
Előterjesztés V.  
 

Az elnökség a küldöttek közötti előzetes felmérés és vitára bocsátás céljából kihasználni szeretné az 
on-line egyeztetést egy jövőbeli Alapszabály módosítás bevezetésének lehetőségéről. Felvetődött 
ugyanis, hogy szervezeti strukturális átalakulás történjen a szakmai szervezetek szintjén. Ebből a 
célból javasolható lenne, hogy két új megnevezésű szakmai szervezet kialakítására is sor kerüljön, 
amely szakmai szervezetek új szakmai területi működési egységeket képeznének. E szakmai 
szervezetek az átszervezés folytán a szakmai és területi struktúrában változást eredményeznek. A 
jövőbeli átstrukturálás során természetesen nemcsak a szakmai szempontokat kell figyelembe venni, 
hanem azt is, hogy a besorolás szerinti tag létszámban ne legyenek mennyiségi aránytalanságok. 
Figyelembe kell venni tehát azt is, hogy a küldöttállítás során 20 tagonként legalább 1 fő képviseletét 
kell biztosítani, ezért az aránytalanságokat is vizsgálni kell. (Egy-egy szakmai terület ugyanis túlzott 
mértékű befolyást a többi szakmai szervezethez képest az átstrukturálás során nem szerezhet.) Az 
egyeztetéshez tehát ezek a kérdések is megfontolást érdemelnek. A javaslat alapszabályi szinten a 
következő lenne:  
 

17. d) A Társaság szakmai szervezetei, a szakmai 
területek működési egységei:  

 

 - megyei (budapesti) gyógyszerellátási 
szervezetek,  

 

  - Lakossági Gyógyszerellátási Szervezet 

(önként szerveződő helyi alapszervezetekkel)  

  - Akadémiai-Hatósági  Szervezet  

 - Gyógyszeripari Szervezet,   

 - Kórházi Gyógyszerészeti Szervezet.   

  
A javasolt rendelkezésről kérnénk, hogy a küldöttek előzetesen a következőképpen tegyenek 
javaslatot. Egyetértés esetén a bal oldali oszlopba egy elfogadó √ jelzést helyezzenek, vagy eltérő 
javaslat esetén a jobb oldali üresen hagyott rovatba írják be azt, ha egyáltalán nem kívánják a 
módosítást, vagy eltérő szövegjavaslatot kérnek.  
 
A módosítási javaslattal egyetértek, támogatom.  A módosítási javaslatot az alábbiak szerinti 

változásokkal szeretném kérni: 

√  
 
A jogi szakértő javasolja, hogy az írásbeli szavazás az igényfelmérés célját szolgálja, amely alapos 
megfontolást igényel a jövőben. Az új szervezeti struktúra kialakítása szélesebb körű vitára bocsátás 
után kerülhet meghatározásra. Arra is figyelemmel kell lenni, hogy amennyiben a strukturális 
változások érintik az egyes tisztségviselőket is, a nem önálló jogi személyiséggel rendelkező szakmai 
szervezetek esetében, úgy ezen új szakmai szervezetek felállítását csak akkor lehet javasolni, ha az 
ehhez tartozó tisztségviselő(k) is az új szervezeti keretek között tevékenykedhetnek majd.  
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