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Az MGYT tcvékenységériil és feladatairól
Hankó Zo/1á11
.·I Jchif<)' /Ji:uuság a tis:t1!jírús clúkt;.1·:ítúsu 111clll'll jC!ado11il kapta. hogy a Aiagyar

G)·úg.i·s:crés:eti Tár.1·aság te\·l:ke11.i·ségi!1·e/ Js.(cladataii·al. tcn·áhhá s:er1·e:cti str11kuín)jú1·al kapcsolatos 1·é!e111J11_1·t!ket g_1·i'ijtsc cJss:e. llll!id is111ertesse u kiildiit1k<'j:g_1·(í/ésse/,
illen·c a: 1{io1111a11 111eg1·á/as:rou 1·e:er/ikkel..·1 Jehj/(/ !Ji:ousúg hes:á1110Í<~já11ak rés:l'ké11t e/lu111g:oH öss::eg:t;_1·r a: oláhhiuk/la11 tcss:úk kó::é.

!. :\z tv!G'{T :\lapszabályúnak és Szcrvczcli iv!liködési Szabú!yzatúnak fclüh·izsgú!ata. korrckciúja. szüksl:g
szt:rinti összehango!úsa indokol!. Ez rl:szben strukturúlis
1negfuntolúsok 1nia1t cé!szcrli. rl:szhcn pedig a be!s(í har1nonizúlús igényt: teszi szükségcssl:. Tlihbsl:gi vl:!e111l:ny
körvuna!azódik az e!nöksl:g vú!asztúsi rcndjénck és i_iszszetl:telének 1nódosítúsút i!lctl)cn. :\z t:!nókség l J tagjúból 10-et a küli.1nb(izö szervezl'.tek dclt:gúlnak és csupán
húr(l1n tagut v;:ilaszt a küldöttközgyü!l:s. :-\ dclegúló szl'.rvezt:tck 0s az elnökség küzötti kapcsolat és a dclegúltak.
il!ct\'C a de!cgúlú szer\·czet közölt 111unka1nt:gnszt;_'1s L'.set!eges. Egyöntctü igényként fugaltnazódik 1ncg. hogy az
clnöksl:gen bl'.\ül konkrét relada1tal 1ncgbízolt alelnükiik
is n1üködjt:nck pl. ,.tudon1únyos a!t:!nök. tov{1bbképzésckért ti:!e!ös alelnök. szervezetek n1üködését klHJrdin~Uó
alelnök'".
T(J\'~ibbi prob!én1út jclcnt. hl1gy az \!Ci'{T t~1gl)k csak
egy szt:n·czctnl'.k lehetnek tagjai. ugyanakkor indokl1!1 pl.
az t:gyt:tcn1i uktatóknak a gyógyszcrl:szképz{i ht:!yt:k lt:rü!cti szervezctl:nck tnunkújúba tiinénli bckapcstlll1d<'1sa.
Ez csupún Csongrúd incgy0ben 111cgfelelö.
:\z .-\!apszab~dy l:s az SZi\ISZ iissz„·hangl1lósa bizl1nyos eljúrúsi szabúly<1k ptl!ltositúsa 1niatt is indl)k<.dl (pl.
\·álasztúsok clök~szi1l:sc. il!ct\·e !ebonyolitúsa).
2. .'\ Túrsasúg neinzetközi kapcsol~llait a inegkerdezcttek j(:1nak ítélik. :\z :\kadl:n1iúva! l:s az egyéb tudoinónyos
:-;z-:r\·ezetckkel \·aló szakinai kapcsolattan:is !-:1éte111ényesének az i\!Cil'T-t tartjók. Ezen a területen ln\·úbbi tudatos l:pítkezésre \'<Jtl szüksl:g. ,-\ \!C)SZ-szal. hal!gatlii
t:gycsülctckke! kiépitclt kapcso!a1 zükkt:nón1t:ntes. a k<11narai kapcsolatol javitani cl:lszcrü. Ennck surún forr~·1s
és ft:!adattncgosztúst is sokan indoku!tnak tartanak. Pl. íl
tov<ibbképzést:ket illctöen a kl:t szcr\·ezl'.lnt:k nein ri\·a!i1.úlni kel!eri-:. <! képzés. ::-;zakkl:pzés és a sz;.ikinai é!ct
eg)-'éb lerülctl'.in az P>lCi'{'[" \'l:lc1né11yét intcgrúlni lenne
cé!szerli.
:\ Tórsaság hc!sö n1üködési rendjét il!et{ien a szakosz1úlyok tevékenységl:t últalúhanjónak i!h:t\·c 111.;gft:lel(inek

tanjúk . .-\z orszúgos szervezetek (kórhúzi, ipari. oktatúsi)
szintén jól 1nüködnek. a 111cgye! szer\·ezctck tevl:kenységc hullú111zó. Ennek részben az infrastruktúra. részbcn az
t:ll-.:l.llt:lezt:ttsl:g hiúnya ~1z oka. :\z iVl(il'T urszúgos hatúski.irü sz-:r\·ci a 1ncgyci szt:r\·-:zctt:k 1nunkújút -- ~1kúr rt:gionúlisan szt:rvt:z\·e - az eddiginél hatékunyabban kel! st:gitsl:k. Ez nc1ncsak az ._•Jnüks0grc és a vezctösl:grc vonatk\iz!k. dc a szakPszti!lyi élei pl. 1n(1turja !ehet a szer\·eze1i szulgú!ta1úsoknak. :\z i\!CiYT bizuttsúgainak 111üklidl:sl:1 <'dta!úban jónak 1anjúk. ,\ Tudun1únyos Bizotts:ig több
tagja úgy ítéli rneg. hogy a bizullsúg vélc1nl:nyét ni.:111 kt:!lli súllyal \'eszik !igyt:!t:n1be. :\z i'v!CiYT hatúsugarúba
tartozó alapÍt\·únyuk (Rozsnyay. Ciyógy'szerészct az
t:gCszségCrt) te\·Ckenységérö! az !vlC:i'i'T vezetCsénck kor!ú1ozott infonnúciói vannak. Többször igényként fogal111azódot1 1neg a Túrsas~'1g ickíst:bb tagjal\·a! való kapcsul:1ttart:'1s.
_. :\ Túrsasúg1..1t a nagy konfliktusok e!kerü!tl:k.
l.:gyanakklir az clinúl! ;-: é\-bt:n dt:E.:nzh·óba szorult. bcrolyúsa cs(ikkL·nL :\!ta!únus <.1 1negítl:lCs. hogy az \!CiYT a
nt:hl:z idliszakllt Út\·észl'.lte. nt:vt: és itnúzsa 1neg1naradt.
_.\z \!CiYT-\·-:l sz„·1nbeni 111-:gújuh'i szak1nai igényekr.:t az
is jelzi. hDgy 1nintegy 3000 t~1gdij!izetli tagja van ..\hht1z.
hugy a Túrsasúg újból ak1lvizúh:ldjon. túrgyi és technikai
feltétl'.!ek kiépítl:se szükséges (ez részben 1núr 1negkezdödli1t). a pénzügyi bc'1zist incg kt:ll terernteni és újra kcll
g(lndulni a llltltivócilJs e!t:111eke1. :\z \ICiYT leg!(Jntt.isahh
l"c !adatai: t udt1n1<'1n yszervt:zl:s. t udl11nú11yos érdekkl:pvisr.:l-:l. !<..1vúbbképzl:s. 0rt0kkliz\·etítés a gyligyszcrl:szek és ~1
iÚrs<.1da!<.1111 relé.(_\ szen·czeti runkcili n1üki.idti.:tl:se.
:\z \l(i'YT küllinblizli szerveinek a rt:ndezvl:nyeii
részbi.:n a ·rúrs:1s<'1gu11 belül. részben az egyl:b szcrvczt:tekkel az eddiginél .iPhhan kellcne lisszt:hango!ni.
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