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Jelenlévők: 

 Dobson Szabolcs (elnök) 

 Kapronczay Károly (alelnök) 

 Szabó Attila (titkár) 

 Szmodits László 

 Tatár György 

 Kölnei Lívia 

 Kapronczay Katalin 

 Mihu László 

 Ráczkevey Edit 

 Gerőné Almási Judit 

 Orosz Tamás 

 Molnár Zsuzsa 

 

A taggyűlés menete: 

1. Az Elnök megállapította, hogy a Közgyűlésen nem jelent meg a rendes tagok több, mint 

fele, így a Közgyűlés határozatképtelen. 

 

2. Elnök újból összehívta a Közgyűlést, amely a megjelent tagok számától függetlenül  

határozatképes. 

 

3. A jelenlévők egyhangúan megbízzák a taggyűlés jegyzőkönyvének vezetésével Molnár  

Zsuzsát.  

 

4. A taggyűlés a meghívó mellékleteként előzetesen kiadott napirendi pontokkal egyetértett,  

azokat egyhangúan megszavazta. 

 

5. Napirendi pontok: 

5.1 Napirendi pont 

Dobson Szabolcs köszöntötte a MGYTT megjelent tagjait. 

 

5.2 Napirendi pont: 

Dobson Szabolcs elnöki beszámolójában (lásd a mellékelt pdf file-t) értékelte a 2014-es évet 

(a pénzügyi beszámoló készítője az MGYTT könyvelését végző Protector Kft /Kalocsa/) és 

kitért a 2015-ös tervekre is. 

Az Elnök javaslata és a Közgyűlés döntése alapján 2015-ben a tagdíj 2000 Ft/fő/év marad. Az 

Elnök áttekintette a 2015-ös év pénzügyi lehetőségeit.  

A MGYTT 2013-ban a Civil Alap Holokauszt emlékévhez kapcsolódó pályázatára készített 

elő anyagot, amelynek elbírálása pozitív lett 2013. december 15-én. Az  elnyert pályázati 

összeget (700.000 Ft) az MGYTT az előzetes pénzügyi tervnek megfelelően használta ill. 

használja fel.  

A 2014-es pénzügyi beszámolót és a 2015-ös előzetes kalkulációt a Közgyűlés egyhangúlag  

jóváhagyta. 

 



5.3 Napirendi pont  

Az Elnök áttekintette a 2014-es év szakmai történéseit az alábbiak szerint: 

 Honlap: www.gyogyszeresztortenet.hu (fejlesztések bemutatása az Elnök részletes 

ismertetésével) 

89 könyv, 103 évkönyv/zsebnaptár, Almanach, 47 doktori disszertáció, 1 szakdolgozat 

érhető el már digitalizálva, több, mint 1400 szakcikk, több,mint 300 híres magyar 

gyógyszerész életrajza, régi szaklapok tartalomjegyzéke,  

Jelenleg fejlesztés alatt: 

- angol nyelvű honlap verzió 

- női gyógyszerészek adatainak feldolgozása és publikálása 

 Nyári Egyetem, Gyula, 2014. július 10-13. (75 résztvevő). 

A Nyári Egyetemről recenzió jelent meg: 

o Gyógyszerészet – 2014. szept. –Ambrus Tünde 

o Pharmaonline – 2014.07.28. – Molnár Zsuzsa 

o Gyógyszerészettörténet – 2014 (4) – Molnár Zsuzsa (megjelenés alatt) 

 Szigetvári Ferenc emléktáblájának avatása - 2014. április 15. 

 Orvoslás és háború konferencia – Gödöllő, 2014. 05.30. 

 Rozsnyay emlékverseny támogatása (2014. 05. 30. – 06.01.) 

 Civil Alap 2014 pályázati program teljesítése – Holokauszt emlékév 

o Civil alap támogatásával: Szmodits László – Dobson Szabolcs: A magyar 

zsidóság és a gyógyszerészet kötet kiadása 

o Cikk megjelenése a Gyógyszerészet c. újságban 

 Szegedi Móra Ferenc Múzeum patikaszoba tégely és fiókfeliratainak adatbázisba 

vitele és megfejtése 

 A Gyógyszerészi Szaklapok digitalizálása 

Hozzászólások: 

o Szabó Attila: egyelőre a tartalomjegyzék legyen elérhető, kérésre a konkrét 

cikkeket elküldi a MGYTT 

o Kapronczay Katalin: 1908 előtti cikkek összefoglalója Matolcsy féle 

bibliográfiában már megjelent, ennek publikálása célszerű lenne 

 Fiatal Gyógyszerészek 2014 e-könyv (életrajzgyűjtemény) 

 

Tavaly felvetett ötletek megvalósulása: 

 „Írja meg gyógyszertára történetét!” – partner volt a MOSZ  

 Riportsorozat az elmúlt évtizedek szakmai-szakmapolitikai vezetőivel – nem valósult 

meg 

 Szegedi Móra Múzeum gyógyszerészeti kiállításának feldolgozása – folyamatban van 

 Honlap fejlesztése - folyamatban 

 

Az Elnök javaslatokat terjesztett elő a 2015-ös év főbb szakmai tevékenységeire vonatkozóan  

az alábbiak szerint: 

 Szegedi Móra Múzeum gyógyszerészeti kiállításának feldolgozásának folytatása és  

befejezése 

 Honlapunk további fejlesztése: angol verzió a nemzetközileg is érkékes adatok 

publikálására /cikktár és e-könyvtár/, virtuális gyógyszermúzeum, szakfolyóiratok 

digitalizálása 

 Holokauszt gyógyszerészeti vonatkozásainak publikálása, különös tekintettel a 

2015-ös isztambuli nemzetközi konferenciára 



 A 2015-ös, jubileumi 50. Rozsnyay Emlékverseny szakmai támogatása (emlékkönyv 

szerkesztésében részvétel), fiatal előadók felkészítése, díjazás biztosítása 

 XII. Gyógyszerésztörténeti Nyári Egyetem – Szeged – Generációváltások a 

gyógyszeres terápiában és a gyógyszertárakban 

 Nemzetközi Gyógyszerésztörténeti Konferencia (Isztambul) – 2015.09.08-11. – 

felkészülés, részvételünk szervezése 

 Szalay Annamária felvetése: Karcagon rendezvény tartása  

 Egyéb – ad hoc 

 

5.4 napirendi pont: 

Hozzászólások: 

 Kapronczay Károly: 2 délelőtt legyenek a Nyári Egyetemen előadások, délután 

fakultatív programok 

 Kapronczay Károly: karcagi rendezvényre előadókra javaslat 

 Szabó Attila: Karcagra szállás (református szeretetotthon) lehetősége 

 Szabó Attila: Szegedre orgonista keresése, mint kulturális programlehetőség 

 Szabó Attila: 2 poszter tervezet az ISPH-ra (holokauszt téma, 1945-48 igazoló 

bizottsági témák) 

 Szmodits László: 46 szegedi gyógyszerész adatai 2 dinasztiából 

 

5.5 napirendi pont: 

Molnár Zsuzsa ismertette, hogy a 2015-ös Nyári Egyetem szervezése jelenleg hogyan áll,  

mennyi lesz a várható költségvetése, és milyen programok tervezhetőek Szeged városában. 

Hozzászólások: 

 Szabó Attila: Halászcsárda lehetőségek Szeged (Kiskőrössy vagy Öreg Kőrössy). 

Előadók tekintetében célszerű lenne a szegedi oktatókkal egyeztetni. 

 Dobson Szabolcs: előadókat január környékén célszerű lenne felkérni. 

 

 

 

Molnár Zsuzsa 

jegyzőkönyvvezető 

 

 

 

Hitelesítő: 

Dobson Szabolcs (elnök) 


