
 A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság 64. küldöttgyűlése (üléstartása nélküli 
döntéshozatallal- e-mailben) szavazatösszesítés és eredményközlés 
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érvényes 
szavazatok száma) 

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:  

99 0 2 101 87% 98% 

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: 

99 0 2 101 87% 98% 

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: 

99 1 1 101 87% 98% 

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: 

99 1 1 101 87% 98% 

5./ Az Alapszabály 18.4 pontját módosító előterjesztés szerinti új szövegének elfogadásáról az 
alábbiak szerint nyilatkozom: 

100 1 0 101 87% 99% 



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: 

99 1 1 101 87% 98% 

7./ Az Alapszabály 18.3 pontját módosító előterjesztés szerinti új szövegének elfogadásáról az 
alábbiak szerint nyilatkozom: 

99 0 2 101 87% 98% 

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: 

99 0 2 101 87% 98% 

9./ A 2019. évi működésről szóló felügyelő bizottsági jelentésről szóló beszámolót 99 0 2 101 87% 98% 
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 

100 0 1 101 87% 99% 

11./ A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság 2020. évi költségvetéséről szóló előterjesztést 101 0 0 101 87% 100% 
 





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: 2020.07.09. 20.03.05


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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