésre kerülhessenek, melyhez az írásbeli 
szavazásnak eredményesnek kell lennie és a határozati javaslatok támogatását is várjuk a Tisztelt 
Küldötteinktől.  
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Kérjük tehát a Tisztelt Küldötteket, hogy szavazataikat a szavazásra nyitva álló határidő betartásával a 
fentiekben megadottak szerint, e-mail útján szíveskedjenek megküldeni.  
 
 
Jelen felhívás megegyezik az MGYT elnökségi határozatában elfogadott felhívással.   
 
 
Debrecen, 2020. június 22.  
 
Mellékletek:  

- 1. sz. melléklet  
- Szavazólap I-V.  

 
 

Tisztelettel:  
 
 

Dr. Horváth László 
Főtitkár 

Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság 
s.k. 

 
 
 
 





A szolgáltató elérhetőségei


Telefon: Magyarországról:1818        Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes      E-mail: ekozig@1818.hu


Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016.
(XII.19.)  Korm.  rendelet  alapján nyújtott  azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés
(AVDH)  központi  elektronikus  ügyintézési  szolgáltatás  keretében  a  NISZ  Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. – mint szolgáltató –elektronikus bélyegzővel és időbélyegzővel
látta el.


A polgári  perrendtartásról  szóló  2016.  évi  CXXX.  törvény 325.  §  (1)  bekezdés g)  pontjában
foglaltaknak megfelelően az azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés szolgáltatás
keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erővel rendelkezik.


A  szolgáltatásra  vonatkozó  részletes  tájékoztató  elérhető  a  szolgáltató  honlapján:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.


A szolgáltató az Ügyfélkapu azonosítási szolgáltatást vette igénybe annak megállapítására, hogy a
csatolt eredeti elektronikus dokumentum DR. HORVÁTH LÁSZLÓ ügyféltől származik.


Azonosítás időpontja: 2020.06.23. 14.27.35


Az ügyfélhez kapcsolódó további adatok:


E-mail: lhorvath@med.unideb.hu


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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