
                                           

    

Kedves Gyógyszerész Kolléga! 

 

Ezúton gratulálunk az Egyetem elvégzéséhez és a pályakezdéshez további sok sikert kívánunk! 

Bizonyára hallottál már róla, hogy az 1924-ben alapított Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság (MGYT) 

a hazai gyógyszerészet legnagyobb hagyománnyal rendelkező szervezete. A Társaság a hazai gyógyszerészet 

tudományos fejlődésének előmozdítását, hazai és nemzetközi képviseletét, magas szakmai és etikai 

színvonalának megőrzését, valamint hagyományainak ápolását tekinti elsődleges céljának a gyógyszerészet 

valamennyi területén. További információ: https://mgyt.hu/ 

A Társaságnak a megyei szervezeteken túl országos Gyógyszeripari, valamint Kórházi Gyógyszerészeti 

Szervezete (KGYSZ) is van. Az MGYT Kórházi Gyógyszerészeti Szervezete az Intézeti Gyógyszertárak 

gyógyszerészeit és a kórházi-klinikai gyógyszerészet iránt érdeklődőket várja tagjai közé. A szervezet non-

profit, mindennapi munkájának célja a tagok szakmai támogatása.  

A 35 év alatti kollégákat az Ifjúsági Állandó Bizottság (IÁB) fogja össze, rendszeresen tartanak 

klubdélutánokat, workshopokat, továbbképzéseket. Az IÁB legfőbb feladata a pályakezdő és fiatal kórházi-

klinikai gyógyszerészek szakmai, szakképzési és tudományos működésének figyelemmel kísérése, 

támogatása. 

Az éves tagdíj befizetésével egyidejűleg tagja leszel a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaságnak és a 

Kórházi Gyógyszerészeti Szervezetnek, továbbá szervezetünk minden tagja részére befizetjük a tagdíjat az 

Európai Kórházi Gyógyszerészeti Szervezet felé (European Association of Hospital Pharmacists). Az Európai 

Szervezet éves kongresszusain és továbbképzésein való részvételre is lehetőség nyílik tagjaink számára. 
 

2021. évi tagdíj aktív dolgozóknak: 6.000 Ft 

További információ: https://www.mgyt-kgysz.hu/tagdij-befizetes-2/744-tajekoztatas-tagdij-2021 

 

Az MGYT KGYSZ tagjai kedvezményes részvételi díjjal vehetnek részt rendezvényeinken, a KGYSZ 

által szervezett továbbképzéseken, szimpóziumokon, kongresszusokon. Egy nagyszabású szakmai 

rendezvény minden évben megrendezésre kerül, ahol kellemes hangulatban és környezetben, az aktuális téma 

köré épült előadásokat hallhatunk, valamint önálló munkák bemutatására is lehetőség nyílik poszter 

formájában. Idén Balatonfüreden október 8-10. között kerül megrendezésre a Kórházi Gyógyszerészek XXIII. 

Kongresszusa. További információ: https://kgysz2021.clubservice-event.hu/ 

Az MGYT Kórházi Gyógyszerészeti Szervezete 2008 óta önálló internetes honlapján adja közre a szervezet 

életének híreit. A tagok aktuálisan kapnak tájékoztatást a hazai és nemzetközi tudományos rendezvényekről, 

a szakmapolitika és az EU híreiről, továbbképzésekről, pályázati lehetőségekről. A honlap elérhetősége: 

www.mgyt-kgysz.hu 

Üdvözlettel: 

MGYT Kórházi Gyógyszerészeti Szervezetének Vezetősége 
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