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A MAGYAR GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI TÁRSASÁG 
ALAPSZABÁLYA 

- a módosításokkal egységes szerkezetben  - 
amelyet a küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekben 2020. július 8. napján lebonyolított, 

rendkívüli jogszabályi felhatalmazás alapján végrehajtott, ülés tartása nélküli, írásbeli szavazás útján érvényesen 
és eredményesen végrehajtott döntéshozatallal a küldöttek a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság - a 

továbbiakban Társaság – hatályos Alapszabályának módosítására vonatkozóan elfogadtak a  Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban Ptk.), valamint az attól eltérést engedélyező 

rendkívüli felhatalmazást adó jogszabályok és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezéseivel 
összhangban elfogadtak, e módosításokkal hatályosított egységes szerkezetben, az alábbiak szerint.  

 
 
 I. FEJEZET 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
  
1.  Elnevezés: Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság (továbbiakban: Társaság) 
 -latinul: Societas Scientiarum Pharmaceuticarum Hungarica 
 -angolul: Hungarian Society for Pharmaceutical Sciences 
 -németül: Ungarische Gesellschaft für Pharmazeutische Wissenschaften 
 -franciául: Société Hongroise des Sciences Pharmaceutiques 
 -spanyoulul: Sociedad Húngara de Ciencias Farmacéuticas. 
  
2. A Társaság Magyarország Alaptörvényének  és jogrendjének tiszteletben tartásával, az 

egyesülési jog alapján szabadon alakult és tevékenységet folytató, egyesületként működő 
tudományos szervezet, mely Alapszabályában foglalt célkitűzéseit, feladatait valósítja meg. A 
Társaság semmilyen politikai tevékenységet nem folytat.  

  
3. A Társaság működési területe: Magyarország.  
  
4. A Társaság székhelye: 1085 Budapest, Gyulai Pál utca 16. 1. em. 2.  
  
5. A Társaság tudományos szervezetként Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság néven 

1924-ben került megalapításra, majd 1966-tól Magyar Gyógyszerészeti Társaságként 
működött, 1989-ben nyert egyesületként bejegyzést, 2004-től pedig újból visszavette a 
Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság elnevezést, így civil szervezetként e szervezetek 
szakmai jogutódjaként őrzi a jogelődök gyógyszerésztudományi hagyományait.   

  
6. A Társaság elnevezésének hivatalos rövidítése: MGYT.  
  
7. A Társaság bélyegző lenyomata:  
 A Társaság kör alakú bélyegző lenyomatán a gyógyszerészetet jelképező kelyhen alulról 

felfelé tekereg a kígyó, melynek feje bal irányba néz.  
 A bélyegző felirata belföldön: Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság, Budapest, Alapítva: 

1924 (köriratban, két koncentrikus kör között). 
  
 A bélyegző felirata külföldön: Societas Scientiarum Pharmaceuticarum Hungarica, Budapest, 

Condita anno: 1924 (köriratban, két koncentrikus kör között). 
  
7. A A Társaság saját maga rendelkezik nevével, címerével, logójával és minden a nevéhez 

kapcsolódó joggal, különös tekintettel a hirdetési, reklám és a tevékenység televíziós, rádiós 
valamint egyéb elektronikus technikákkal történő közvetítésével kapcsolatos jogokkal.  
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7. B A Társaság a 7. A szerinti hirdetési, reklám, illetve közvetítési jogokkal kapcsolatosan egy 
évnél hosszabb időre csak a küldöttgyűlés külön felhatalmazása alapján köthet szerződést.  

  
8. A Társaság képviseletére az ügyvezetését ellátó Elnökség tagjai, azaz a megválasztott elnöke 

és a többi Elnökségi tag jogosult, azzal, hogy az elnök képviseleti joga önálló a többi 
Elnökségi tag pedig bármelyik másik Elnökségi taggal együtt jogosult a Társaság 
képviseletére.    

  
9. A Társaság a küldöttgyűlés által elfogadott Alapszabály szerint működik.  
  
10. A Társaság jogi személy. A Társaság szakmai szervezetei – tagságuk döntése alapján – önálló 

jogi személyként is meghatározhatják magukat. Önálló jogi személyiségük feladásáról szóló 
döntésük esetén a Társaság szervezeti keretein belül folytatják tevékenységüket.  

  
10. A A Társaság honlapjának címe: www.mgyt.hu 
  
10. B A Társaság elektronikus kézbesítési címe: titkarsag@mgyt.hu 
  
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. 
  
 II. FEJEZET 

A TÁRSASÁG CÉLJA, FELADATA 
  
11. A Társaság célja:  
 -elősegíteni a gyógyszerészet, ezen belül különösen a tudomány, az oktatás, a továbbképzés és 

az egészségügyi ellátás szakmai feltételrendszerének fejlesztését,  
 -elősegíteni a gyógyszerellátás szakmai színvonalának emelését, a biztonságos és színvonalas 

hazai betegellátást, 
 -szorgalmazni a tagok tudományos ismereteinek bővítését, 
 -közreműködni a gyógyszerészet szakmai és etikai érdekvédelmében, előmozdítani a 

gyógyszerészek társadalmi megbecsülését,  
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 -hozzájárulni a gyógyszerészeti tudományok, a gyakorlat és a képzés összhangjának 
fejlesztéséhez és együttműködni a szakma tudománypolitikai céljainak megvalósításában,  

 -előmozdítani a lakosság egészségügyi felvilágosítását és egészséges életmódra nevelését. 
  
12. A Társaság feladata:  
 -támogatni a gyógyszerészeti tudományos kutatásokat, 
 -támogatni és tevőlegesen részt venni a tudományos eredmények terjesztésében, szakmai 

eredmények megismertetésében, 
 -elősegíteni a gyógyszerészeti kutatási eredmények gyakorlati felhasználását, 
 -képviselni a gyógyszerészet ügyét a Magyar Tudományos Akadémián belül,  
 -előmozdítani az egyetemi gyógyszerészképzés fejlesztését célzó törekvéseket, szorgalmazni, 

támogatni a szakgyógyszerész képzés rendszerének további működését, 
 -tudományos rendezvényeket szervezni, illetve ezek rendezésében részt venni,  
 -szakmai kiadványokat, folyóiratokat, könyveket jelentetni meg, illetve ilyenek kiadását 

támogatni,  
 -elősegíteni a gyógyszerellátás nemzetközi irányelveinek érvényesülését,  
 -elősegíteni a gyógyszerészhallgatók és gyógyszerészek hazai és külföldi szakmai gyakorlatát 

és fejlődését, alap- és posztgraduális képzését,  
 -a magyar gyógyszerészet nemzetközi tekintélyének emelése érdekében, képviselni a magyar 

gyógyszerészetet a nemzetközi tudományos és szakmai szervezetekben,  
 -figyelemmel kísérni, véleményezni a kormányszervek javaslatait, a magyar gyógyszerészetet 

és a gyógyszerészképzést, szakképzést, továbbképzést érintő kérdésekben, kezdeményezni az 
ezzel összefüggő jogszabályok kiadását, módosítását,  

 -tagjait érintő ügyekben szakmai állásfoglalással támogatni a gyógyszerészeti és az 
egészségügyi érdekek megvalósulását,  

 -ápolni a magyar gyógyszerészet hagyományait. 
  
13. A Társaság célja és feladatainak megvalósítása érdekében alaptevékenysége körében:  
 -szakmai kiadványokat (könyveket, folyóiratokat, hírlevelet, internetes honlapot stb.), 

informatív anyagokat jelentet meg, ezeket terjeszti,  
 -a magyar és a nemzetközi gyógyszerésztudomány képviselői közötti kapcsolatok kiépítése és 

ápolása céljából rendezvényeket (konferencia, tanulmányút, kongresszus stb.) szervez, ilyen 
rendezvényekbe bekapcsolódik,  

 -kapcsolatokat létesít és tart fenn hazai és külföldi szakmai és tudományos szervezetekkel,  
 -megismerteti a társadalommal a hazai gyógyszerészet tudományos eredményeit,  
 -összehangolja a tagszervezetek és szakosztályok szakmai tevékenységét,  
 -céljaival és feladataival összhangban és ezek érdekében vállalkozási tevékenységet, mint 

kiegészítő tevékenységeket folytathat,  
 -támogatja a gyógyszerészek szakmai képzését és továbbképzését,  
 -támogatja és szervezi a gyógyszerészet területén működő személyek szakmai ismereteinek 

bővítése érdekében tudományos konferenciák és szakmai rendezvények, versenyek 
lebonyolítását. 

 - A Társaság tevékenységi körei alaptevékenységenként:  
  
 Főtevékenységek:  

18.13’08  Nyomdai előkészítő tevékenység 
58.11’08  Könyvkiadás 
58.12’08  Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása 
58.14’08  Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 
58.19’08  Egyéb kiadói tevékenység 
63.11’08  Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás 
63.12’08  Világháló-portál szolgáltatás 
63.99’08  M.n.s. egyéb információs szolgáltatás 
70.22’08  Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 
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72.19’08  Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés 
72.20’08  Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés 
73.20’08  Piac-, közvélemény-kutatás 
74.90’08  M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 
82.20’08  Telefoninformáció 
82.30’08  Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 
85.32’08  Szakmai középfokú oktatás 
85.41’08  Felső szintű, nem felsőfokú oktatás 
85.42’08  Felsőfokú oktatás 
94.12’08  Szakmai érdekképviselet 

 Vállalkozói tevékenységek: 
 73.11’08 Reklámügynöki tevékenység 
 82.92’08 Csomagolás 
  
13. A Az Alapszabályt a Társaság céljának figyelembevételével kell értelmezni.  
  
 III. FEJEZET 

A TÁRSASÁG TAGJAI 
  
14. A tagsági viszony keletkezése 
  
14.A A társasági tagság - rendes tagsági viszony - az alapításkor a Társaság nyilvántartásba 

vételével keletkezik. A megalakulást követően a tagság a belépési nyilatkozat elfogadásával 
keletkezik.  
A már működő Társaság esetében a belépési nyilatkozatot a tagnak a küldöttgyűlés által 
felkért társasági szervként eljáró  Elnökséghez kell benyújtani, amely szerv a kérelem 
beérkezésétől számított 30 napon belül, egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással határoz a 
tagfelvételről. Határozatát annak meghozatalát követő 8 napon belül írásba foglaltan, igazolt 
módon kell megküldeni a tagfelvételt kérelmező számára.  
A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén jogorvoslatnak helye nincs. 

  
14.1 A Társaság tagja lehet az a természetes személy, jogi személy, továbbá jogi személyiséggel 

nem rendelkező szervezet, aki (amely) a Társaság célkitűzésével egyetért és a célok 
megvalósítása érdekében tevékenységében aktívan részt kíván venni, továbbá az 
Alapszabályban foglalt rendelkezéseket elfogadja. 

 Természetes személy a Társaságban lehet:   
 a) rendes tag valamely MGYT szervezetben vagy önálló jogi személyiséggel rendelkező 

MGYT szervezetben (a továbbiakban jelen Alapszabályban az MGYT rövidítés a Társaság 
megnevezéssel azonos értelmezéssel kerül felhasználásra) 

 b) törölve 
 c) tiszteleti tag, 
 d) szenátusi tag,  
 e) pártoló tag,  
 f) ifjúsági tag,  
 g) társult tag.  
 A c) - g) alpontokban jelölt különleges jogállású tagokra vonatkozó eltérő szabályok tartalmi 

meghatározásaiknál találhatók.     
  
14.2 Rendes tag (a továbbiakban tag) lehet az a gyógyszerész, továbbá a gyógyszerészethez 

köthető területen dolgozó, vagy onnan nyugdíjba ment, egyetemi diplomával rendelkező 
személy, aki az MGYT valamely szervezetébe való felvételét belépési nyilatkozatban kéri. A 
tagsági viszony keletkezésére a 14.A pont szerinti általános szabályok az irányadók.  
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14.3 Tiszteleti tag lehet az az egyetemi diplomával rendelkező természetes személy, aki a 
gyógyszerészet területén kimagasló tevékenységet végez, tevékenységével jelentősen 
hozzájárul a magyar gyógyszerészet fejlődéséhez, a Társaság célkitűzéseit támogatja, azok 
megvalósulását nagymértékben elősegíti. A tiszteleti tagot az Elnökség nyílt szavazással, 
egyszerű szótöbbséggel választja meg.  
A megválasztható tiszteleti tagok száma évente legfeljebb 2, az ennek megfelelő számú 
tiszteleti tagot az Elnökség több évre összevontan is megválaszthatja. 

  
14.4 Szenátusi tag lehet a Társaság érdekében és a gyógyszerészet fejlesztéséért évtizedeken át 

tevékenykedő, szakmai körökben országos ismertséggel és elismertséggel rendelkező 
nyugállományba vonult tag. A szenátusi tag megválasztásával jogviszonya rendes tagként 
megszűnik, szenátusi tag jogviszonya megválasztásával keletkezik. 
A szenátori kar maximált létszáma 50 fő, ebből 7 fő alkotja a szenátus Elnökségét, amelyet a 
Társaság Elnöksége jelöl ki.   Új szenátusi tagot a mindenkor hivatalban lévő szenátori kar 
Elnökségének együttes „befogadási javaslata” alapján választhat az Elnökség évente egy 
alkalommal. Az Elnökség a befogadási javaslat alapján hozott határozatát nyílt szavazással, 
egyszerű szótöbbséggel hozza.    

  
14.5 Pártoló tag lehet az a természetes vagy jogi személy és egyéb szervezet, aki, illetve amely a 

Társaság pártoló tagjai közé kéri a felvételét, és a Társaság feladatainak megvalósítását 
vagyoni hozzájárulás szolgáltatásával segíti. A pártoló tag felvételéről az Elnökség dönt, 
tagsági jogviszonya a felvételéről szóló kérelem Elnökséghez érkezésének napjára 
visszamenőleges hatállyal keletkezik. Egyebekben a tagsági viszonyának  keletkezésére a 
14.A pont rendelkezései az irányadók. A pártoló tagok a Társaság szakmai munkáját a 
Társaság tevékenységével kapcsolatosan a Társaság Elnökségéhez eljuttatott észrevételeikkel, 
javaslataikkal segíthetik.  

  
14.6 Ifjúsági tag lehet az a gyógyszerészeti tudományokhoz köthető területen graduális vagy  

doktori tanulmányokat folytató 36. életévét be nem töltött hallgató, aki a Társaság ifjúsági 
tagjai közé kéri a felvételét.  Az ifjúsági tag felvételéről az Elnökség dönt, tagsági 
jogviszonya a felvételéről szóló kérelem Elnökséghez érkezésének napjára visszamenőleges 
hatállyal keletkezik.  
Egyebekben a tagsági viszonyának  keletkezésére a 14.A pont rendelkezései az irányadók. Az 
ifjúsági tagok részt vehetnek a Társaság szakmai munkájában, a Társaság működésével 
kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat közvetlenül eljuttathatják a Társaság Elnökségéhez.  
Az ifjúsági tag az arra vonatkozó belépési nyilatkozatában kérheti rendes-, pártoló-, vagy 
társult tagként történő felvételét, ha az Alapszabályban meghatározott tagfelvételi 
követelményeknek már megfelel. Ez esetben tagsága ifjúsági tagként másik tagsági 
jogviszonya keletkezése napjával megszűnik.   
Amennyiben az ifjúsági tag 36. életévét betöltötte, vagy hallgatói jogviszonyának 
megszűnését nem jelentette be, az Elnökség az erről való tudomásszerzést követően igazolt 
módon történő írásbeli felszólítást küld az ifjúsági tagnak azzal a figyelmeztetéssel, hogy 
nyilatkozattétel vagy más tagságra vonatkozó belépési nyilatkozatban tett felvételi kérelem 
hiányában az ifjúsági tagot a felszólítás kézhezvételét követő 60. napon törli az ifjúsági tagok 
nyilvántartásából.    

  
14.7 Társult tag lehet minden szakirányú szakképesítéssel rendelkező természetes személy, aki a 

gyógyszerészethez köthető területen tevékenykedik, elfogadja a Társaság Alapszabályát, 
tevékenységét az ebben foglaltak szellemében folytatja, felvételét belépési nyilatkozatban 
kéri, és akit az MGYT Elnöksége a társult tagok sorába felvesz. Egyebekben a tagsági 
viszonyának  keletkezésére a 14.A pont rendelkezései az irányadók. 

  
14.8 A Társaság a tagjairól a tagnyilvántartásban történő rögzítése céljából elektronikus 

nyilvántartást vezet a mindenkor hatályos adatvédelemmel és adatkezeléssel kapcsolatos 
jogszabályok rendelkezéseinek betartásával.  
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A tagjegyzék nem nyilvános, annak adatbázisát vagy abból bármely tag személyi adatát 
közzétenni, egyéb módon nyilvánosságra hozni csak a hatályos adatvédelemmel kapcsolatos 
jogszabályokban leírtak alapján lehet. A tagsági viszonya megszűnését követően 
haladéktalanul törölni kell a tag nyilvántartott adatait a tagjegyzékből.                    

  
14.9 A vonatkozó tagfelvételi kérelmeket tartalmazó belépési nyilatkozatokat  írásbeli, vagy 

elektronikus formában (tagdíj@mgyt.hu) a Társaság valamelyik szakmai szervezetéhez, vagy 
a Társaság titkárságához kell benyújtani. A belépési nyilatkozatok részletes tartalmát a 
Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata 1. sz. melléklete tartalmazza, amely a honlapján 
is hozzáférhető, elektronikus úton ugyanitt közzétételre kerül kitölthető nyomtatvány 
formátumban.  A belépési nyilatkozatokat határozathozatal érdekében az Elnökséghez kell 
továbbítani. A tagsági viszony keletkezésével összefüggésben jelen fejezet 14.A pont szerinti 
rendelkezések az irányadók.  

  
15. A tag, a tiszteleti, a szenátusi, a pártoló, az ifjúsági és a társult tag jogai és kötelezettségei 
  
15.1 A tag jogosult a „Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság tagja” cím viselésére. A tiszteleti 

tag a „Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság tiszteleti tagja”, a szenátusi tag a „Magyar 
Gyógyszerésztudományi Társaság szenátusi tagja”, a pártoló tag a „Magyar 
Gyógyszerésztudományi Társaság pártoló tagja”, az ifjúsági tag a „Magyar 
Gyógyszerésztudományi Társaság ifjúsági tagja” a társult tag a „Magyar 
Gyógyszerésztudományi Társaság társult tagja” cím használatára. A jogosult címet 
levélpapírján, névjegyén, kiadványain, cégtábláján e szöveg szerint feltüntetheti. A 7.A 
pontban rögzítettek szerinti jogok azonban kizárólag a Társaságot illetik, a tag e megnevezése 
révén e jogok egyikét sem gyakorolhatja.    

  
15.2 A tag, a tiszteleti, a szenátusi, a pártoló, az ifjúsági és a társult tag javaslattételi joggal részt 

vehet a Társaság küldöttgyűlésén, tanácskozásain. Részt vehet továbbá a Társaság egyéb 
rendezvényein.  

  
15.3 A tag jogosult a Társaság Alapszabályában megjelölt bármely tisztségviselő választására, és 

jogosult arra, hogy a Társaság Alapszabályban megjelölt tisztségviselőjévé válasszák, 
amennyiben vele szemben az Alapszabályban vagy jogszabályban meghatározott feltételek 
teljesülnek illetve összeférhetetlenség vagy kizáró ok nem áll fenn.  
Két teljes választási cikluson túl, azonos személy azonos funkcióra történő választásához 
50% + 1 fő szavazata szükséges az újraválasztáshoz. 
 A tag jogosult továbbá 
- a Társaság tevékenységében részt venni, 
- szolgáltatásait igénybe venni,  
- a küldöttgyűlésen részt venni, szavazati jogát a 18.4 pont szerinti jogosultságának  
megfelelően gyakorolni, annak rendje szerint felszólalási, kérdésfeltevési és javaslattételi jog 
illeti meg,  
- a Társaság irataiba betekinteni,  
-a Társaság által nyújtott kedvezmények igénybevételére. 

  
15.3 A A tag nem lehet az MGYT elnöke, elnökségi tagja, a felügyelő bizottság elnöke illetve tagja, a 

szervezetek és szakosztályok elnöke, ha más hazai gyógyszerész szervezet vezető 
tisztségviselője. Az e tisztségekre történő választás során nyilatkoznia kell arról is, hogy a 
jogszabályban foglalt kizáró okokon túlmenően vele szemben ilyen összeférhetetlenség nem 
áll fenn, illetve megválasztását követően más vezető tisztségéről 72 órán belül lemond. Az 
összeférhetetlenség a Társaságnál már betöltött fenti funkciók esetén más gyógyszerész 
szervezet vezető tisztségviselőjévé történő megválasztásra is vonatkozik.  
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15.4 A tag, a tiszteleti, a szenátusi, a pártoló, az ifjúsági és a társult tag a Társaság működésére 
észrevételt, javaslatot, panaszt tehet, amelyre az érintett (tisztségviselő illetőleg testület stb.) 
köteles érdemben 30 napon belül válaszolni.  

  
15.5 A tag igényt tarthat a Társaság vagyonáról, pénzeszközeinek alakulásáról való rendszeres 

tájékoztatásra.   
  
15.6 A tag köteles az Alapszabályt, a küldöttgyűlés, továbbá az Elnökség határozatait, döntéseit 

megtartani, a társasági célkitűzéseket előmozdítani, az Elnökség állásfoglalásait szakmai 
működése során figyelembe venni.  

  
15.6 A A tag továbbá: 

- nem veszélyeztetheti a Társaság céljának megvalósítását és a Társaság tevékenységét, 
- köteles a tagdíjat annak esedékességéig megfizetni, 
- köteles a lakcímét, annak megváltozását követő 30 napon belül az Elnökséghez bejelenteni, 
- köteles továbbá legkésőbb 30 napon belül azokat a változásokat bejelenteni, amelyek a 
tagnyilvántartás adataiban történő változásra utalnak. 

  
15.7 Az ifjúsági és a társult tag joga, hogy  
 a) más ifjúsági és társult tagokkal közösen létrehozza saját szakmai szekcióit,  
 b) részt vegyen az MGYT szakmai, tudományos életében, kongresszusain,  
 c) folyamatosan tájékoztatást kapjon az MGYT tevékenységéről,  
 d) igénybe vegye az ifjúsági és a társult tagok számára nyújtott kedvezményeket.  
  
15.8 A Társaság tagjai éves tagdíjat fizetnek. A tagot tagdíj-, az ifjúsági tagot ifjúsági tagdíj-, a 

társult tagot társult tagdíj fizetési kötelezettség terheli. A tagdíj, az ifjúsági tagdíj és a társult 
tagdíj fizetése alól felmentés nem adható. 
A Társaság megalakulását követően újonnan belépő tag a tagsági jogviszonya keletkezésének 
évében a tagdíj összegét a tagsági jogviszony létesítésétől számított 8 napon belül, ezt 
követően legkésőbb minden év március 31. napjáig köteles a Társaság részére készpénz-
átutalási megbízással vagy a Társaság bankszámlájára történő átutalás útján teljesíteni. 

  
15.9 A tagdíj és a kedvezmények évi mértékét az Elnökség határozza meg. A Társaság által 

nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódó kedvezmények kizárólag a mindenkori 
éves tagdíj rendezettsége esetén vehetők igénybe. Az éves tagdíj mindenkori összegét a 
Társaság honlapján közzétett elnökségi határozat tartalmazza. A tiszteleti tagok, a szenátusi 
tagok tagdíjmentességet élveznek. Amennyiben valamely kedvezmény jogosultság a 
Társaságban rendes taggá válás miatt év közben megváltozik, úgy a tagdíjkedvezmény csak a 
következő évi tagdíjfizetés esedékességekor szűnik meg.      

  
15.10 A pártoló tagok vagyoni hozzájárulást teljesítenek, amelyhez esetenként a társasági célokhoz 

igazodó konkrét célkitűzés is kapcsolható.   
  
15.11 Az ifjúsági, a társult tagok, a nyugdíjasok tagdíja egységesen a rendes tagok mindenkori 

megállapított tagdíjának a 30%-a. Ugyanezen kedvezményes tagdíjra jogosultak azok a tagok, 
akik az adott tagdíjfizetési évben a családtámogatási jogszabályokban meghatározott 
gyermeknevelési, gyermekgondozási ellátás miatt tartósan nem folytatnak más kereső 
tevékenységet.  

  
15.12 A Társaság elnöksége önkéntes tagdíj fizetését is meghirdetheti évente egy olyan kiemelt 

projekt pénzügyi forrásainak kiegészítésére, amely projekt a Társaság szakmai céljainak 
megvalósításához kiemelten fontos, és a projekt finanszírozása a szokásos folyó bevételekből 
nem valósítható meg. Az önkéntes tagdíj fizetését a Társaság bármely tagja, vagy a magyar 
gyógyszerészetben tevékenykedő szervezet önként vállalhatja.  
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Az önkéntes tagdíj kizárólag a meghirdetett célra fordítható. Az önkéntes tagdíjat fizető 
személyek és szervezetek listáját – a személyes adatvédelemre vonatkozó nyilatkozatuk 
(GDPR) alapján – a Társaság honlapján kell közzétenni. 

  
16. A tagsági jogviszony megszűnése 
  
16.1 A tagsági jogviszony megszűnik: 
 a) a tag kilépésével, 
 b) a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével, 
 c) a tag kizárásával. 
  
16.2 A tagsági jogviszonyát a 14.1 pontban felsoroltak a Társaság Elnökségéhez címzett írásbeli 

nyilatkozattal bármikor, indokolás nélkül megszüntethetik. A tagsági jogviszony a 
nyilatkozatának az Elnökséghez történő megérkezése napján szűnik meg. 

  
16.2 A Az ifjúsági tag tagsági viszonya megszűnik akkor is, ha:  

-36. életévét betöltötte vagy egyetemi tanulmányait befejezte, és ennek tényét bejelenti az 
Elnökségnek, és egyúttal bejelenti, hogy nem kéri felvételét rendes tagként, jogviszonya 
nyilatkozatának az Elnökséghez történő megérkezése napján szűnik meg, 
-egyetemi tanulmányait befejezi, és ennek tényét bejelenti az Elnökségnek, továbbá kéri 
rendes taggá válása miatti törlését és a rendes tagságra vonatkozó, az Alapszabály 14.2 
szerinti írásos kérelmét diplomája megszerzésének évében benyújtja, jogviszonya rendes 
taggá válása miatt, 
- a tagnyilvántartásból való törléssel a 14.6 pont utolsó mondata szerinti esetben, az  elnökségi 
írásbeli felszólítás  kézhezvételét követő 60. napon, 
- ha belépési nyilatkozatban kéri más tagként történő felvételét a 14.6 pont utolsó előtti 
mondata szerint.  

  
16.2 B A rendes tag tagsági viszonya továbbá megszűnik akkor is, ha a 14.4. szerint beválasztásra 

kerül a szenátori kar tagjai közé, ekkor jogviszonya rendes tagként a megválasztásáról szóló 
elnökségi határozat napján szűnik meg, és ugyanezen napon jön létre tagsági jogviszonya 
szenátusi tagként. 

  
16.3 Az Elnökség nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel kizárhatja a Társaság  tagjai közül azt 

a tagot, pártoló tagot, ifjúsági tagot és társult tagot, aki (amely) a jelen Alapszabály 15.6 
pontban rögzített rendelkezéseit tartósan vagy súlyosan megszegi, illetve az Elnökség és/vagy 
a küldöttgyűlés határozatát súlyosan vagy ismételten sértő magatartást tanúsít.  
Fentiek kizárhatók akkor is, ha 12 hónapon keresztül elmaradtak a tagdíj megfizetésével. A 
tagdíj megfizetésének elmulasztása miatt a tag csak akkor zárható ki, ha a legalább 12 
hónapos mulasztás elteltét követően az Elnökség írásban – póthatáridő tűzésével és a 
jogkövetkezményekre, azaz a kizárásra történő figyelmeztetéssel – felszólította a 
tagdíjhátralék teljesítésére, mely felszólítás a póthatáridőn belül is eredménytelen maradt. 

  
16.4 A kizárási eljárást az Elnökség folytatja le. A 16.3 pontban említett magatartások esetében  -

kivéve a tagdíjfizetés elmulasztása miatti eljárást - beleértve azt is, hogy az eljárást   bármely 
tag vagy Társasági szervezet kezdeményezi, az Etikai Bizottság előkészítő vizsgálatot folytat 
le az ügyben. Ennek eredményéről, illetve a kizárási eljárás kezdeményezéséről a vizsgálat 
lefolytatásának befejezését követő legkésőbb 5 napon belül az Etikai Bizottság vizsgálati 
jelentésben értesíti az Elnökséget. Az eljárásban a tagot az Elnökség ülésére meg kell hívni, 
azzal a figyelmeztetéssel, hogy a szabályszerű meghívása ellenére történő távolmaradása az 
ülés megtartását és a határozathozatalt nem akadályozza. Az ülésen biztosítani kell számára a 
védekezési lehetőséget. Az ülésen a tag képviselővel is képviseltetheti magát.  
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A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az 
indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, az 
Etikai Bizottság előzetes vizsgálatának eredményét, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való 
tájékoztatást. Az Elnökség a kizárásról szóló határozatot a tagkizárási eljárás megindulásától 
számított 30 napon belül meghozza és 8 napon belül igazolható módon közli az érintett taggal. 
A kizárt tag a kizárást kimondó elsőfokú elnökségi határozat ellen, a kézbesítéstől számított 
15 napon belül a Társaság küldöttgyűléséhez fellebbezéssel élhet. A küldöttgyűlés a 
fellebbezés tárgyában a soron következő ülésén nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel 
dönt. A küldöttgyűlés határozatát annak meghozatalakor szóban kihirdeti és 8 napon belül 
írásban, igazolható módon is közli az érintett taggal. 

  
16.5 Kizárt tag, pártoló tag, ifjúsági tag és társult tag újbóli felvétele - kivéve a tagdíj nem fizetése 

miatti eseteket - a tagsági jogviszonya kizárással történő megszűnése napjától számított 5 
éven belül csak legalább két tag ajánlása mellett és a kizáró okok megszűnése esetén indítható 
el.  

  
16.6 Kizárásról szóló határozatot az Elnökség hozhat.  
  
 IV. FEJEZET 

A TÁRSASÁG SZERVEZETE 
  
17. A Társaság szervezetének felépítése 
  
17.1 Szakosztályok 
  
 a) Szakosztályok működnek a gyógyszerészeti tudományok egy-egy szakterületén. 

Működésük a tudományos kutatási feltételek, eredmények, publikációk és a gyógyszerészeti 
tudományok egyes szakterületein dolgozó gyógyszerészek szakmai tudományos 
tevékenységének figyelemmel kísérésére irányul, kutatási programokat szervezhetnek és 
tarthatnak fenn.  

 b) A szakosztályok a gyógyszerészeti tudományterületeken rendezvényeket szerveznek, 
delegátusokat jelölnek az azonos tudományterület külföldi rendezvényeire. Működésük során 
alkalmazzák az Elnökség, és a küldöttgyűlés döntéseit, támaszkodnak a Társaság 
titkárságának munkájára, a tevékenységükkel összefüggő pénzügyeket a Társaság számláján 
bonyolítják le és az Elnökség határozata alapján elkülönített elszámolású pénzügyi keretekkel 
rendelkeznek.  

 c) A Társaság szakosztályai a szakmai tevékenység egységei:  
 - Farmakoterápiás és Gyógyszerészi Gondozási Szakosztály,   
 - Gyógynövény Szakosztály,  
 - Gyógyszeranalitikai Szakosztály,  
 - Gyógyszerésztörténeti Szakosztály, 
 - Gyógyszerkutatási Szakosztály, 
 - Gyógyszertechnológiai Szakosztály,  
 - Gyógyszerügyi Szervezési és Közigazgatási Szakosztály, 
 - Oktatási Szakosztály. 
 Újabb szakosztályok kialakításáról elnökségi javaslatra a küldöttgyűlés dönt.  
  
17.2 Szakmai szervezetek 
 a) Szakmai szervezetek működnek a gyógyszerészet fő tevékenységi területei, illetve helyei 

szerint, hogy az e körbe tartozó tudományos kutatási feltételeket, az eredményeket, azok 
hasznosítási lehetőségeit, a publikációkat, az e helyeken dolgozó gyógyszerészek szakmai 
tudományos helyzetét figyelemmel kísérjék, támogassák.   
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 b) A szakmai szervezetek a Társaság Alapszabálya valamint Szervezeti és Működési 
Szabályzata alapján végzik tevékenységüket. Működésük során alkalmazzák az Elnökség és a 
küldöttgyűlés döntéseit, támaszkodnak a Társaság titkárságának munkájára, a 
tevékenységükkel összefüggő pénzügyeket a Társaság számláján bonyolítják le és az 
Elnökség határozata alapján elkülönített elszámolású pénzügyi keretekkel rendelkezhetnek.  

 c) Az önálló jogi személyként működő szakmai szervezetek pénzügyi-gazdasági 
tevékenységüket önállóan szervezik, szakmai és tudományos kérdésekben a Társaság 
szerveivel és szervezeteivel a tevékenységüket összehangolják.  

 d) A Társaság szakmai szervezetei, a szakmai területek működési egységei:  
 - megyei (budapesti) gyógyszerellátási szervezetek,  
 - Gyógyszeripari Szervezet,  
 - Kórházi Gyógyszerészeti Szervezet.  
 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.    

 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. 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.    
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 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. 

  
17.3 Szaklapok szerkesztőbizottságai 
 a) A Társaság kiadásában és társkiadásában megjelenő kiadványok, szaklapok és könyvek 

felelős kiadója a Társaság elnöke.  
 b) A szaklapok főszerkesztőit az Elnökség jóváhagyásával az elnök nevezi ki.  
 c) A szaklapok felelős szerkesztőit az Elnökség jóváhagyásával és az illetékes főszerkesztők 

egyetértésével az elnök nevezi ki.   
 d) A szaklapok szerkesztő bizottságait a főszerkesztők javaslatára az Elnökség hagyja jóvá.  
 e) A szakfolyóiratok, az időszakos kiadványok, könyvek szerkesztőivel és közreműködőivel a 

megbízási szerződéseket a főszerkesztők javaslata alapján az elnök köti meg.  
  
17.4 A Társaság fő döntéshozó-, és ügyvezető szerve, illetve ügyvezetését segítő stratégiai döntés 

előkészítő-, és tanácsadó szervei:  
 a) küldöttgyűlés, amely a Társaság fő döntéshozó szerve, 
 b) Elnökség, amely ellátja a Társaság ügyvezetését, és hét tagból áll,  
 c) tanácskozó testület, mely a Társaság fő  szakmai, stratégiai, egyeztető és döntés előkészítő 

fóruma.  
  
17.5 A Társaság vezető tisztségviselői: 
 A Társaság vezető tisztségviselői a hét elnökségi tagból álló Elnökség tagjai és az elnökségi 

tagok közül az Elnökség irányítását ellátó elnök. Az elnökségi tagokat a küldöttgyűlés 
választja, azzal, hogy megbízatásuk határozott időtartamra, legfeljebb 4 évre szól. 

 a) elnök,  
 b) alelnökök: tudományos és szervezési alelnök, 
 c) főtitkár,  
 d) gazdasági titkár,  
 e) továbbképzési titkár,  
 f) rendezvényi titkár,  
 A fent felsoroltak jogosultak e megnevezések szerinti funkciójuk feltüntetésére és 

használatára az elnökségi tag megjelölés mellett. 
  
17.5 A Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás: 

- a megbízás időtartamának lejártával; 
- visszahívással;  
- lemondással;  
- a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével; 
- a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben 
történő korlátozásával; 
- a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével. 

  
17.5 B A vezető tisztségviselő megbízatásáról a Társasághoz címzett, a Társaság másik vezető 

tisztségviselőjéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha a jogi személy 
működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő kijelölésével vagy 
megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon 
válik hatályossá. 
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17.5 C Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége 
ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi 
személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat 
nevében ellátja. A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is 
alkalmazni kell. A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.  

  
17.5 D Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen 

szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos 
következmények alól nem mentesült. Nem lehet vezető tisztségviselő aki közügyektől eltiltó 
ítélet hatálya alatt áll (Btk. 61.§ (2) bek. i) pont). Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e 
foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel 
eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy 
vezető tisztségviselője nem lehet. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig 
nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 

  
17.5 E A Társaság szakmai tisztségviselői: 
 - szakmai szervezetek elnökei,  
 - szakosztályok elnökei,  
 - országos állandó bizottságok elnökei, 
 - szaklapok főszerkesztői.  
  
17.6 A Társasággal együttműködő szervezetek a gyógyszerészet egyes területein működő, a 

gyógyszerészethez kötődő, szakmai tevékenységgel rendelkező szervezetek lehetnek. Az 
együttműködést rögzítő megállapodás jóváhagyásához, amennyiben egyesülés kerül 
elhatározásra az Elnökségnek a küldöttgyűlés elé kell terjesztenie annak tervezetét.   

  
17.7 A Társaság országos bizottságai a Társaság szervei és szervezetei, különösen az Elnökség, a 

tanácskozó testület és a küldöttgyűlés munkáját segítő célszervek és legfőbb  ellenőrző 
szerve: 

 Állandó országos bizottságok és a legfőbb ellenőrző szerv   
-Etikai Bizottság, 
-Felügyelőbizottság (legfőbb ellenőrző szerv), 
 -Ifjúsági Bizottság,  
-Tudományos és Szakmai Bíráló Bizottság. 
Ideiglenes országos bizottságok      
-Jelölő Bizottság,  
-Eseti (ad hoc) Bizottság(ok). 
Az országos bizottságokon túl a Társaság Szervezetei és Szakosztályai is létrehozhatnak saját 
(szakosztályi, szervezeti, megyei, vagy közös) bizottságokat, amelyek létesítését saját 
ügyrendjük szabályozza. 

  
17.8 A szenátus az Elnökség tudományos és szakmai tanácsadó szerve. A szenátusi Elnökség 

képviselője a tanácskozó testület tagja.  
  
18. Küldöttgyűlés 
  
18.1 A küldöttgyűlés a Társaság legfőbb döntéshozó szerve. A küldöttgyűlés a Társaság 

valamennyi tagját képviseli. 
  
18.2 A küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 
 - a Társaság Alapszabályának módosítása,  
 - a Társaság célkitűzéseinek meghatározása, a beszámoló jelentések elfogadása,  
 - a Társaság megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása,  
 - vezető tisztségviselők megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása,   
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 - a Felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk megállapítása, 
továbbá jelentésének jóváhagyása,  

 - az éves költségvetés elfogadása,  
 - az éves beszámoló - ezen belül az Elnökségnek a Társaság vagyoni helyzetéről szóló 

jelentése - elfogadása,   
 - vezető tisztségviselők feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő a 

Társasággal munkaviszonyban áll,  
 - az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Társaság saját tagjával, vezető 

tisztségviselőjével, a Felügyelőbizottság tagjával, vagy ezek közeli hozzátartozójával köt, 
kivéve azokat a szerződéseket, amelyek a Társaság szokásos konferencia, kongresszus és 
különféle tudományos rendezvényszervezési tevékenységével összefüggő szakmai és 
tudományos előadások tartásához kapcsolódnak. Szokásos tevékenységnek minősül, ha a 
díjazás az adott rendezvényhez kapcsolódóan minden közreműködőre (beleértve a nem 
érintett közreműködőket) azonos díjfeltételek melletti felkérésen alapul,   

 - a jelenlegi és korábbi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági tagok vagy más 
egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés,  

 - döntés az Elnökség előterjesztése alapján tiszteletbeli elnöki cím adományozásáról,  
 - a végelszámoló kijelölése,  
 - döntés mindazon ügyben, amelyeket az Alapszabály a kizárólagos hatáskörébe utal. 
  
18.3 A küldöttgyűlést össze kell hívni 
 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.  

  
18.3 A  A küldöttgyűlés ülését az Elnökség legalább 15 nappal annak 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. 
Összehívásra jogosultak az elnök, az elnökségi tagok közül a főtitkár.  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 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.  
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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. 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. 

  
18.4 A küldöttgyűlésen részt vesznek:   
 a) a tanácskozó testület tagjai, 
 b) a szakmai szervezetek delegált küldöttei, a szakmai szervezetek 20 tagonként 1 főt 

delegálhatnak,  
 c) a szakosztályok delegált küldöttei, a szakosztályok 5 főt delegálhatnak, a b) pont szerint 

rögzített arányos képviselet betartásával.  
 A küldöttek írásbeli megbízatásuk alapján szavazati joggal rendelkeznek.  

Előző a), b), c) pontban megjelölt résztvevők közül, akkor is, ha részvételük több funkció 
alapján biztosított a küldöttgyűlésen, csak azok, és csak akkor rendelkezhetnek szavazati 
joggal, ha valamely szakmai szervezet vagy szakosztály delegált küldöttjeként, mindannyian 
a jelölési szabályoknak megfelelő számú tagot képviselnek. 

  
18.4 A A küldöttek megválasztásának rendje: 
 A szakosztályoknak és a szakmai szervezeteknek a küldött állításhoz szükséges 

tagnyilvántartási adatokat az Elnökség legkésőbb minden küldöttgyűlés tervezett időpontja 
előtt 60 nappal írásban, igazolható módon, megküldi. A küldöttek állításáról a szakmai 
szervezetek és szakosztályok – saját ügyrendjük szerinti küldöttválasztás útján gondoskodnak 
azzal, hogy a küldöttek számát a kerekítés szabályai szerint kell megállapítani a 18.4 pont 
szerinti taglétszámtól függő számban, szavazati joggal rendelkező tagjaik közül. A küldöttek 
írásbeli megbízatása a megválasztásukat követő küldöttgyűlésre és ennek időpontjától 
számított 1 évre szól.  A szakosztályok és a szakmai szervezetek küldötteik létszámáról és a 
küldötteknek kiadott megbízásról az Elnökséget elsősorban elektronikus úton, írásban, 
igazolható módon tájékoztatni kötelesek legkésőbb a tervezett küldöttgyűlés időpontját 
megelőző 25 napon belül. A küldöttek névjegyzékében a küldöttek tagnyilvántartási adatain 
túl lehetőséghez képest elektronikus elérhetőségüket is meg kell adni. Ha a küldött 
megbízatásának ideje alatt olyan körülmény következik be, amely megbízatását kizárja vagy a 
megbízatásáról lemond, helyébe az őt delegáló szervezet új küldöttet köteles  választani.  

  
18.4 B Küldött csak az lehet, akinek tagdíja rendezett és a küldöttválasztás időpontjáig nincs egyéb 

tartozása a Társasággal szemben. 
  
18.5 Küldöttgyűlés határozatképessége: 
 - Határozatképes a küldöttgyűlés, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő 

szavazásra jogosult részt vesz.   
A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell.  

 - Ha a szabályszerűen összehívott küldöttgyűlés határozatképtelen, a következő ülést azonos 
helyen és tárgykörrel, változatlan napirendi pontokkal az eredetileg meghirdetett időpont után 
fél órával kell megtartani és az erre vonatkozó közlést a küldöttgyűlési meghívóban fel kell 
tüntetni. Az így összehívott küldöttgyűlés határozatképességéhez a szavazati joggal 
rendelkezők 25%-a + 1 fő jelenléte szükséges.  
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18.6 A küldöttgyűlés a tagok számára nyilvános, de szavazati joggal csak a 18.4 alatt felsoroltak 
rendelkeznek. A küldöttgyűlésre más szervezetek képviselői is meghívhatók tanácskozási 
joggal.  

  
18.6 A A küldöttgyűlés megnyitását követően elsődlegesen meg kell állapítani a határozatképességet, 

amelyet a küldöttek mandátumának vizsgálatával is kell végezni, és ekként kell megállapítani 
az aktuális taglétszámhoz képest megjelent, szavazásra jogosultak, küldöttek számát. A 
küldöttgyűlés a napirendi pontok tárgyalását megelőzően egyszerű többséggel, nyílt 
szavazással megválasztja a levezető elnök személyét, továbbá a jegyzőkönyvvezető és két 
jegyzőkönyv- hitelesítő személyét, valamint szükség esetén  három fős szavazatszámlálási 
bizottságot.  

  
18.7 A küldöttgyűlésen titkos szavazással kell dönteni:   
 a) személyi kérdésekben,  
 b) minden olyan ügyben, amiről a küldöttgyűlés előzetesen úgy határoz.  
  
18.8 A küldöttgyűlés üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet az elnök (tisztségviselő/k 

választása esetén a küldöttgyűlést levezető elnök) jegyzőkönyvvezető és két előzetesen 
megválasztott jegyzőkönyv-hitelesítő küldött ír alá. A küldöttgyűlés határozatait a Társaság 
kiadványaiban (sajtó, hírlevél, honlap) közzé kell tenni.  

  
18.9 Az Elnökség választásakor minden betöltendő funkcióra lehetőség szerint legalább két jelöltet 

kell állítani. Az ettől történő eltérését a Jelölő Bizottságnak a választást megelőzően 
indokolnia kell. A jelölt megválasztását 50% + 1fő szavazata dönti el.  

  
 A küldöttgyűlés valamennyi szavazásra jogosultja a Társaság tagjai közül bármely jelenlévő 

tag jelölésére javaslatot tehet. A jelölés elfogadása esetén a szavazólapra való felkerüléshez a 
szavazásra jogosult jelenlévők 50% + 1 fő szavazata szükséges. Megválasztottnak az a jelölt 
tekintendő, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapja. Szavazategyenlőség esetén a legnagyobb 
számú egyenlő szavazatot kapott jelöltek részvételével ismételt szavazást/szavazásokat kell 
tartani, mindaddig, ameddig szavazatkülönbség nem alakul ki. 

  
18.10 A küldöttek határozatukat a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok 

többségével hozzák meg. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, 
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére 
másfajta előnyben részesít; 
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; 
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 
d) akinek közeli hozzátartozója érdekelt a döntésben;  
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; 
vagy 
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 

  
18.11 A küldöttgyűlés határozatait – az Alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában – 

egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. A Társaság Alapszabályának módosításához 
a jelen lévő küldöttek háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. A Társaság 
céljának módosításához és a Társaság megszűnéséről szóló küldöttgyűlési döntéshez a 
szavazati joggal rendelkező küldöttek háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata 
szükséges. 

  
18.12 A küldöttgyűlési határozatokat a levezető elnök a küldöttgyűlésen szóban kihirdeti és az 

érintett küldöttekkel a határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon 
is közli a határozatnak a Társaság honlapján történő közzétételével egyidejűleg. 
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19. Tanácskozó testület 
  
19.1 A tanácskozó testület a Társaság legfelsőbb stratégiai, egyeztető fóruma. Véleményt nyilvánít 

és javaslatot tesz az Alapszabály II. Fejezet 11. és 12. pontjában meghatározott célok és 
feladatok teljesüléséről.  

  
19.2 A tanácskozó testület az Alapszabály 19.6 pontja szerinti összetételű testületi szerv.  
  
19.3 A tanácskozó testület 
 - véleményt nyilvánít a küldöttgyűlés határozata alapján kijelölt feladatok teljesítéséről,  
 - indítványokat, javaslatokat terjeszt elő a szakterületüket érintő kérdésekben.  
  
19.4 A tanácskozó testület üléseit évente egyszer kell megtartani. Rendkívüli ülést kell összehívni 

az elnök, vagy a főtitkár kezdeményezésére.  
  
19.5 A tanácskozó testület üléseit az elnök, akadályoztatása esetén az általa kijelölt alelnök vezeti. 

Az ülésekről jegyzőkönyvet kell vezetni.  
  
19.6 A tanácskozó testület tagjai:  
 - Elnökség tagjai, 

- szakosztályok elnökei,  
-szakmai szervezetek elnökei, 
- szaklapok főszerkesztői, 
- a Társaság országos állandó bizottságainak elnökei, 

 - a Gyógyszerésztudományi Karok dékánjai, vagy megbízott képviselői,  
 - a szenátusi Elnökség képviselője, 
 - MTA Gyógyszerésztudományi Osztályközi Állandó Bizottságának elnöke, vagy megbízott 

képviselője. 
  
19.7 A tanácskozó testület akkor jogosult testületi állásfoglalás kialakítására, ha tagjainak több 

mint a fele jelen van.  
  
20. Törölve. 
  
21. Elnökség 
  
21.1 Az Elnökség a Társaság 7 elnökségi tagból álló ügyvezető szerve, amely dönt mindazon 

kérdésekben, amelyet jogszabály vagy Alapszabály nem utal a küldöttgyűlés kizárólagos 
hatáskörébe. 

  
21.2 Az Elnökség tagjai:  
 - elnök,  
 - tudományos alelnök,  
 - szervezési alelnök,  
 - főtitkár,  
 - gazdasági titkár,  
 - továbbképzési titkár,  
 - rendezvényi titkár.  
  
21.3 Az Elnökség hatásköre:  
 a./ a Társaság napi ügyeinek vitele, a hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala; 

b./ a főtitkári és gazdasági titkári beszámolók előkészítése és azoknak a küldöttgyűlés elé 
terjesztése, valamint a szakosztályok, szervezetek, országos állandó bizottságok és szaklapok 
szerkesztőségei  időszakos beszámoló készítési felkéréseinek ügyintézése; 
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c./ az éves költségvetés elkészítése és annak küldöttgyűlés elé terjesztése; 
d./ a Társaság vagyonának kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a 
küldöttgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása; 
e./ a küldöttgyűlés előkészítése, összehívása, a tagság és a Társaság szerveinek értesítése; 
f./ az Elnökség által összehívott küldöttgyűlés napirendi pontjainak meghatározása; 
g./ részvétel a küldöttgyűlésen és válaszadás a Társasággal kapcsolatos kérdésekre; 
h./ a tagság nyilvántartása; 
i./ a Társaság határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése; 
j./ a Társaság működésével kapcsolatos iratok megőrzése; 
k./ a Társaságot érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak 
bekövetkezte esetén jogszabályban előírt intézkedések megtétele;   
l./ a tag felvételéről való döntés; 
m/ előkészíti és összehívja a tanácskozó testület üléseit; 

 n/ gondoskodik a küldöttgyűlés határozatainak végrehajtásáról, a tanácskozó testület 
javaslatainak megfelelő szakmai döntések meghozataláról; 

 o/ megbízza az Alapszabályban meghatározottak szerint, a jelölésre jogosult szervek és/vagy 
szervezetek javaslata alapján az országos bizottságok tagjait; 

 p/ dönt a javasolt kitüntetések odaítéléséről;  
 q/ határozatot hoz tag kizárásáról és etikai ügyekben;  
 r/ jóváhagyja a szaklapok főszerkesztőinek, felelős szerkesztőinek, szerkesztőinek 

kinevezését; 
 s/ jóváhagyja a szaklapok szerkesztőbizottságait a főszerkesztők javaslatára;  
 t/ dönt gyógyszerészeti tudományokat támogató alapítványok alapításáról vagy ilyenekhez 

való csatlakozásról;  
 u/ dönt a tiszteleti és szenátusi tagok kinevezéséről; 
 v/ elősegíti a Magyar Gyógyszerésztudományért Alapítvány munkáját;  
 w előterjesztést tesz a tiszteletbeli elnöki cím adományozására;  
 z/ meghatározza a titkársági dolgozók munkakörét a titkárságvezető jóváhagyásával és 
 x/ döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy Alapszabály a hatáskörébe utal, 

illetve nem utal a küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe. 
  
21.4 Az Elnökség üléseit szükség szerint, de legalább 2 havonta kell megtartani. Az ülést az elnök, 

akadályoztatása esetén felkérésére a főtitkár hívja össze, az ülést az elnök, akadályoztatása 
esetén az általa megbízott alelnök vezeti.  
Az elnökségi ülés akkor határozatképes, ha tagjainak több mint a fele jelen van, döntéseit 
egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén addig kell a szavazást 
megismételni, ameddig többségi álláspont ki nem alakítható a döntés meghozatalához.  

  
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. 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). 
Az elnökségi ülésre szóló meghívó tartalmazza a Társaság nevét, székhelyét, az elnökségi 
ülés helyét, idejét és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban 
legalább olyan részletezettséggel kell rögzíteni, hogy az elnökségi tagok álláspontjukat 
kialakíthassák. 
A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, 
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a Társaság terhére másfajta 
előnyben részesít; 
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; 
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 
d) akinek közeli hozzátartozója érdekelt a döntésben; 
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e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; 
vagy 
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 
Az Elnökség határozatait az elnökségi ülésen szóban kihirdeti és az érintett tag(okk)al a 
határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli a 
határozatoknak a Társaság honlapján történő közzétételével egyidejűleg. 

  
21.5 Az Elnökség ülésein a Felügyelőbizottság elnöke, az Ifjúsági Bizottság elnöke, a Társaság 

tiszteletbeli elnökei valamint a Magyar Gyógyszerésztudományért Alapítvány kuratóriumának 
elnöke állandó meghívottként, tanácskozási joggal vehet részt.  

  
22. Tiszteletbeli elnök:  
 A címet az Elnökség előterjesztése alapján, a küldöttgyűlés adományozza a Társaság korábbi 

elnöke(i) részére.  
  
23. Az elnök hatásköre és feladatai:  
 - a Társaság általános képviselete, kapcsolatainak kiépítése, ápolása belföldön  és külföldön 

egyaránt,  
 - a Társaság tevékenységének irányítása a Társaság Alapszabályának, Szervezeti és Működési 

Szabályzatának és más belső utasításainak megfelelően,  
 - testületi határozatok végrehajtásának irányítása és koordinálása,  
 - két elnökségi ülés között dönt az Elnökség hatáskörébe tartozó halaszthatatlan ügyekben,  
 - az elnök akadályoztatása esetén a hatáskörébe tartozó feladatokat átruházhatja az Elnökség 

tagjaira,  
 - irányítja és felügyeli a Társaság gazdálkodását,  
 - a Társaság működtetéséhez szükséges szerződések megkötése,  
 - a Társaság kiadásában és társkiadásában megjelenő kiadványok, szaklapok és könyvek 

felelős kiadója,  
 - az Elnökség jóváhagyásával kinevezi a szaklapok főszerkesztőit és az illetékes főszerkesztő 

egyetértésével kinevezi a szaklapok felelős szerkesztőit és szerkesztőit,  
 - a főszerkesztők javaslata alapján megköti a megbízási szerződéseket a szakfolyóiratok az 

időszakos kiadványok, könyvek szerkesztőivel és közreműködőivel,  
 - tevékenységéről beszámol az Elnökség, a tanácskozó testület és a küldöttgyűlés előtt,  
 - az elnök tagságának megszűnése, lemondása esetén az elnöki feladatokat a következő 

rendkívüli tisztújító küldöttközgyűlésig a tudományos alelnök látja el.  
  
24. A tudományos alelnök hatásköre és feladatai:  
 - az elnök általános helyetteseként annak tartós távolléte vagy akadályoztatása estén az elnök 

hatáskörében jár el,  
 - kapcsolatokat épít ki és tart fenn a hazai szakmai, tudományos szervek, szervezetek, az 

oktatási és ágazati minisztérium tudományos és oktatási ügyeiért felelős illetékes vezetőivel,  
 - a tudományos és képzési ügyekkel összefüggő tagsági igények, működési tapasztalatok 

összegzése és elemzése.  
  
25. A szervezési alelnök hatásköre, feladatai:   
 - az egészségügyi és gyógyszerellátás területén képviseli a Társaságot,   
 - kapcsolatot épít ki és tart fenn az egészségügyi ellátás területén a hazai szakmai, társadalmi 

szervek, szervezetek és az ágazati minisztérium illetékes vezetőivel,  
 - az egészségügyi ellátási ügyekkel összefüggő tagsági igények, működési tapasztalatok 

összegzése és elemzése. 
  
26. A főtitkár hatásköre, feladatai:  
 - a Társaság tevékenységének operatív irányítása,  
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 - gondoskodik a küldöttgyűlés határozatainak, a tanácskozó testület javaslatainak, és az 
Elnökség határozatainak és döntéseinek végrehajtásáról,  

 - a Társaság működtetéséhez szükséges szerződéses kötelezettség-vállalások teljesítésének 
ellenőrzése,  

 - a Társaság titkársági apparátusának vezetői irányítása és ellenőrzése,  
 - a Társasággal munkaviszonyban álló dolgozók tevékenységének vezetői ellenőrzése és a 

munkáltatói jogok gyakorlása,  
 - a Társaság bizottságaival, szakosztályaival és szervezeteivel való kapcsolattartás, azok 

észrevételeinek, javaslatainak hasznosítása, illetve továbbítása az elnök, illetve a testületek 
felé.  

 - tevékenységéről beszámol a tanácskozó testület és a küldöttgyűlés előtt.  
  
27. A gazdasági titkár hatásköre, feladatai: 
 - a hatályos jogszabályok és a Társaság Pénzkezelési Szabályzatának megfelelően irányítja és 

ellenőrzi a Társaság pénzügyi tevékenységét, gondoskodik a bevételek és kiadások 
teljesítéséről,  

 - a Társaság gazdálkodási tevékenységének vezetői ellenőrzése, az ezzel összefüggő 
személyekkel és szervezetekkel folyamatos kapcsolattartás.  

  
28. A továbbképzési titkár hatásköre, feladatai:  
 - a Társaság továbbképzési stratégiájának megvalósítása, a tanfolyamok akkreditálásával, 

szervezésével kapcsolatos tevékenység vezetői irányítása és ellenőrzése.  
  
29. A rendezvényi titkár hatásköre, feladatai:  
 - a Társaság konferenciái, illetve rendezvényei során a Társaság rendezvényszervezési 

alapelveinek érvényesítése, lebonyolításuk koordinálása, valamint azok pénzügyi ellenőrzése,  
 - a sajtó különböző területeinek képviselővel való kapcsolattartás az MGYT ismertségének 

bővítése érdekében,  
 - PR közlemények összeállítása és megjelentetése.  
  
30. A Társaság állandó országos bizottságai és legfőbb ellenőrző szerve 
  
30.1 Etikai Bizottság 
 A Társaság tagjainak etikai, tag kizárási ügyeiben eljáró előkészítő vizsgálati szerve. 

Vizsgálati megállapításairól jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet javaslattételi megállapításaival 
az Elnökség részére továbbít.  A bizottságnak  minden általa vizsgált ügyben javaslattételi 
joga van. Etikai ügyekben is kizárólag az Elnökség hozhat döntést.  
 
Az erre vonatkozó eljárásra jelen Alapszabály 16.3 és 16.4 pontja szerint, a tag kizárási 
eljárásra vonatkozó szabályokat alkalmazni kell. A bizottság 3 tagból áll, akiket az Elnökség 
bíz meg a feladatokkal, illetve eljár az Alapszabályban meghatározott esetekben.   
 
A bizottság tagjai közül maga választja meg elnökét. A bizottság elnöke a tanácskozó testület 
tagja.  
 
Nem lehet e bizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok 
fennáll, továbbá, aki vagy akinek a hozzátartozója az Elnökség tagja, továbbá akit a Társaság, 
a Magyar Gyógyszerészi Kamara etikai vétség miatt, megbízatása előtt  4 éven belül jogerős 
határozattal elmarasztalt. A bizottsági tagok megbízatása 4 évre szól, a tagok megbízásáról az 
Elnökség gondoskodik.  
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30.2 Felügyelőbizottság 
  A Társaság egyesületi szerveinek valamint a jogszabályok, az Alapszabály és a Társasági 

határozatok végrehajtására, betartásának ellenőrzésére kizárólagosan jogosult legfőbb 
ellenőrző szerve.  
a) A Felügyelőbizottság a Társaság minden szervezete és tisztségviselője tekintetében 
jogosult ellenőrizni az Alapszabály, a Szervezeti és Működési Szabályzat, a jogszabályok 
(vagyoni, gazdálkodási, pénzügyi és egyéb) vonatkozó rendelkezéseinek betartását. Az 
ellenőrzéshez irat betekintési, továbbá a Társaság minden rendezvényén részvételi joga van. 
Az ellenőrzés során tapasztalt hiányosságok megszüntetésére intézkedéseket, eljárásokat 
kezdeményez.  

 b) Ügyrendjét, munkatervét maga állapítja meg. Munkájáról évente a küldöttgyűlésnek 
beszámoló jelentést ad.   

 c) A Felügyelőbizottságot a küldöttgyűlés választja, 5 tagból áll. A bizottság elnökét a tagjai 
közül maga választja. A bizottság elnöke a tanácskozó testület tagja, az Elnökség ülésein 
tanácskozási joggal vesz részt. 

 d) A felügyelőbizottság tagjainak megbízatása 4 év időtartamra szól. A tagsági jogviszony az 
elfogadással jön létre. Amennyiben a felügyelőbizottság létszáma 5 fő alá csökken, úgy a 
létszám helyreállítására küldöttgyűlést kell összehívni. A felügyelőbizottság határozát a 
jelenlévők szótöbbségével hozza. 

 e) A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek a cselekvőképességét a 
tevékenység ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a felügyelőbizottság 
tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll, továbbá, aki vagy 
akinek a hozzátartozója az Elnökség tagja. Nem lehet tag, aki a Társaság alkalmazásában áll, 
illetve aki a Társaságban gazdasági feladatok végrehajtásában működik közre, vagy a 
Társaságnál jelen Alapszabályban meghatározott  tisztségviselő.   

 f) A felügyelőbizottság tagja megbízatásának megszűnésére a vezető tisztségviselő 
megszűnésre vonatkozó szabályokat alkalmazni kell azzal, hogy a felügyelőbizottság tagja 
lemondó nyilatkozatát az Elnökhöz intézi. 

 g) A felügyelőbizottság indítványára az Elnökséget illetve szükség estén a küldöttgyűlést 
össze kell hívni.  

 h) az éves ellenőrzésről készült jelentését a küldöttgyűlésnek köteles benyújtani. 
  
30.3 Ifjúsági Bizottság 
 Az Elnökség tanácsadó, véleményező szerve a gyógyszerészhallgatókat és a gyógyszerészet 

területén dolgozó 36. életévét be nem töltött fiatalokat érintő kérdésekben, illetőleg ellátja az 
ifjúsági tagság érdekeinek képviseletét.  
 
Feladata a gyógyszerészhallgatók és a pályakezdő gyógyszerészek szakmai, szakképzési és 
tudományos működésének figyelemmel kísérése, támogatása. 
 
A bizottság 7-11 tagból áll, életkoruk szerint csak 36. életévét be nem töltött személyek 
lehetnek. Öt tagjára az Elnökség tesz javaslatot, míg 1-1 tagot jelölhet a Társaság két országos 
szervezete: a Kórházi Gyógyszerészeti Szervezet és a Gyógyszeripari Szervezet. 
 
A jelölés során figyelembe kell venni, hogy a tagok között képviselve legyen valamennyi 
hazai gyógyszerész képzőhely, illetőleg legyen legalább egy-egy gyógyszerellátási-, kórházi-, 
klinikai-, gyógyszeripari-  és hatósági területen dolgozó tag. 
 
További, legfeljebb 4 tagot – az Elnökség jóváhagyásával – a bizottság maga hívhat meg a 
sorai közé. A jelölt és meghívott tagokat minden esetben az Elnökség bízza meg írásban a 
feladatok ellátásával. A bizottság tagjai között legalább egy ifjúsági tag mindig kell, hogy 
legyen. A bizottsági tagok mandátuma 4 évre szól, ennek leteltével a tagok mandátumát az 
Elnökség meghosszabbítja és/vagy új tagokat bíz meg.  
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Soron kívül új tago(ka)t kell megbízni, amennyiben egy tag lemond, vagy a 36. életévét 
betöltötte, vagy amennyiben nem valósul meg a fent említett képzőhelyek és/vagy 
szakmaterületek képviselete, vagy a bizottságnak nincsen ifjúsági tagja. 
Elnökét saját tagjai közül maga választja. A bizottság elnöke a tanácskozó testület tagja, 
tanácskozási joggal részt vehet az Elnökség ülésein. 

  
30.4 A Ideiglenes országos bizottságok 
  
30.4 Tudományos és Szakmai Bíráló Bizottság 
 a) Az Elnökség tanácsadó, véleményező szerve a magyar gyógyszerészet tudományos 

képviseletét érintő kérdésekben, egyben a Társaság tudományos és szakmai pályázatainak 
véleményező, értékelő és javaslattevő szerve is.  

 b) A bizottság 5 tagból áll, akiket az Elnökség bíz meg a feladatokkal. A bizottság tagjai 
közül maga választja meg elnökét. A bizottság tagja csak a Társaság PhD fokozattal és/vagy 
szakképesítéssel rendelkező tagja lehet, elnökének pedig Tudományok Doktora fokozattal kell 
rendelkeznie. A bizottsági tagok megbízatása 4 évre szól, ennek leteltével a tagok 
mandátumáról az Elnökség dönt. A bizottság elnöke a tanácskozó testület tagja. 

  
30.5 Jelölő bizottság 
 a) A Társaság tisztújítását előkészítő és a tisztújító küldöttgyűlésen személyi jelöléseket 

beterjesztő időszakos bizottság. 
A bizottság 5 tagból áll, elnökét és a tagokat az Elnökség kéri fel, a tisztújítást megelőzően 
legalább 12 hónappal. 

 b) Javaslata elkészítésekor a bizottság a Társaság vezető, országos és más érintett szerveinél 
valamint a tagság körében tájékozódik. A javaslatnál a személyi rátermettséget, a tudományos 
és szakmai előéletet, az addigi munkálkodást a Társaságban és a tagsági viszony tartamát kell 
figyelembe venni. Minden betöltendő helyre lehetőség szerint legalább két személyt kell 
javasolni. Az ettől történő eltérést indokolni és a küldöttgyűléssel jóváhagyatni szükséges.  

  
30.6 Eseti (ad hoc) bizottság(ok)  
 a) Eseti országos bizottságok felállítására a küldöttgyűlés, az Elnökség, a szakmai szervezetek 

és a szakosztályok jogosultak. 
 b) Eseti bizottság felállításakor meg kell határozni a bizottság létszámát, feladatát, működési 

körét és működésének időtartamát.  
 c) A bizottság létesítéséről a következő küldöttgyűlésen a létesítő szerv beszámolni köteles.  
  
31. A titkárság a társaság hivatali ügyviteli szerve. 
 A titkárság tevékenységével az Elnökség, a tanácskozó testület, a szakmai szervezetek és a 

szakosztályok munkáját segíti.   
 A titkárságot a titkárságvezető irányítja, aki egyben a Társaság jegyzője is. Munkáját a 

főtitkár felügyeli. A titkársági dolgozók munkakörét titkárságvezető jóváhagyásával az 
Elnökség határozza meg. A titkárság székhelye a Társaság hivatalos székhelye.  

  
 V. FEJEZET 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
  
32. A Társaság választott szervei megalakulásának, összehívásának, továbbá a Társaság 

valamennyi szerve működésének részletes szabályait az Alapszabályon alapuló Szervezeti és 
Működési Szabályzat tartalmazza.  

  
33. A Társaság ügyeinek intézési rendjét, az eljárás részletes rendelkezéseit az Ügyviteli 

Szabályzat tartalmazza. A Pénzkezelési Szabályzat a pénzügyek intézésének rendjét 
tartalmazza.  
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34. A Társaság megszűnik, ha: 
- a küldöttgyűlés jogutód nélküli megszűnéséről határoz, 
- a küldöttgyűlés jogutódlással (egyesülés, szétválás) történő megszűnéséről határoz, 
- a bíróság feloszlatja, 
- törvényességi felügyeleti eljárás eredményeként a bíróság megszünteti, vagy megállapítja 
megszűnését, 
- a fizetésképtelenség miatt indult eljárásban a bíróság megszünteti és az egyesületi 
nyilvántartásból törlik.  

  
35.  Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekre 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.) rendelkezései az 
irányadóak. 

  
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.   

 
 
 

Budapest, 2020. július 8. 
 

 
 
 
 

Jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály, a 2019. május 4-án hatályosított, 
egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály 2020. július 8-án érvényesen és eredményesen, ülés tartása 

nélküli írásbeli szavazás útján lebonyolított küldöttgyűlési határozathozatallal elfogadott 
módosítások alapján a félkövér, dőlt betűvel jelzett részében tartalmaz módosítást, továbbá törlésre 

került a 30.1 és 30.5 pont utolsó mondata. 
 
 
 
 

J e l e n  2 0 2 0 .  j ú l i u s  8 - á n  e g y s é g e s  s z e r k e z e t b e  f o g l a l t  o k i r a t  
e l l e n j e g y z é s é v e l  i g a z o l o m ,  h o g y  a z  á l t a l a m  k o r á b b a n  s z e r k e s z t e t t  é s  
e l l e n j e g y z e t t  e g y s é g e s  s z e r k e z e t b e  f o g l a l t  2 0 1 9 .  m á j u s  4 - é n  h a t á l y o s  

A l a p s z a b á l y  s z ö v e g é v e l  e g y e z i k ,  t o v á b b i  m ó d o s í t á s o k a t  n e m  
t a r t a l m a z .   

 
 


