Előterjesztés és határozati javaslatok
a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Kórházi Gyógyszerészeti Szervezete (KGYSZ)
küldöttei részére a küldöttgyűlés napirendi pontjaira vonatkozóan, külön taggyűlési meghívóban
elrendelt 2020. 05. 25. napján tartandó küldöttgyűléséhez, a határozathozatal szabályainak
ismertetése
A jelen írásbeli előterjesztés a küldöttek részére megküldésre kerül azzal, hogy a meghívó
mellékleteként csatolt alapszabálynak az egyesület tagjai által küldöttek útján történő elfogadása
elektronikus hírközlő eszközök használatával tegye lehetővé a szükséges döntéseket.
A veszélyhelyzet során és személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő
rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV.10.) Korm. rendelet felhatalmazást adott arra, hogy a jelenleg
340 tagot számláló szakmai szervezetünk törvényes működésének helyreállítása érdekében
dönthessen arról, hogy a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság alapszabályában meghatározott
szakmai szervezet korábbi önálló adóalanyiságát fenntartva dönthessen nyilvántartásba vételéhez a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénynek (Ptk.) megfelelő létesítő okirata
alapszabályként történő elfogadásáról. Az alapszabály a meghívó 1. sz. mellékletét képezi, melyről
a küldöttek előkészítő tájékoztatást is kaptak.
A meghívó 2. sz. melléklete az alkalmazott informatikai alkalmazásról szóló részletes tájékoztató a
küldöttek elektronikus hírközlő eszközzel történő belépési módjáról és az informatikai
kapcsolattartás technikai leírásának részletes ismertetéséről ad útbaigazítást. Az alábbi előterjesztés
tartalmazza azt, hogy az így előkészített konferencia küldöttgyűlés során milyen lépések
betartásával kell a döntéshozatal során eljárni.
1. A konferencia küldöttgyűlés lebonyolítása úgy történik, hogy a meghirdetett időpontban a
küldöttek bejelentkezésüket teljesítik a megadott módon.
2. A levezető elnök (vezető titkár) megállapítja a jelenlétet és a jelenlét ellenőrzése során ellenőrzi
az előre elkészült küldött nyilvántartás adataiból kiindulva, hogy mely küldöttek vannak jelen.
3. A jelenlét ellenőrzése úgy történik, hogy minden küldött a neve elhangzása után kézfeltartással
jelzi jelenlétét és szövegszerűen elhangzik a jelen válasz.
4. A jelenlévő küldöttek számarányától függően a vezető titkár összesíti a jelenlévő küldöttek
szavazati arányát. Ezt követően a levezető elnök tájékoztatja a küldöttgyűlést arról, hogy minden
küldött elektronikus úton tud kapcsolatot tartani, és a küldöttek mindegyike elektronikus úton
megkapta a taggyűlés napirendi pontjait vonatkozó meghívóval annak mellékleteit és az
előterjesztéseket a napirendi pontokhoz.
5. Levezető elnök közli a küldöttekkel, hogy az előterjesztés és a meghívó teljes dokumentuma a
küldöttgyűlésről felvett jegyzőkönyv mellékleteként csatolásra kerül. Levezető elnök tájékoztatja a
küldöttgyűlést arról, hogy a 102/2020. (IV.10.) Korm. rendelet 2. § (1) bek. alapján a küldöttgyűlési
döntéshozatal azért került elrendelésre mert a küldöttek a kijárási korlátozásra vonatkozó előírások
betartása mellett akadályozottak a döntéshozatalban. Ezért kerül sor a rendelet 4. §-a (1) bek.,
valamint (3) és (4) bek. rendelkezéseinek betartásával elektronikus hírközlő eszköz használatával
személyes közreműködést nem igénylő módon küldöttgyűlési döntéshozatalra. A halaszthatatlan
döntéshozatalt továbbá az is indokolja, hogy a 2019. 05. 04-én tartott küldöttgyűlésen a Magyar
Gyógyszerésztudományi Társaság (MGYT) elrendelte a Kórházi Gyógyszerészeti Szervezet mint
szakmai szervezet önálló szervezeti egységként történő nyilvántartásba vétele végett a törvény
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működés helyreállítását. Ezek az intézkedések a koronavírus elleni védekezésről szóló vonatkozó
jogszabályok alapján a veszélyhelyzet kihirdetése miatt nem fejeződtek be. Ezért az MGYT
elnökségének 2020. 04. 08. napján kelt elnökségi határozataival elrendelt intézkedésekkel való
összehangolás céljából a KGYSZ-nek is intézkedéseket kell végrehajtani.
6. A szavazás a napirendekről a következőképpen történik.
Vezető titkár felolvassa a határozati javaslatot, amelyre a tagoknak igen, nem vagy tartózkodom
szöveg elhangzásával a határozatról egyenként szavazniuk kell. A szavazásra felkérést a vezető
titkár kezdeményezi a szavazásra jogosult megszólításával. A szavazás eredményét az egyes
napirendi pontokra a vezető titkár állapítja meg, amelyet megerősítem a jegyzőkönyv számára
szöveggel zár le minden egyes napirendi pont esetében.
A szavazási körök befejeztét követően az elhangzott napirenden kívül legfeljebb 5 perc
időtartamban hozzászólási lehetőséget biztosít a küldötteknek. Ezt követően a levezető titkár rögzíti
az elhangzottakat a jegyzőkönyv számára és további tanácskozás hiányában a jegyzőkönyvet az
időpont megjelölésével és a tanácskozást megköszönve lezárja. A jegyzőkönyv készítését követően
a szervezet honlapján közzétételre kerül a döntés, az alapszabály elfogadott szövege, mely
dokumentumokat a küldötteknek meg kell küldeni e-mail útján.
7. A levezető tájékoztatja a küldöttgyűlést arról, hogy az alapszabály elfogadott tervezetét, amely
egyúttal jelenti azt is, hogy az MGYT KGYSZ debreceni székhelyét áthelyezni kívánja Budapestre
egyúttal az MGYT alapszabályának módosításához is kapcsolódik. Az Alapszabály I. részében az
előzetes jogi helyzet ismertetését részletesen tartalmazza. A székhely áthelyezés után az MGYT
küldöttgyűlése hoz döntést arról, hogy a székhely áthelyezést követően a szervezeti egység önálló
jogi személyként történő bírósági nyilvántartásba vétele változásbejegyzési kérelemben benyújtható
legyen. Az alapszabály módosítás elfogadásával az MGYT küldöttgyűlése engedélyezi a székhely
áthelyezést és ezzel a nappal hatályba lépteti a KGYSZ alapszabályát. Az alapszabály módosítás
változásbejegyzési kérelméhez a küldöttgyűlésen elhatározott napirend szerinti okiratokat
elkészítteti mindkét Elnökség.
8. Határozati javaslatok
I. Az MGYT KGYSZ mint nyilvántartásba nem vett szervezeti egység küldöttgyűlése elfogadja a
meghívó 1. sz. mellékleteként kiküldött Alapszabály szövegét az Elnökség előterjesztésének
megfelelően.
II. A küldöttgyűlés felhatalmazza Dr. Csontos Júlia Diána megbízott elnökségi tagot, hogy
gondoskodjon az MGYT KGYSZ önálló jogalanyisággal rendelkező szervezeti egységként történő
bírósági nyilvántartásba vételéhez szükséges okirati mellékletek -beleértve a képviselők
bejelentését- megbízott jogi képviselő által történő elkészíttetéséről és annak hatályba léptetése
céljából az MGYT küldöttgyűlési alapszabály módosítási határozathozatalhoz a változásbejegyzési
kérelemben előírt formában és adattartalommal továbbítsa azokat az MGYT elnöksége részére.
2020. 05. 25.
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