
Felügyelő Bizottság jelentése az MGYT 64. küldöttközgyűlésre  

Tisztelt Elnök Asszony, Tisztelt Főtitkár Úr, Tisztelt Kollégák! 

 A Felügyelő Bizottság 2019. május 04-i küldöttközgyűlésén ismertetett, tervezett 

munkarendje az az alábbiak szerint valósult meg. A megvalósulás tervezett időpontjai 

eltérnek az előre meghatározottól. 

A Felügyelő Bizottság 2019. év II. félévre tervezett munkaterve 

a. MGYT Pest Megyei Szervezet munkájának, pénzügyeinek áttekintése 

b. MGYT 63. Küldöttközgyűlés beszámolóinak véleményezési ellenőrzése 

A Felügyelő Bizottság 2020 év I. félévre tervezett munkaterve 

a. MGYT Budapesti Szervezet munkájának, pénzügyeinek áttekintése 

b. A 2019 szeptember 26-28 között Siófokon rendezett 28. Gyógyszertechnológiai és 

Ipari Gyógyszerészeti Konferencia véleményezési ellenőrzése 

 

Felügyelő Bizottsági ülés: 2020. február 21, amelyen minden FB tag jelen volt. Ezen az 

ülésen megbeszélésre került, az eltervezett munkaterv megvalósítása. A következő ülést 

április 14-re terveztük az MGYT székházba, ahol Kertész Úrral is szerettünk volna találkozni, 

és áttekinteni a munkatervben meghatározott feladatokat.  Az időközben bekövetkezett 

COVID19 miatt, erre nem kerülhetett sor. A munkaterv az alábbiak szerint valósult meg 

 

2019. év II. félév munkaterve 

a. Az MGYT Pest Megyei Szervezet szakmai működésének és pénzügyeinek 

áttekintését végezte a Felügyelő Bizottság az általa kialakított egységes 

szempontrendszer alapján. A FB megállapította, hogy a Pest Megyei Szervezet, 

mind pénzügyeinek tekintetében, mind a továbbképzési programok szervezésében 

(Válogatott fejezetek a gyógyszerészet új tudományos eredményeiből, 

Szemelvények a terápiás tanácsadás területéről), a LIV Rozsnyay Mátyás 

Emlékverseny támogatásában, rendezvényeken való részvételben (Patika Nap 

megyei megnyitója), eredményes munkát végzett a Megyei Szervezet működésének 

még jobbá tételéért 

 

b. Az MGYT 63. Küldöttközgyűlés beszámolóinak véleményezési ellenőrzésére sajnos 

nem kerülhetett sor 

 

2020. év I. félév munkaterve: 

a. MGYT Budapesti Szervezet munkájának, pénzügyeinek véleményezési 

ellenőrzése 

A rendkívüli tisztújító küldöttközgyűlés megválasztotta a Budapesti Szervezet 

elnökét – Biczó Ágota és titkárát – Nádasdi Zsófia személyében. Ezt követően két 

elnökségi ülést tartottak, melyben célul tűzték ki, email címlista rendszer 

kialakítását, Facebook oldal elindítását valamint egy rendszeresen megtartandó 

állandó program indítását „Beszélgetések kötöttségek nélkül” címmel. Ezen a 

programon meghívott előadókkal történő beszélgetések zajlanak.   



Tervezett programjaik: a Gyógyszerészet folyóiratban Patika rovat indítása, amely 

lehetőséget biztosítana a gyógyszertári dolgozók bevonására is. Pályázatot 

hirdettek szponzorok bevonásával Zalai Károly Emlékérem elnyerésére. 

A FB megállapította, hogy a Budapesti Szervezet társasági programok 

szervezésében, rendezvényeken való részvételben, kapcsolatok kiépítésében 

dicséretes munkát kezdett, a Szervezet működésének még jobbá tételéért. 

b. A 2019. szeptember 26-28 között Siófokon rendezett 28. Gyógyszertechnológiai és 

Ipari Gyógyszerészeti Konferencia véleményezési ellenőrzése 

A konferencia véleményezési ellenőrzését az MGYT székházban Kertész Úr 

közreműködésével szerettük volna elvégezni, aki az MGYT könyvelését és 

gazdasági tevékenységét végző PRE-TAX Kft ügyvezetője. 

A kialakult pandémia miatt a Rendezvény elszámolásának áttekintése nem az 

MGYT székházban történt meg. Az FB megállapította, hogy az MGYT-re 

vonatkozóan az elszámolásban hiányosság nem fedezhető fel. A rendezvény 

pozitív mérleggel zárult, annak ellenére is, hogy egy tétel elszámolása még nem 

történt meg. 

 

A Felügyelő Bizottság a 2020. február 21.-i ülésén a 2020 II. félévi – 2021 I. félévi 

munkatervet is kidolgozta: 

a. A Felügyelő Bizottság 2020. II. félévi munkaterve: 

LV. Rozsnyay Mátyás Emlékverseny véleményezési ellenőrzése 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezet munkájának, pénzügyeinek 

véleményezési ellenőrzése 

b. A Felügyelő Bizottság 2021. I. félévi munkaterve: 

CPH XVI. véleményezési ellenőrzése 

Heves Megyei Szervezet munkájának, pénzügyeinek véleményezési ellenőrzése 

  

 

Szeged, 2020. június 17. 

 

      Háznagyné Dr. Radnai Erzsébet 

      MGYT Felügyelő Bizottság 

           elnök 

   

 

 

 





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  HÁZNAGYNÉ  DR.  RADNAI  ERZSÉBET  ügyféltől
származik.


Azonosítás időpontja: 2020.06.22. 18.16.23


Az ügyfélhez kapcsolódó további adatok:


E-mail: hazikok@gmail.com


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





 
	 
		 
	
	 
		 http://hkp-converter.gov.hu
		 
			 
		
		 
			 avdh.gov.hu
			 
				 hazikok@gmail.com
			
			 
				 
					 PyndnXnFjIctF03ipKRwSXOhki9gcFPgm/2/AvnJbhnenY3/Av2Xg
				
				 
					 11
				
				 
					 HÁZNAGYNÉ DR. RADNAI ERZSÉBET
				
				 
					 2020.06.22. 18.16.23
				
			
		
	



		2020-06-22T18:16:24+0200


		2020-06-22T18:16:31+0200




