
 

Előterjesztés VI.  
 
A küldöttgyűlés részletszabályaival kapcsolatban az Alapszabály módosítási javaslatok a 
következőkben részletezettek szerint a XXI. század adta technikai lehetőségek, valamint esetenként 
ad-hoc feladatok gyors megoldási lehetőségnek biztosítása érdekében célszerűen módosított 
rendelkezésekkel  illetve kiegészítő szabályozásokkal a zavartalan egyesületi működést teheti 
lehetővé. Ennek érdekében az Alapszabály 18.3 A pontját a következők szerint részben módosítanánk.  
 
Az új rendelkezések egy egységet alkotnak. Esetleges szövegpontosításokat, ha van ilyen javaslat, a 
bal oldal üresen hagyott oszlopában kérnénk feltüntetni. Az elnökség döntésétől függ, hogy ezeket a 
rendelkezéseket írásbeli szavazás útján a feltétlenül szükséges Alapszabály módosítással együtt kérjük 
elfogadni. A javaslatokat mindenképpen figyelembe kívánjuk venni, ezért kérjük a küldötteket, hogy 
értékes javaslataikat tegyék meg ehhez az előterjesztéshez is.  
 

A változatlanul maradó rendelkezések a 18.3 pontban a  √ jelzéssel kerültek feltüntetésre, kivéve egy 
áthúzott részt. Ennek az áthúzásnak a későbbi szabályozás miatt van jelentősége, ezt nem kívánjuk 
vitára bocsátani.   
 
18.3 A küldöttgyűlést össze kell hívni  

 a) évente legalább egyszer (rendes 
küldöttgyűlés), 

a) évente legalább egyszer (rendes 
küldöttgyűlés), 

 b) az Elnökség határozata alapján, √ 

 c) a szakmai szervezetek és szakosztályok 1/3-
ának írásbeli javaslatára, 

√ 

 d) a rendes tagok 20%-ának írásbeli javaslatára, √ 

 e) a Felügyelőbizottság indítványára, a 
Társaság vagyonának bármely 
veszélyeztetettsége esetén, 

√ 

 f) a bíróság rendelkezésére, √ 

 g) ha az elnök észleli, hogy a Társaság 
vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi, 
vagy a Társaság előreláthatólag nem lesz képes 
a tartozásokat esedékességkor teljesíteni vagy a 
Társaság céljainak elérése veszélybe került.  

√ 

 A g) alpontban jelölt esetekben az elnök köteles 
a küldöttgyűlést haladéktalanul összehívni a 
szükséges intézkedések megtétele céljából. 
Ezekben az esetekben az összehívott 
küldöttgyűlésen a küldöttek kötelesek az 
összehívásra okot adó körülmény 
megszüntetése érdekében intézkedést tenni, 
vagy a Társaság megszüntetéséről dönteni.  

√ 

 
A módosításokat úgy kérnénk áttekinteni, hogy ezek egy egységet alkotnak. A teljes szöveg 
áttanulmányozását követően lesznek láthatóak a változások. A 18.3 A első rendelkezését  Budapesttől 
eltérő helyszínen történő megrendezés biztosításához javasoljuk.  
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18.3 A A küldöttgyűlést az Elnökség legalább 15 

nappal az ülés időpontja előtt kiküldött 
meghívóval, Budapesten lévő, a küldöttek 
létszámához igazodó, az ülés megtartására 
alkalmas helyszínre hívja össze írásban, 
igazolható módon. Összehívásra jogosultak az 
elnök, az elnökségi tagok közül a főtitkár.   

A küldöttgyűlést az Elnökség legalább 15 
nappal az ülés időpontja előtt kiküldött 
meghívóval hívja össze. A küldöttgyűlés 
ülését Budapesten lévő, vagy rendezvényi 
helyszínként az elnökség által kijelölt, 
bármely más magyarországi településen lévő 
a küldöttek létszámához igazodó, az ülés 
megtartására alkalmas helyszínre hívja össze 
írásban, igazolható módon. 

 Írásbeli igazolható módon történő 
kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy 
tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak 
az elektronikus levelezési címére történő 
kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés 
visszaigazolásra kerüljön (elektronikus 
tértivevény). 

 

√ 

   

 A küldöttgyűlési meghívó tartalmazza a 
Társaság nevét, székhelyét, a küldöttgyűlés 
helyét, idejét és a javasolt napirendi pontokat. 
A napirendi pontokat a meghívóban legalább 
olyan részletezettséggel kell rögzíteni, hogy a 
szavazásra jogosultak álláspontjukat 
kialakíthassák. A küldöttgyűlési meghívó 
tartalmazza a Társaság nevét, székhelyét, a 
küldöttgyűlés helyét, idejét és a javasolt 
napirendi pontokat. A napirendi pontokat a 
meghívóban legalább olyan részletezettséggel 
kell rögzíteni, hogy a szavazásra jogosultak 
álláspontjukat kialakíthassák. 

 

 

 

√ 

 A meghívónak tartalmaznia kell továbbá a 
küldöttgyűlés határozatképtelensége esetére a 
megismételt küldöttgyűlés helyszínét és 
időpontját, és az arra történő felhívást, hogy a 
megismételt küldöttgyűlés mely esetben lesz 
határozatképes az eredeti napirendi pontok 
tekintetében.  

 

√ 

 A küldöttgyűlési meghívót a Társaság 
honlapján is nyilvánosságra kell hozni. 

√ 

   

  A küldöttgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy 
közzétételétől számított 3 napon belül a 
küldöttek és a Társaság szervezetei az 
Elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a 
kiegészítés indokolásával.  

 

 

 

√ 
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A napirend kiegészítésének tárgyában az 
Elnökség 2 napon belül dönt. Az Elnökség a 
napirend kiegészítését elutasíthatja vagy a 
kérelemnek helyt adhat. Döntését, továbbá 
elfogadás esetén a kiegészített napirendi 
pontokat minden esetben annak meghozatalától 
számított legkésőbb 2 napon belül igazolható 
módon közli a küldöttekkel. Ha az Elnökség a 
napirend kiegészítése iránti kérelemről nem 
dönt, vagy a kiegészített napirendi pontok 
szabályszerű kézbesítése nem állapítható meg, 
úgy a küldöttgyűlés a napirend elfogadásáról 
szóló határozat meghozatalát megelőzően 
külön dönt  a napirend kiegészítésének 
tárgyában, azzal, hogy a szabályszerűen nem 
közölt napirenden szereplő kérdésben csak 
akkor hozható határozat, ha valamennyi 
részvételre jogosult jelen van és a napirenden 
nem szereplő kérdés megtárgyalásához 
egyhangúlag hozzájárulnak. 

 

 

 

 

 

 

√ 

  
Az új javasolt  B, C és D alpont szerinti rendelkezés az ülés tartása nélküli döntéshozatal valamint a 
konferencia küldöttgyűlés elrendelésének lehetőségét átfogóan szabályozza.   
 
18.3B  A szavazati joggal rendelkező küldöttek, 

valamint a tanácskozási joggal résztvevők, 
más meghívottak személyes jelenlétét, 
tanácskozást nem igénylő, küldöttgyűlés 
hatáskörébe tartozó egyes ügyekben 
konferencia küldöttgyűlés is tartható. 

Ülés tartása nélküli döntéshozatal 
elrendelhető, melyre vonatkozó szabályokat, 
az írásbeli szavazás és döntéshozatal rendjét 
a határozati javaslat részletes 
előterjesztésével együtt kell a küldötteknek 
megküldeni.   

18.3C  A küldöttgyűlés hatáskörébe utalt kérdések 
közül ülés tartása nélkül nem rendelhető el 
döntés, nem tartható konferencia 
küldöttgyűlés 

a.) az alapszabály 18.3 pontjában 
meghatározott, kötelező összehívásra 
okot adó esetekben  

b.) bármely, személyt érintő kérdésben 

c.) mindazon ügyekben, amelyek esetében 
titkos szavazás útján kell dönteni 
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d.) hatósági döntés vagy 
jogszabályváltozás miatt a Társaságot 
érintő, döntéshozatalt igénylő 
kérdésben a jogutód nélküli 
megszűnés, egyesülés és szétválás 
elhatározásáról. 

   

18.3D  A konferencia-küldöttgyűlés általános 
szabályai: 

  a) A küldöttgyűlésen a küldöttek részt 
vehetnek személyes jelenlét nélkül, 
elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével is 
(video-, web-konferencia). Ilyen esetben a 
küldöttgyűlés összehívására a meghívóban 
közölteken túlmenően, külön is (elektronikus 
levél vagy telefon útján) tájékoztatni kell a 
küldötteket az elektronikus  hírközlő eszköz 
közvetítésével tartandó küldöttgyűlés 
csatlakozási kódjáról. A küldöttek szabadon 
döntenek saját részvételük módjáról, amelyet 
a küldöttek névjegyzékében fel kell tüntetni a 
jelen alapszabály 18.4A pontjában előírt 
adatok megadása mellett.   

  b) Azoknak a küldötteknek, akik a 
küldöttgyűlésen személyesen vesznek részt, e 
szándékukat legalább tíz (10) nappal a 
küldöttgyűlés napja előtt be kell jelenteniük a 
Társaságnak. Mindazokat a küldötteket, akik 
e szándékukról a Társaságot határidőben 
nem tájékoztatják, úgy kell tekinteni, mint 
akik a küldöttgyűlésen telekommunikációs 
kapcsolaton keresztül vesznek részt.  

  c) A küldöttgyűlésen telekommunikációs 
kapcsolat alapján részt vevő küldöttek 
személyazonosságát a csatlakozás igazolja, a 
csatlakozás kódját oly módon kell részükre 
elküldeni, hogy ahhoz az arra jogosult 
személy kizárólag személyazonosságának 
igazolásával férhessen hozzá. A konferencia- 
küldöttgyűlés megnyitása előtt a 
küldöttgyűlésen személyes jelenléttel részt 
venni kívánó küldöttek, tagságát illetve 
személyazonosságát a küldöttek jegyzékét 
tartalmazó nyilvántartás valamint az általuk 
felmutatott személyazonosító okmány adatai 
alapján ellenőrizni kell. A konferencia- 
küldöttgyűlésen a szavazás szóban történik, a 
levezető elnök által a küldötteknek egyenként 
feltett kérdésekre leadott „igen” / „nem” / 
„tartózkodom” válaszokkal.  
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Az egyes határozati javaslatok tárgyában a 
szavazást követően a levezető elnök 
megállapítja, és szóban közli a küldöttekkel a 
szavazás eredményét. 

  d) A küldöttek a konferencia-küldöttgyűlésen 
felszólalási szándékukat szóban jelzik, és a 
levezető elnök adja meg a szót. A 
javaslattételi jog gyakorlása ugyancsak 
szóban történik, azzal, hogy arra egyebekben 
a Ptk. rendelkezései megfelelően irányadók. 
e.) A konferencia- küldöttgyűlésen hozott 
határozatok eredményét a levezető elnök a 
konferencia-küldöttgyűlést követő két (2) 
napon belül írásba foglalja, és aláírásával 
hitelesíti. A jegyzőkönyv vezetésére 
egyebekben a Társaság hatályos, ide 
vonatkozó belső szabályozásában 
meghatározott szabályzati rendelkezései az 
irányadók. 

 

Az elektronikus kapcsolattartás részletszabályai a továbbiakra vonatkozóan az SzMSz-ben lesznek 
meghatározva.  

Az ASZ V. fejezet kiegészül az alábbi 37. ponttal: 

37.  Felhatalmazást kap az Elnökség, hogy ülés 
tartása nélküli döntéshozatal valamint a 
konferencia-küldöttgyűlés tartásáról szóló 
részletszabályokat kidolgozza, és azt a 
Szervezeti és Működési Szabályzat önálló 
mellékleteként az elektronikus 
kapcsolattartás részletszabályainak 
meghatározásával együtt elkészítse, továbbá 
arra, hogy azt a Társaság honlapján tegye 
közzé. 

 

Javasolható az is továbbá, hogy az elnökség ülésezésének rendje is új elektronikus kapcsolattartást 
biztosító módon történjen.  

  21.4 A Az elnökségi ülést az elnök vagy az 
elnök felkérésére a főtitkár által legalább 8 
nappal az ülés időpontja előtt kiküldött 
meghívóval, elsődlegesen a Társaság 
székhelyére kell összehívni, igazolható 
módon. Az elnökségi ülés személyes 
megjelenésen túl, elektronikus hírközlő 
eszköz igénybevételével történő ülésezés 
formájában is összehívható.  
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Írásbeli igazolható módon történő 
kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy 
tértivevényes küldeményként, továbbá a 
tagnak az elektronikus levelezési címére 
történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés 
visszaigazolásra kerüljön (elektronikus 
tértivevény). 

 

 

Dr. Horváth László 

Főtitkár 

Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság 

s.k. 

 

 


