Szavazólap I.
az Előterjesztés I. jelzéssel tanácskozás céljára már előzetesen 2020. június 2-án
megküldött Alapszabály kiegészítési és módosítási rendelkezések alapján az
Alapszabály módosítás következőkben megjelölt rendelkezéseiről
Alulírott:
Küldött neve: …………………………………………….
Lakcíme: …………………………………………………
E-mail címe: ……………………………………………..
Nyilatkozom, hogy 2020. június 22-én kelt elnökségi előterjesztést és a tanácskozás után véglegesített
szöveg javaslatot megkaptam és áttanulmányoztam.
Az 1./ sz. határozati javaslatról, mely a következőkben részletezett Előterjesztés I. és szöveg
módosításokon alapul, a következők szerint szavazok:
1./ Az Alapszabály módosítás rendelkezéseit a szakmai szervezetek önálló jogalanyisággal rendelkező
szervezeti egységgé nyilvánításával összefüggésben, valamint a Magyar Gyógyszerésztudományi
Társaság Kórházi Gyógyszerészeti Szervezetének (a továbbiakban: MGYT KGYSZ) mint szakmai
szervezetnek az önálló jogalanyisággal rendelkező szervezeti egységként történő bírósági
nyilvántartásba vételéhez szükséges kiegészítő rendelkezéseket az előterjesztésben foglalt tartalommal:
a./ elfogadom
b./ nem fogadom el
c./ tartózkodom
(A kívánt részt aláhúzással kérnénk jelölni.)
Előterjesztés I.
Az Alapszabály módosításának következőkben részletezett rendelkezései annak érdekében kerültek
kiegészítésre és módosításra, hogy a szakmai szervezetek önálló jogi személyiséggel rendelkező
szervezeti egységként történő bejegyeztetése esetén a hatályos Ptk. rendelkezéseinek megfelelően
működhessenek. Jelen szabályozás az alábbi, MGYT-nél fennálló, konkrét jogi helyzetet kezelő
probléma megoldására született.
Az 1959. évi IV. törvény (régi Ptk.) 30. §-ának (1) bek. alapján az MGYT Alapszabálya az egyesülési
jogról szóló 1989. évi II. törvény 2. § (4) bek. alapján felhatalmazást adott a régi Ptk. alapján arra,
hogy az egyesület (korábban társadalmi szervezet) szervezeti egysége önálló jogalanyisággal
rendelkező szervezeti egységként működhet az Alapszabály vonatkozó rendelkezése alapján. A
szervezeti egység 1994. november 11-én kezdte meg működését és szerzett adószámot
gazdálkodásához a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Kórházi Gyógyszerészeti Szervezete MGYT KGYSZ - néven mint az MGYT szakmai szervezete, debreceni székhellyel. Önálló jogi
személyként működhetett és gazdálkodhatott korábban, bírósági nyilvántartásba vétel nélkül.
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Az MGYT KGYSZ 2020. 05. 25-én, az időközben hatályba lépett új Ptk., a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezéseinek
megfelelően átdolgozta, az önálló szervezeti működést részletesen szabályozó Ügyrendjének
hatályosítása alapján készült létesítő okiratát, (saját alapszabályát) mely a KGYSZ önálló
jogalanyisággal rendelkező szervezeti egységként történő törvényszéki nyilvántartásba vételéhez
feltétlenül szükséges. Ezt az is indokolttá tette, hogy székhelyét az MGYT székhelyével azonos helyen
kívánta kialakítani és ez a változás csak a hatályos jogszabályoknak megfelelően átdolgozott
alapszabály elfogadtatását tette szükségessé. A Fővárosi Törvényszéken jelenleg e szervezeti egység
nincs bejelentve, ezért a további törvényes működéshez elengedhetetlen a székhely áthelyezéssel
egyidejűleg az MGYT KGYSZ nyilvántartásba vétele. Az MGYT KGYSZ Alapszabálya úgy kerül
elfogadásra, hogy annak hatályba léptetéséhez az szükséges, hogy azt az MGYT saját Alapszabályát
ennek megfelelő módosításával a küldöttgyűlés határozatban erősítse meg.
A két elnökség egyeztetésén az alapszabályok összehangolását követően a szabályozások az alábbi
szempontok figyelembevételével készültek:
Az MGYT és az MGYT-KGYSZ közös tagságával kapcsolatos szabályok meghatározása;
A KGYSZ tagsága az MGYT tagsága tekintettel arra, hogy a szervezeti egység jogalanyisága
származtatott. Az új KGYSZ tagok tagfelvételt az MGYT -be a KGYSZ -n keresztül nyerhetnek. A
szervezeti egység tagsága azonban elkülönült annyiban, hogy saját szervezetükben csak a KGYSZ
tagjai gyakorolhatják tagsági jogaikat. A KGYSZ tagjai elfogadják az MGYT és a KGYSZ
alapszabályát.
A kettős tagságból adódó tagfelvételi eljárás szabályozása és a tagdíj megosztás szabályai;
Mindenki az MGYT tagja, a tagdíjbevételen a KGYSZ és az MGYT 50-50%-ban osztoznak.
Az MGYT és az MGYT-KGYSZ közötti, a gazdasági önállóságon alapuló gazdasági
együttműködés szabályainak rögzítése; a két szervezet közötti folyamatos együttműködés és
információ áramlás szabályai;
Az MGYT és a KGYSZ elhatározza, hogy a jogszabályi előírásokon túlmenően egymásnak
információt nyújtanak az alábbi kérdésekben:
-

Az éves költségvetések tervezése,

-

Közös pályázati tervek elkészítése és ezek anyagi feltételeinek megosztása,

-

Közös rendezvények lebonyolítása és ezek anyagi feltételeinek megosztása,

A két szervezet éves beszámolója mérlegének, eredménykimutatásának és közhasznúsági
jelentésének egyeztetése,
A KGYSZ saját tőkéjének 10%-át elérő beruházás, illetve kötelezettségvállalás egyeztetése,
kivéve a legalább nullszaldósra tervezett rendezvényszervezéssel kapcsolatos kötelezettségvállalásokat
Felügyeleti szervnek, a pénzügyi kormányzatnak és egyéb hatóságok ellenőrzéseiről, illetve az
ellenőrzések eredményéről tájékoztatás nyújtása,
Folyamatos operatív, szakmai együttműködés a két szervezet számviteléért felelős
megbízottak között,

3
Ezeknek megfelelően az Alapszabály szövegében a következők módosulnak:
Az Alapszabály – a továbbiakban ASZ - I. fejezet 10. pontja kiegészül az alábbi alpontokkal
10.C. A jelen fejezet 10. pontjában meghatározott szakmai szervezetekben mint szervezeti
egységekben – az ott nyilvántartott tagok döntése alapján - a szervezeti egység önálló
jogalanyiságáról szóló, Társaság által hozandó döntés elnyeréséhez az is szükséges, hogy a
szervezeti egység a Társaságtól elkülöníthető szervezettel és vagyonnal rendelkezzék.
10.D. A Társaság önálló jogalanyisággal rendelkező szervezeti egységére a jogi személyre vonatkozó
általános szabályokat megfelelően alkalmazni kell azzal, hogy a Társaság szervezeti egységének
elkülönített vagyonából ki nem elégíthető hitelezői igényekért a Társaság - szervezeti egysége jogi
személyiségének fennállása alatt és ezt követően is - köteles helytállni.
10.E. A szervezeti egység jogi személyiségének, önálló jogalanyiságának megszűnése esetén jogai és
kötelezettségei a Társaságra szállnak át.
10.F. A Társaság önállóan jogosult a szervezeti egység jogi személyiségének megszűnéséről dönteni,
amely döntését köteles közzétenni. Az a hitelező, akinek követelése a döntés közzététele előtt
keletkezett, a közzétételtől számított harminc napos jogvesztő határidőn belül a Társaságtól
megfelelő biztosítékot követelhet, ha a szervezeti egység jogi személyiségének megszűnése
követelésének kielégítését veszélyezteti. A szervezeti egység törlésére akkor kerülhet sor, ha a
Társaság a jogosult kérésére megfelelő biztosítékot ad.
10.G. Ha a Társaság megszüntetésére irányuló eljárás lefolytatását rendelik el, az önálló
jogalanyisággal rendelkező szakmai szervezetének jogi személyisége megszűnik.

Az ASZ IV. fejezet 17.2 d) alpontjának utolsó mondata az alábbiak szerint módosul és kiegészül:
Újabb szervezetek kialakításáról, a szervezeti egység önálló jogi személyként, jogalannyá történő
nyilvánításáról a küldöttgyűlés dönt. A szakmai szervezetek indokolt esetben helyi alapszervezeteket
hozhatnak létre. Az önálló jogalanyiságot megszerző szakmai szervezetek székhelyként, központi
ügyintézési helyként kizárólag a Társaság mindenkori székhelyét jelölhetik meg. Telephelyeiket –
szükség szerint – szabadon, maguk választhatják meg.

Az ASZ IV. fejezet 17.2 pontja kiegészül az alábbi e) alponttal és az f) alponttal valamint az ahhoz
tartozó rendelkezésekkel:
e) A Kórházi Gyógyszerészeti Szervezet mint szakmai szervezet az 1994. 11. 10-től jogi
személyiségű szervezeti egységgé nyilvánításáról szóló küldöttközgyűlési döntés alapján, az akkor
hatályos törvényi előírásoknak megfelelően, önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezeti
egységként tevékenykedik, Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Kórházi Gyógyszerészeti
Szervezete néven. Ügyvezető és képviseleti szerve: elnökség. Székhelyét a Kórházi
Gyógyszerészeti Szervezet 2020. 06. 09. napján hozott küldöttgyűlési döntésével a 1085 Budapest,
Gyulai Pál utca 16. 1. em. 2. sz. alatt a Társaság küldöttgyűlési jóváhagyásával, annak napjától
alakítja ki.
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Ennek tényét bírósági nyilvántartásba vétel céljából a hatályosított és a hatályos jogszabályoknak
megfelelő rendelkezések szerint kiigazított létesítő okiratának és mellékleteinek csatolásával a
vonatkozó eljárási szabályok szerint be kell jelentenie a változások bejegyzése végett a nyilvántartó
bíróság részére. A szervezeti egység ügyvezető és képviseleti szerve a szervezeti egység elnöksége.
f) Az önálló jogalanyisággal rendelkező szervezeti egységek - a továbbiakban röviden szervezeti
egység – általános szabályai:
fa) A szervezeti egység működését a saját Alapszabályában foglalt rendelkezései szerint egyesületi
formában folytatja, amely rendelkezések nem lehetnek ellentétesek a jelen Alapszabályban
foglaltakkal.
fb) A szervezeti egység legfőbb döntéshozó szerve a közgyűlés vagy a küldöttgyűlés, amely önálló
hatáskörrel működik, vezető tisztségviselőit maga választja.
fc) A szervezeti egység vezető tisztségviselői szervezetük vonatkozásában önálló képviseletre
jogosultak.
fd) A szervezeti egység jogosult természetes és jogi személyekkel tagsági viszonyt létesíteni, új
tagok felvételéről a Társaság alapszabályában meghatározott feltételekkel a szervezeti egység
alapszabályában meghatározott eljárásban dönthet.
fe) A szervezeti egység a Társaságtól elkülönült szervezettel és vagyonnal rendelkezik. Saját
regisztrált tagsága van, akik egyben a Társaság tagjai is. Tagjairól saját nyilvántartást is vezet. A
Társaság tagnyilvántartásába történő felvétel céljából tagjait köteles a Társaság tagnyilvántartásába
vétel végett bejelenteni a tagdíjakkal történő elszámolás mellett.
ff) A szervezeti egység regisztrált taglétszámának megfelelő számú választott küldött útján részt
vesz a Társaság küldöttgyűlésén.
fg) A szervezeti egység nevében és logójában szerepelnie kell a Magyar Gyógyszerésztudományi
Társaság nevére utalásnak. Jelen Alapszabályban rögzítettek alapján jogosult a Társaság idegen
nyelvű elnevezésének megfelelő használatára.
fh) Az összehangolt, biztonságos működés és gazdálkodás érdekében a szervezeti egység
költségvetéséről, valamint beszámolójáról saját közgyűlése vagy küldöttgyűlése elé terjesztés előtt
a Társaság Elnökségének arra kijelölt elnökségi tagja útján tájékoztatást ad.
fi) A szervezeti egység az utolsó letétbe helyezett éves beszámolója mérlegében kimutatott saját
tőke 10 %-át meghaladó kötelezettségvállalásról - kivéve a legalább nullszaldósra tervezett
rendezvény szervezéssel kapcsolatos kötelezettségvállalásokat - vagy beruházási ráfordításról
előzetesen tájékoztatást ad. A kötelezettség vállalásokban foglaltak teljesítéséért, illetve a
tartozásokért a szervezeti egység saját vagyonával felel. A szervezeti egység elkülönített
vagyonából ki nem elégíthető hitelező igényekért a Társaság a szervezeti egység jogi
személyiségének fennállása alatt és ezt követően is köteles helytállni.
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Az ASZ V. fejezet kiegészül az alábbi 36. ponttal:
36. Felhatalmazást kap az Elnökség, hogy a szervezeti egység döntése alapján az önálló jogi
személyiségű szervezeti egység mindenkori adatváltozásainak bírósági nyilvántartásba vétele
céljából történő bejelentése ügyében - saját hatáskörben eljárva - hajtsa végre a nyilvántartó
bíróságnál a változások bejegyeztetésére irányuló eljárásokat.

A 2./ sz. határozati javaslatról, melyet a szavazási felhívás az 1./ sz. határozati javaslathoz szorosan
tartozónak jelölt meg, a következők szerint szavazok:
2./ Az MGYT küldöttgyűlése az előző határozati javaslat szerint az MGYT KGYSZ 2020. június 9.
napjával elfogadott Alapszabályának hatályba léptetését a jelen szavazatommal az írásbeli szavazás
eredményének megállapítása napjával elfogadom. A küldöttgyűlés felkéri az elnökséget, hogy jogi
képviselője útján gondoskodjon valamennyi okirati melléklet csatolásával az MGYT Alapszabály
módosításának bírósági nyilvántartásba vétel céljából történő változásbejegyzési kérelem
benyújtásáról a Fővárosi Törvényszéken, beleértve az MGYT KGYSZ első bírósági nyilvántartásba
vételének bejelentését is, az erre vonatkozó okirati mellékletek csatolásával. E határozati javaslatot:
a./ elfogadom
b./ nem fogadom el
c./ tartózkodom
(A kívánt részt aláhúzással kérnénk jelölni.)

Kelt: ……………………………………..

