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Budapesti kamarai taglétszám: 2 241 fő
Választható budapesti területi küldöttek száma: 112fő
Az ajánlás szabályai: (kivonat a Választási Szabályzat-ból)
Ajánlás megtételére a területi szervezet valamennyi tagja jogosult. A tag a területi küldöttgyűlésbe
legfeljebb annyi személyt ajánlhat, amennyi oda megválasztható (Budapesten 112 küldött).
Amennyiben az így meghatározottnál több személyre teszel ajánlást, úgy valamennyi ajánlás
érvénytelen. A területi szervezet választásra jogosult tagjai az ajánlásaikat a nevükre szólóan – nyomdai
úton előállított - egyedi azonosítóval ellátott, részükre postai úton megküldött Ajánlóíveken tehetik meg.
A névre szóló Ajánlóíven azokat a kollegákat tüntessétek fel, akik méltón képviselnek benneteket, és
képviseleti jogukat gyakorolják azzal, hogy a Küldöttgyűléseken megjelennek és nevetekben véleményt
mondanak, szavaznak. Az Ajánlóíven nem szükséges minden hely kitöltése (112). Azokat ajánljátok,
akiket ismertek, bíztok bennük és a feladatot vállalják.
A választásra jogosult kamarai tag területi küldött megbízatásra önmagát is ajánlhatja.
Az ajánlás csak akkor érvényes, ha az ajánlott személy nevét és alapnyilvántartási számát együttesen
írod be az Ajánlóív rovataiba.
Területi küldöttre ajánlást tenni kizárólag a választás céljából összehívott Közgyűlés napját megelőzően,
írásban, és az Ajánlóíven lehet, a meghatározott határideig.
Érvénytelen az ajánlás, amennyiben azt:
a) nem a kiküldött hivatalos Ajánlóíven tették,
b) az Ajánlóív címzettjének nevét olvashatatlanná tették vagy megváltoztatták,
c) az Ajánlóívet nem írták alá, vagy az aláírás nem a címzettől származik,
d) az Ajánlóívet eltépték, vagy áthúzták,
e) a területi küldöttgyűlésbe megválaszthatónál több személyre tettek ajánlást.
Az Ajánlóívet a közgyűlési meghívóval együtt kell kézbesíteni.
A választásra jogosult által kitöltött és minden oldalon aláírt Ajánlóívet – az Ajánlóíven feltüntetett
határidő lejárta előtt – a területi szervezet titkárságához kell postai úton visszajuttatni. Az előzetes
ajánlásokat követően, a választói közgyűlésen helyszíni ajánlásra nincs lehetőség!

A kitöltött Ajánlóívet postai úton 2019. augusztus 2-ig szíveskedjetek visszaküldeni az alábbi
címre Magyar Gyógyszerészi Kamara Budapesti Szervezete, 1074 Budapest, Dob u. 31.
Az a kamarai tag választható budapesti küldöttnek a jelöltek közül, aki a jelölést írásban elfogadja. Az
ajánlott személynek legkésőbb a választói gyűlést megelőző 3. napos beérkezési (2019. augusztus 13.), jogvesztő
határidőig nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlást elfogadja-e? Előzetes írásbeli nyilatkozat hiányában úgy kell
tekinteni, hogy az ajánlást nem fogadta el, és őt a választásnál figyelmen kívül kell hagyni. A jelölt elektronikus
levél formájában eljuttatott elfogadó nyilatkozatának eredeti példányát legkésőbb a választás első fordulójának
megkezdéséig a TVB-hoz kell eljuttatni. Vagy az első forduló helyszínén a hivatalhoz beérkezett példányt
aláírásával hitelesíteni köteles. Ennek hiányában úgy kell tekinteni, hogy az ajánlást nem fogadta el.
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MGYK Budapesti Szervezete tagjai részére

Meghívó
Tisztelt Kolléganő! Tisztelt Kolléga Úr!
A Magyar Gyógyszerészi Kamara Országos Elnöksége 30/2019(05.23.) sz. határozatában kiírta a
2019. évi Választásokat.
A Budapesti Szervezet Választói Gyűlést hív össze, amelyre meghívunk minden gyógyszerészt, aki a
Budapesti Szervezet tagja.
Ennek értelmében a Budapesti Elnökség

2019. augusztus 16. (péntek) 1500-ra
(regisztráció: 1430 órától)

összehívta a budapesti Közgyűlést, a VÁLASZTÓI GYŰLÉS-t
Helyszín: Benczúr Hotel (1068 Budapest, Benczúr utca 35.)
A Választói Gyűlés napirendi pontjai:
1.
2.
3.
4.

Megnyitó
Mandátumvizsgáló Bizottság választása
Szavazatszámláló Bizottság választása
Budapesti küldöttek választása
5. Egyebek (szakmai program szervezés alatt)
Amennyiben a Választó Gyűlés a fent meghirdetett időpontban határozat képtelen lenne, a
Küldöttgyűlést ugyanaznap 1530 órára az Elnökség ismételten, változatlan napirenddel összehívja.

Kérem a budapesti gyógyszerészeket, hogy a Választások sikeres lebonyolítása érdekében
tisztelje meg jelenlétével a Választói Gyűlésünket.
A Választás menete a következő:
Az első forduló érvényességének küszöbe a határozatképesség több, mint 50%-a, vagyis a tag
létszám 50%-nak meg kell jelennie.
A megismételt első forduló határozatképessége taglétszám legalább 10%-a, azonban a
Választás Érvényessége 25%-os jelenléthez kötött.
Amennyiben érvénytelenség miatt második fordulóra lenne szükség, ismételt Választási
értesítőt fogunk küldeni.
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