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MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA  

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI SZERVEZETE  

 
3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 4.  

Telefon: +3630/22-78-102 E-mail: borsod@mgyk.hu; Adószám: 18417425-1-05 
 

 

 

 

EMLÉKEZTETŐ 

 
A Magyar Gyógyszerészi Kamara B.-A.-Z. Megyei Szervezete Elnöksége 2021. március 24-én, 

15 órától videokonferencia formájában tartott online üléséről. 

 

 

Jelen  vannak (8 fő elnökségből): Dr. Nyíri László elnök, Dr. Dabasi Halász Zsigmond 

alelnök. Elnökségi tagok: Dr. Argay Márton László, Dr. Csengő Adrienn, Dr. Márton Albert, 

Misóné dr. Boholy Zsuzsanna, Dr. Prokop-Czikora Lívia, Puhlné dr. Csepregi Edit, 

Felügyelő Bizottság részéről: Dr. Valkó Krisztina bizottsági tag (Dr. Balogh Tibor FB elnök 

megbízásából.) 

 

Jegyzőkönyvvezető: Kovács Miklósné, jegyzőkönyv hitelesítők: Argay Márton, Csengő 

Adrienn. (Személyük elfogadva 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) 

 

Dr. Nyíri László elnök, levezető elnök kihirdeti a határozatképességet. Javaslatot tesz az 

előzetesen kiküldött napirendi pontok kibővítésére, mert időközben elkészült a költségvetés 

és mérlegbeszámoló, illetve a FB jelentése ezekről. (Az anyagok az ülés előtt 3 nappal 

kiküldve az elnökségi tagoknak.) 

 

A résztvevők egyhangúlag, 8 igen, 0 nem,0 tartózkodással kiegészítik az eredeti napirendet 

az alábbiak szerint (a változtatás aláhúzással jelölve). 

 

 

Elfogadott napirendi pontok: 

 

1. Aktuális szakmai, szakmapolitikai kérdések megbeszélése. 

2. A „kisboltos” rendelettel kapcsolatos döntések. 

3. Tagdíjrendszer felülvizsgálatára javaslat. 

4. Covid helyzet, oltási információk. 

5. Gyógyszertárak építészeti szabályainak áttekintése, javaslat racionalizálásra.(41/2007 

Eü.M.rend.) 

6. Döntés: Adherencia online továbbképzés költségeinek kamarai átvállalásáról. 

7. A FB jelentése a 2020. évi költségvetés teljesítéséről, mérlegbeszámolójáról, illetve a 

2021. évi költségvetési tervről. 

8. Az elnökség döntése 2020. évi költségvetés teljesítéséről, mérlegbeszámolójáról, 

illetve a 2021. évi költségvetési tervről. (Határozati javaslat kiküldve). 

9. Egyebek. 

 

 

1. 
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Nyíri László elnök elmondta egyebek mellett, hogy az ágazati államtitkárság 7 évre szóló 

stratégiai tervet készített. A 114 oldalas anyagban mindössze a magisztrális díjtételek 

tarthatatlanságáról írnak, ami a gyógyszertárakat illeti. Csepp a tengerben, de ez is egy kis 

lépés. Nincs benne a gyógyszertárak, gyógyszerészek részvétele, szerepe a népegészségügyi 

programban, de a zavartalan gyógyszerellátás biztosításának feltételei sem szerepelnek a 

megoldandó feladatok között. 

 

2. 

 

A „kisboltos” rendelet a 2000 lakos alatti kistelepüléseket hivatott segíteni 

élelmiszerellátással, pályázati úton történő kis boltok megnyitásával, melyekben korlátozott 

gyógyszerforgalmazás is működhetne. A Kamara az ezzel kapcsolatos kivitelezési 

lehetőségekről módszertani ajánlást nyújtott be az államtitkárságnak. Fő célkitűzése a vidéki 

kisgyógyszertárak megerősítése, azok ellehetetlenülésének megakadályozása. 

 

3. 

 

A Kamara felülvizsgálja a tagdíjrendszert. Akinek a témával kapcsolatban javaslata van, a 

folyamatban lévő egyeztetésekig bármikor megteheti. 

 

4. 

 

A Covid védőoltás beadása a Kamara szervezése alapján januárban sikeresen lezajlott a 

gyógyszertári dolgozók körében. Sokan azonban – különböző okok miatt – lemaradtak erről, 

ezért márciusban a kamara pótoltást szervezett számukra. Ennek végrehajtása azonban 

döcögős megyénkben, jóllehet Nyíri László megyei elnök folyamatos kapcsolatban áll a 

kormányhivatal népegészségügyi főosztályával és annak vezetőjével, dr. Asztalos Ágnessel. 

Az oltások megyénkbe történő szállítása az ígértekhez képest rendre csúszik, ezért a 

pótoltásra jelentkezett több mint 220 gyógyszertári dolgozó vakcinációja szervezetten sajnos 

még nem oldódott meg. 

 

5.  

 

A Gyógyszertárak építészeti szabályainak áttekintése, a javaslat racionalizálásra (41/2007 

Eü.M.rend.) folyamatosan napirenden van a Kamarában. Erről miniszimpóziumot is tartottak. 

Korábban a legnagyobb gond az akadálymentesítés megoldása volt a régi építésű 

gyógyszertáraknál, manapság a „funkcionális” helyiségekkel kapcsolatos elvárások is 

okoznak gyakran megoldhatatlan problémákat. 

Egy rossz jogszabály akár lehetetlenné is teheti egy-egy gyógyszertár működését ezért 

rendkívül fontos ezek életszerűvé tétele és megvalósíthatósága. 

 

6. 

 

Határozat E-2021/1. (III.24.) elnökségi határozat 

 

Az MGYK BAZ Megyei Szervezete legfeljebb egy évig támogathatja a Békéshelp Kft. által 

szervezett online továbbképzéseket maximum bruttó 250.000 forint/továbbképzés összegig. 

Erről alkalmanként dr. Nyíri László megyei elnök saját hatáskörében dönt. 

Felelős: Dr. Nyíri László 

Határidő: Folyamatos 

A határozatot 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett fogadta el az elnökség. 
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7.  

 

Dr. Valkó Krisztina (FB tag) az ülésről magát kimentő dr. Balogh Tibor FB elnök 

megbízásából tájékoztatta az elnökséget: 

 

 

 

Az MGYK BAZ Megyei Felügyelő Bizottsága előzetesen megvizsgálta, és elfogadásra 

javasolta a 2020. évi költségvetés teljesítéséről, mérlegbeszámolójáról, a 2021. évi 

költségvetési tervről szóló előterjesztést.  

 

8. 

 

Határozat E-2021/2. (III.24.) elnökségi határozat 

 

Az MGYK BAZ Megyei Szervezete Elnöksége 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett 

elfogadta 2020. évi költségvetés teljesítéséről, mérlegbeszámolójáról és a 2021. évi 

költségvetési tervről szóló előterjesztéseket, és azt a BAZ megyei küldött-közgyűlésnek is 

elfogadásra javasolja.  

Felelős: Dr. Nyíri László 

Határidő: Folyamatos 

 

 

  

 

Kovács Miklósné 

jegyzőkönyvvezető 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők: 

 

 

 

 

  Dr. Argay Márton               Dr. Csengő Adrienn 

     elnökségi tag       elnökségi tag 

 

 

 

 

 

Miskolc, 2021. március 24.                                                                              

 

                                                      


