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Magángyógyszerészek Országos Szövetsége 
 

ALAPSZABÁLY 

- Módosításokkal egységes szerkezetben - 

 

 

I. Általános rendelkezések 

 

1.1 A Szövetség neve: Magángyógyszerészek Országos Szövetsége 

Angol nyelvű elnevezése: Hungarian Association of Private Pharmacists 

 

1.2 A Szövetség székhelye: 1135 Budapest, Kerekes u. 9. V. emelet 6. ajtó 

 

1.3 A Szövetség elektronikus levélcíme: info@magangyogyszereszek.hu 

 

1.4 A Szövetség működési területe: Magyarország. 

 

1.5 A Szövetség bélyegzője: ovál-bélyegző, közepén mozsár és kígyó ábrázolat, a kör szélén 

körbefutó felirattal: Magángyógyszerészek Országos Szövetsége + alapítás éve a szimbólum 

alatt koszorúban. 

 

1.6 A Szövetség jogállása: egyesület, önálló jogi személy, amely tevékenységét az egyesülési 

jogról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján civil szervezetként folytatja, együttműködve 

a célját támogató más szervezetekkel. 

 

A Szövetség: 

 

1.6.I. Nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a szolgáltatásaiból. 

 

1.6.II. Az egyesületi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági 

tevékenység végzésére jogosult. Vállalkozási tevékenységet csak a céljainak 

megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. 

 

1.6.III. Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában 

meghatározott tevékenységére fordítja. 

 

1.6.IV. Közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független 

és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 

 

1.6.V. Szolgáltatásainak igénybe vétele és beszámolói nyilvánosak. 

 

II. A Szövetség célja és feladatai 

 

2.1 A Szövetség célja: 

 

- A Szövetség célja a közforgalmú gyógyszertárak összefogásának előmozdítása. A 

gyógyszerellátás működtetéséhez szükséges szakmai, gazdasági jogi és etikai feltételek 

megteremtésének elősegítése, a gyógyszertárak, mint gazdálkodó szervezetek érdekvédelme 
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és érdekképviselete, a gyógyszerellátás szakszerűsége és biztonsága fenntartása, szakmai 

színvonalának emelése. 

 

- Határozott célkitűzés a gyógyszerészi gondozási programok felépítése, a gyógyszeres terápia 

menedzselése és a gyógyszertárak egészségcentrum jellegének kialakítása Magyarországon. 

 

- A közforgalmú gyógyszertárak képviseletét a Szövetségben a hivatásukat gyógyszertárakban 

gyakorló gyógyszerészek látják el. A szövetség célja, hogy a közvetlen lakossági 

gyógyszerellátásban dolgozók, különösen a személyi jogos gyógyszerészek lehetőségei és 

jogai kötelezettségeiknek és felelősségüknek megfelelően érvényesülhessenek a 

gyógyszertárak szakmai működtetése során és tulajdonosi szerkezetében egyaránt. 

 

- A Szövetség támogatja a Magyar Gyógyszerészi Kamarát, a Magyar 

Gyógyszerésztudományi Társaságot, a Magyar Orvosi Kamarát valamint a Magyar 

Egészségügyi Szakdolgozói Kamarát, és céljai elérése érdekében erősíti a Szövetséggel 

azonos törekvéseit. 

 

- A Szövetség kölcsönös előnyökön alapuló együttműködésre törekszik az egyéb szakmai és 

érdekvédelmi szervezetekkel, különös tekintettel a gyógyszergyártó, a kereskedelmi és 

informatikai szervezetekre, illetve a gyógyszerellátásban tevékenykedő munkavállalói és 

munkaadói típusú érdekvédelmi intézményekre, csoportokra. 

 

2.2 A Szövetség a céljai elérése érdekében az alábbi feladatokat végzi: 

 

- megfogalmazza és egységesíti a lakossági gyógyszerellátással, a gyógyszertárak 

működésével összefüggő szakmai, gazdasági, etikai és jogi kérdéseket, 

 

- részt vesz az elvárásokkal és lehetőségekkel összhangban lévő szakmai, gazdasági és etikai 

normák kialakításában, 

 

- részt vesz a gyógyszerellátással és ezen belül a közforgalmú gyógyszertárak működtetésével 

összefüggő jogszabályok, a szakmai és gazdasági környezet kialakításában, 

 

- képviseli a közforgalmú gyógyszertárak speciális szakmai, gazdasági és jogi érdekeit az 

állam-, és szakigazgatási szervekkel, a társadalombiztosítási támogatást folyósító országos és 

területi intézményekkel és a hatósági jogkörökkel felruházott egyéb szervezetekkel való 

kapcsolattartásban.  

 

- az egyes részterületek problémáinak feltárására és javaslatainak kimunkálására szakértői 

csoportokat hoz létre és működtet. 

 

2.3 A Szövetség a céljai elérése és feladatai elvégzése érdekében gazdasági vállalkozási 

tevékenységet folytat a következő területeken: 

 

- tagságának tájékoztatására és szakmai felkészültségének növelésére közreműködik a 

képzési- és továbbképzési feladatok megvalósításában, továbbképző tanfolyamokat, 

előadásokat, szakmai összejöveteleket szervez, kongresszusokat rendez, 
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- szakfolyóiratokat, szakmai magazint és egyéb kiadványokat jelentet meg, elektronikus 

portált működtet, 

 

- a tagság speciális szakmai és munkaadói kötelezettségeinek figyelembe vételével szakmai, 

gazdasági és jogi területeken tanácsadói szolgáltatásokat, fórumokat szervez. 

 

2.4 A Szövetség a céljai elérése és feladatai elvégzése érdekében kapcsolatot tart 

 

- a Magyar Gyógyszerészi Kamarával (MGYK), 

 

- a Magyar Gyógyszerésztudományi Társasággal (MGYT), 

 

- a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamarával (MESZK), 

 

- a Magán Egészségügyi Szövetséggel (MESZ), 

 

- a Magyar Orvosi Kamarával (MOK), 

 

- a gyógyszer-, és egészségügyi ellátásban működő egyéb szakmai és érdekvédelmi 

szervezetekkel, 

 

- a nemzetgazdaság különböző területein működő, vállalkozói-munkaadói szervezetekkel, 

 

- a gyógyszerészet és a gyógyszertár-tulajdonos gyógyszerészek nemzetközi (különös 

figyelemmel a FIP) szervezeteivel, 

 

- a gyógyszerész diplomát adó, és továbbképző intézményekkel, 

 

- szerződéses kapcsolata során a Tennessee Egyetemmel. 

 

III. A Szövetség tagsága  

 

3.1 A Szövetségnek rendes, pártoló és tiszteletbeli tagjai vannak. 

 

3.2 A Szövetség rendes tagja lehet az a gyógyszerész, aki közforgalmú gyógyszertár 

működtetésében vesz részt, magára nézve kötelezően elfogadja a Szövetség Alapszabályát, 

vállalja, hogy részt vesz a Szövetség munkájában, befizeti az éves tagdíjat, továbbá 

mindezekre vonatkozó szándéknyilatkozatát írásban kinyilvánítja. 

 

3.3 A Szövetség pártoló tagja lehet mindaz a jogi és természetes személy, valamint jogi 

személyiség nélküli szervezet, aki a Szövetség céljaival egyetért, és írásban vállalja a 

Szövetség erkölcsi és anyagi támogatását. 

 

3.4 A Szövetség tiszteletbeli tagja lehet mindazon természetes személy, akit a Szövetség a 

közgyűlés döntése alapján a tagjai sorába választ. A tiszteletbeli tagnak tagdíjfizetési 

kötelezettsége nincs. 

 

3.5 A Szövetségbe való belépés - az alakuló közgyűlést követően - a rendes- vagy pártoló-

tagfelvételi kérelem elfogadásával történik.  
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A tagfelvételi kérelem elbírálása az Országos Választmány hatáskörébe tartozik.  

 

3.6 A szövetségi tagsági viszony megszűnik: 

 

a) a tag kilépésével, amelyet indokolni nem köteles, 

 

b) a tag halálával (vagy jogutód nélküli megszűnésével), 

 

c) ha a tagot egy (1) évet meghaladó tagdíjhátraléka miatt az Elnökség törli 

tagnyilvántartásból, amelyre akkor kerülhet sor, ha az Elnökség azt megelőzően írásban, 

igazolható módon – a jogkövetkezményekre való figyelmeztetéssel - felhívta a tagot a 

tagdíjhátralék megfizetésére, és a fizetési határidő eredménytelenül telt el. Az Elnökség a 

törlést elrendelő határozatát írásban, igazolható módon (elektronikusan vagy ajánlott 

küldemény formájában) a határozat meghozatalától számított nyolc (8) napon belül közölnie 

kell az érintett taggal. 

 

d) a közgyűlés döntése alapján kizárással. 

 

3.7 A tag a tagsági jogait – a 3.8 pontban foglalt eljárás kivételével - csak személyesen 

gyakorolhatja. 

 

3.8 A tagnak jogszabályt, a Szövetség Alapszabályát vagy testületi határozatát, illetve a 

Szövetség céljait, szellemiségét súlyosan vagy ismételten sértő magatartása esetén (ide nem 

értve a 3.6. c) esetét) a közgyűlés - az Országos Választmány kezdeményezésére - a taggal 

szemben kizárási eljárást folytat le. 

 

A tag kizárására irányuló napirendi pontot a közgyűlés összehívására vonatkozó szabályok 

szerint az érintett taggal írásban előzetesen közölni kell. A kizárásról szóló közgyűlési 

határozat csak azt követően hozható meg, hogy lehetőséget biztosítottak az érintett tagnak a 

közgyűlés előtti védekezésre, és a mentő vagy enyhítő körülmények teljes körű ismertetésére.  

 

A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az 

indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat. A 

kizáró határozatot az érintett taggal írásban, ajánlott küldemény formájában a határozat 

meghozatalától számított nyolc (8) napon belül közölni kell. 

 

A határozat ellen külön fellebbezésnek nincs helye. 

 

A 3.6 c) pont, valamint a jelen pont szerinti határozatnak tartalmaznia kell azon tájékoztatást, 

miszerint az érintett tag a tudomásszerzéstől számított 30 napon belül keresettel kérheti a 

határozat bírósági felülvizsgálatát. 

 

IV. A Szövetség tagjainak jogai és kötelezettségei 

 

4.1 A Szövetség rendes tagjainak jogai: 

 

a) személyesen részt vehet és szavazhat a közgyűlésen, részt vehet a Szövetség 

tevékenységében, rendezvényein, 

b) megválasztható az Szövetség tisztségviselőjének, 
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c) igényelheti a Szövetség közreműködését érdekképviseleti, érdekvédelmi ügyeiben, 

 

d) igénybe veheti a Szövetség szolgáltatásait, 

 

e) kérdéseket, javaslatokat, indítványokat tehet a Szövetség tisztségviselőihez, továbbá 

felvilágosítást kérhet tőlük a Szövetség bármely tevékenységéről, melyre a címzettek 30 

napon belül kötelesek választ adni, betekinthet a Szövetség irataiba, 

 

f) a Szövetségen belül egy-egy kérdésben a többségi döntésen kívül maradt tagnak joga van a 

kisebbségi vélemény rögzítésére, 

 

g) javaslatot tehet a Szövetséget érintő bármely kérdésben, és kifogást emelhet a Szövetség 

alapszabályt vagy jogszabályt sértő határozata ellen. 

 

4.2 A Szövetség rendes tagjának kötelességei: 

 

a) az Alapszabály betartása és tiszteletben tartása, 

 

b) a szövetségi tagsághoz szakmailag és erkölcsileg méltó tevékenység folytatása, 

 

c) az önként vállalt feladatok maradéktalan teljesítése, 

 

d) részvétel a Szövetség munkájában, a Szövetség céljai megvalósításának elősegítése, 

 

e) a Szövetség testületei határozatainak végrehajtása, 

 

f) a tagdíj befizetése. 

 

4.3 A Szövetség pártoló tagjának jogai: 

 

a) személyesen vagy törvényes képviselője útján tanácskozási joggal részt vehet a 

Szövetség közgyűlésén, 

 

b) javaslatokat, észrevételeket tehet a Szövetség működésével kapcsolatban, 

 

c) igénybe veheti a Szövetség szolgáltatásait. 

 

4.4 A Szövetség pártoló tagjának kötelességei: 

 

a) az Alapszabály betartása tagdíjfizetési kötelezettség nélkül, 

 

b) a Szövetség célkitűzésének erkölcsi támogatása, továbbá az önként vállalt anyagi 

támogatások és feladatok maradéktalan végrehajtása. 

 

4.5 A tiszteletbeli tag jogai: 

 

a) személyesen tanácskozási joggal részt vehet a Szövetség közgyűlésén, 

b) javaslatokat, észrevételeket tehet a Szövetség működésével kapcsolatban, 
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c) igénybe veheti a Szövetség szolgáltatásait. 

 

4.6 A Szövetség tiszteletbeli tagját kötelezettségek nem terhelik. 

 

V. A Szövetség szervezete 
 

5.1 A Szövetség legfőbb döntéshozatali szerve a Közgyűlés, amely a rendes tagokból áll.  

 

5.2 A Szövetség országos ügyvezető és operatív szerve a 11 tagú Elnökség, amelynek tagjai a 

Szövetség vezető tisztségviselői. Az Elnökség tagjait a közgyűlés a Szövetség rendes tagjai 

közül egyszerű szótöbbséggel, 3 éves időtartamra választja meg.  

 

5.3 A Szövetség vezető tisztségviselője olyan nagykorú személy lehet, aki nem áll a közügyek 

gyakorlásától eltiltás hatálya alatt, és akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához 

szükséges körben nem korlátozták. 

 

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 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. 

 

5.4 A Szövetség közgyűlésének és ügyvezető szervének határozathozatalában nem vehet részt 

az a személy, 

a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy az egyesület terhére 

másfajta előnyben részesít; 

b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; 

c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 

d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja 

vagy alapítója; 

e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban 

áll;  

f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 

 

Nem minősül előnynek az Szövetség cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés 

nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a Szövetség által tagjának, a tagsági 

jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. 

 

5.5 A Szövetségen belül 3 tagú Felügyelőbizottság működik, amely az ügyrendjét maga 

állapítja meg. Tagjait a közgyűlés a rendes tagok közül egyszerű szótöbbséggel, 3 éves 

időtartamra választja meg. 

A Felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a 

tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a Felügyelőbizottság 
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tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki 

vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője.  

 

Felügyelőbizottsági tag az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a 

tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. 

 

Nem lehet felügyelőbizottsági tag az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen 

szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos 

következmények alól nem mentesült. 

 

Nem lehet felügyelőbizottsági tag 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 felügyelőbizottsági tag 

az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 

 

A közügyektől eltiltott nem lehet civil szervezetnek a civil szervezetekről szóló törvényben 

megjelölt vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja. 

 

5.6 A Szövetségen belül Országos Választmány működik, amely az Elnökség tagjaiból, a 

Felügyelőbizottság tagjaiból és a megyei elnökökből áll. 

 

5.7 A Szövetségen belül Elnöki Tanácsadó Testület működik. 

 

VI. A közgyűlés 
 

6.1 A Szövetség legfőbb szerve a közgyűlés. A közgyűlés a Szövetség rendes tagjaiból 

(akadályoztatásuk esetén meghatalmazással igazolt megbízottaikból) álló testülete. A 

közgyűlésen minden rendes tag egy szavazattal rendelkezik. 

 

6.2 A közgyűlés szükség szerint, de legalább évenként egy alkalommal ülésezik.  

A közgyűlést össze kell hívni, ha a rendes tagok egy-harmada az ok és a napirend 

megjelölésével azt kívánja. A közgyűlést az elnök hívja össze.  

 

A meghívót a tervezett időpontot megelőzően legalább tizenöt (15) naptári nappal közzé kell 

tenni az alábbi helyen és módon: a Szövetség hivatalos helyiségének (székhelyének) 

hirdetőtábláján, a Szövetség honlapján és elektronikus levél útján valamennyi tag részére. 

 

A meghívó tartalmazza a Szövetség nevének és székhelyének, a napirendi pontoknak, az ülés 

idejének és helyszínének pontos megjelölését, valamint a határozatképtelenség esetén 

megtartandó esetleges megismételt közgyűlés helyének és idejének pontos megjelölését.  

 

A megismételt közgyűlést az eredeti közgyűlés után leghamarabb 30 perccel, de legkésőbb 30 

napon belüli időpontban lehet megtartani. Az eredeti meghívónak tartalmaznia kell azt 

felhívást, hogy a megismételt közgyűlés a megjelent tagok számától függetlenül 

határozatképes az eredeti napirendi kérdések tekintetében, és csak az eredeti napirendre 

felvett kérdésekben dönthet.  

 



8 

 

6.3 A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított nyolc (8) napon belül 

a tagok és a Szövetség szervei az elnöktől írásban a napirend kiegészítését kérhetik, a 

kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az elnök dönt, és a 

módosított napirendet a rendes tagokkal közli. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről az 

elnök nem dönt vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat 

meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában. 

 

A közgyűlésen csak a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható 

határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult tag jelen van, és a közölt napirenden 

nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul. 

 

6.4 A közgyűlés nem nyilvános; azon a tagokon és az elnökségi tagokon kívül az elnök által 

meghívottak és az Alapszabály vagy a közgyűlés határozata alapján tanácskozási joggal 

rendelkező személyek vehetnek részt.  

 

6.5 A közgyűlés hatáskörébe tartozik: 

 

a) Az Alapszabály elfogadása és módosítása, 

 

b) a gyógyszerészetet alapvetően érintő jogszabályok, irányelvek, állami döntések 

véleményezésével kapcsolatos szövetségi állásfoglalás végleges kialakítása, 

 

c) az éves költségvetés meghatározása, 

 

d) a Szövetség gazdálkodásáról szóló éves beszámoló elfogadása, 

 

e) a Szövetség működéséről szóló éves beszámoló elfogadása, 

 

f) a Szövetség megszűnésének vagy más szervezettel való egyesülésének, szétválásnak 

kimondása, 

 

g) a Szövetség székhelyének kijelölése, 

 

h) a Szövetség elnökségi tagjainak, köztük a Szövetség elnökének, tiszteletbeli elnökének, 

alelnökeinek és főtitkárának a megválasztása, illetőleg a megválasztott tisztségekből történő 

visszahívása, díjazásuk megállapítása; 

 

- A közgyűlésen a tagok kötelesek a megelőző elnököt – ha nem választják meg 

ismételten elnöknek, és ha a tisztsége nem visszahívással vagy lemondással szűnt meg, 

továbbá ha a megválasztásának egyéb Alapszabályban foglalt feltételei is fennállnak – 

a következő Elnökség tagjai közé megválasztani („előző elnök”); 

- A közgyűlésen a tagok kötelesek az Elnök megválasztásakor figyelembe venni a 

„Jelölt elnök” tisztségét betöltött személyt a 8.1.1 pontban rögzített módon; 

 

i) a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, díjazásuk megállapítása, 

 

j) a pártoló tag anyagi hozzájárulása legkisebb mértékének megállapítása. 

 

6.6 A közgyűlés határozatképes, ha a rendes tagok több mint fele jelen van. 
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6.7 A közgyűlés határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. A közgyűlés 

személyi kérdésekben is nyílt szavazással határoz, szavazategyenlőség esetén a javaslatot 

elutasítottnak kell tekinteni. 

 

6.8 Minősített többség (a jelenlevők 3/4-ének egyetértése) szükséges: 

 

a) az Alapszabály elfogadásához és módosításához, 

 

b) a közgyűlés hatáskörébe tartozó érdekvédelmi kérdés eldöntéséhez. Arról, hogy mi 

tekinthető érdekvédelmi ügynek, a közgyűlés egyszerű többséggel határoz. 

 

6.9 A Szövetség céljának módosításához és a megszűnéséről, átalakulásáról szóló közgyűlési 

döntéshez a szavazati joggal rendelkező összes taghoz viszonyított 3/4-es szótöbbséggel 

hozott határozat szükséges. 

A tag kizárását kimondó határozat meghozatalához a szavazati joggal rendelkező összes 

taghoz viszonyított szótöbbséggel meghozott határozat szükséges. 

 

6.10 A közgyűlésen hozott határozatot az érintettekkel nyolc (8) napon belül írásban, 

igazolható módon (ajánlott küldemény vagy visszaigazolható e-mail formájában) közölni kell. 

Az elnök köteles a közgyűlés által meghozott határozatokat a Határozatok Könyvébe 

bejegyezni. A Határozatok Könyve oly módon tartalmazza a határozatokat, hogy abból a 

Közgyűlés döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők 

számaránya (ha lehetséges, a személye is) megállapítható. 

 

6.11 A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza a közgyűlésen történtek 

rövid leírását. Mind a közgyűlés, mind az Elnökség minden lényeges döntését 

jegyzőkönyvben rögzíti. A jegyzőkönyvnek - ha a határozatokat nem foglalják külön 

dokumentumba - tartalmaznia kell az üléseken elfogadott határozatok pontos szövegét is, 

ebben az esetben a jegyzőkönyvet a Határozatok Könyvéhez kell mellékelni. A 

jegyzőkönyvet aláírja az Elnökség jelenlévő minden tagja, közgyűlés esetén a levezető elnök, 

a jegyzőkönyvvezető és a közgyűlés által erre kijelölt két hitelesítő tag. 

 

6.12 Az elnök köteles a közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából 

(rendkívüli közgyűlés), ha 

a) a Szövetség vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi; 

b) a Szövetség előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor 

teljesíteni; 

c) a Szövetség céljainak elérése veszélybe került; 

A rendkívüli közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény 

megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy a Szövetség megszüntetéséről dönteni. 

 

VII. Elnökség 

 

7.1 A Szövetség országos ügyvezető és operatív szerve a 11 tagú Elnökség, amelynek tagjai a 

Szövetség vezető tisztségviselői. Az Elnökség tagjait (köztük az elnököt, a két alelnököt, a 

megelőző elnököt és a tiszteletbeli elnököt) a közgyűlés a Szövetség rendes tagjai közül 

egyszerű szótöbbséggel, 3 éves időtartamra választja meg.  
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7.2 Az Elnökség hatáskörébe tartozik a Szövetség irányításával kapcsolatos minden olyan 

döntés meghozatala, amely nem tartozik a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe; ügyrendjét 

maga állapítja meg. 

 

7.3 Az Elnökség tagjai: 

 

Elnök:  

neve: Lukácsné dr. Fodor Enikő 

  anyja neve: Csongár Ilona 

  lakcíme: 1151 Budapest, Sződliget u. 15. 

 

Alelnökök: 

1. neve: Dr. Oláh Gábor  

  anyja neve: Fodor Julianna 

  lakcíme: 4028 Debrecen, Hadházi út 141. 4. em. 1. a.  

 

2. neve: Dr. Csontos Ildikó 

  anyja neve: Berta Julianna  

  lakcíme: 5093 Vezseny, Kossuth u. 41. 

 

Főtitkár: 

neve: Dr. Kovács-Szrogh Vivien 

  anyja neve: Galik Erzsébet Zsuzsanna 

  lakcíme: 3580 Tiszaújváros, Örösi út 60. fsz. 3. a. 

 

Elnökségi tagok: 

 

1. neve: Dr. Samu Antal  

  anyja neve: Albert Erzsébet 

  lakcíme: 1028 Budapest, Vadalma u. 13. 

 

2. neve: Dr. Fischer Anna 

  anyja neve: Csurgai Ágota 

  lakcíme: 1222 Budapest, Nap u. 10. 

 

3. neve: Dr. Biczó Ágota 

  anyja neve: Németh Gabriella 

  lakcíme: 1163 Budapest, Enikő u. 1. 

 

4. neve: Dr. Rixer Mária   

  anyja neve: Gaál Irma 

  lakcíme: 6500 Baja, Szarvas Gábor u. 8. 

 

5. neve: Dr. Simon Kis Gábor   

  anyja neve: Komáromi Julianna 

  lakcíme: 1145 Budapest, Uzsoki u. 49. A ép. 2. em. 2. a. 

 

6. neve: Dr. Horváth Ákos Márk 

  anyja neve: Zsiray Margit 
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  lakcíme: 1055 Budapest, Nagy Ignác u. 16. 5. em. 4. 

 

7. neve: Dr. Sándorné Dr. Raisz Ildikó 

  anyja neve: Juhász Mária 

  lakcíme: 3900 Szerencs, Felsőkert u. 40. 

 

Vezető tisztségviselői jogviszonyuk kezdete: 2020. március 11. 

 

Ha az Elnökség tagjai közül a tagok valamelyikének elnökségi tagsága - annak lejártát 

megelőzően - megszűnik, az újonnan megválasztott tag megbízatása az eredetileg 

megválasztott tag megbízatási idejének hátralévő időtartamára szól. 

 

7.4 A közgyűlés általi visszahívás esetén túl megszűnik az elnökségi tagság a tag halálával 

vagy lemondásával is.  

 

7.5 A lemondást az Elnökség ülésén kell bejelenteni és jegyzőkönyvben rögzíteni vagy 

írásban, igazolható módon kell közölni az elnökkel. 

 

7.6 Az Elnökség szükség szerint, de évente legalább két alkalommal tart ülést. Az Elnökség 

ülése akkor határozatképes, ha azon legalább a tagok többsége jelen van. Az Elnökség a 

határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével, nyílt szavazással hozza meg. 

Szavazategyenlőség esetén a határozati javaslatot elvetettnek kell tekinteni.  

 

7.7 Az elnökségi ülést az elnök hívja össze valamennyi elnökségi tag előzetes írásbeli 

értesítésével. A meghívót az elnökségi tagoknak a tervezett időpontot megelőzően legalább 

nyolc (8) naptári nappal meg kell küldeni igazolható módon (ajánlott levél, visszaigazolható 

e-mail formájában) vagy közzé kell tenni a 6.2 pontban rögzített módon, a napirendi pontok 

pontos megjelölésével. Az Elnökség ügyrendjét egyebekben maga állapítja meg. Ha az elnök 

megbízatása bármely okból megszűnik, az Elnökséget bármely elnökségi tag összehívhatja. 

 

7.8 Az ülések nem nyilvánosak, azokon az Elnökség tagjai, illetve az elnök által meghívott 

személyek, valamint az Alapszabály vagy az elnök határozata alapján tanácskozási joggal 

rendelkező személyek vehetnek részt. 

 

7.9 A határozatot az érintett személlyel nyolc (8) napon belül igazolható módon (ajánlott 

levél, visszaigazolható e-mail formájában) közölni kell. 

 

7.10 Az elnök köteles az Elnökség által meghozott határozatokat a Határozatok Könyvébe 

bejegyezni. A Határozatok Könyve oly módon tartalmazza a határozatokat, hogy abból az 

Elnökség döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők 

számaránya (ha lehetséges, a személye is) megállapítható. 

 

VIII. Elnök, Tiszteletbeli elnök, Jelölt elnök 
 

8.1.1 Amennyiben a közgyűlés a megelőző elnököt nem választja meg ismételten elnöknek és 

a Szövetségben van a „jelölt elnök” tisztségét betöltött személy, úgy a közgyűlés az elnök 

megválasztásakor köteles első körben a „Jelölt elnök” elnökké történő kinevezése kérdésében 

határozni. 
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Amennyiben a közgyűlés a fentiek alapján nem nevezi ki a Szövetség elnökét, az elnököt a 

rendes tagok közül a közgyűlés 3 évre választja meg. Az elnök tisztségét társadalmi 

megbízatásban látja el. 

 

Az Szövetséget, mint jogi személyt, a hatóságok és harmadik személyek előtt az elnök 

képviseli. Képviseleti joga önálló. 

 

8.1.2 Az elnök feladatai: 

 

a) összehívja és vezeti a közgyűlés üléseit, 

 

b) képviseli a Szövetséget más szervek és harmadik személyek előtt, 

 

c) kapcsolatot tart szakmai-, tudományos-, az egészségügyi- és gyógyszerellátással 

összefüggő gazdasági, érdekvédelmi szervezetekkel, 

 

d) a közgyűlés felhatalmazása alapján dönt a hatáskörébe utalt ügyekben, 

 

e) szervezi és vezeti a szövetség működését, 

 

f) szakmai és ideiglenes bizottságokat hív össze, 

 

g) gondoskodik a feladattervek és a közgyűlési, elnökségi döntések végrehajtásáról, 

 

h) összehívja és vezeti az Elnökség üléseit, 

 

i) a munkáltatói jogok gyakorolja a Szövetség munkavállalói felett. 

 

8.1.3 A Szövetség elnökének akadályoztatása esetén helyettesítéséről az elnök az alelnökök, 

az előző elnök, illetve a jelölt elnök gondoskodnak. 

 

8.2. A „tiszteletbeli elnököt” a közgyűlés 3 évre választja meg. Részt vesz az elnökség 

ülésein, segíti annak munkáját. Az országos elnökség, illetve az elnök felkérése alapján a 

Szövetséget a felkérésben megjelölt ügyekben képviseli. Tisztségét társadalmi megbízatásban 

látja el. 

 

8.3. A „jelölt elnököt” az Országos Választmány javaslatára az Elnökség választja meg a saját 

tagjai közül. Feladatait elnöki megbízás alapján, társadalmi megbízatásban látja el.  

 

IX. Alelnökök 
 

9.1 A Szövetség két alelnökét a rendes tagok közül a közgyűlés 3 évre választja meg. Az 

alelnökök tisztségüket társadalmi megbízatásban látják el. 

 

9.2 Az alelnökök feladata és felelősségi köre: 

 

a) az elnök megbízása alapján helyettesíti az elnököt, 

 

b) közreműködik a közgyűlések és a Szövetség egyéb rendezvényeinek szervezésében, 



13 

 

 

c) felügyeli és irányítja Szövetség által létrehozott szakmai és ideiglenes bizottságokat, 

 

d) gondoskodik a Szövetség fórumainak dokumentálásáról, 

 

e) felügyeli és irányítja a Szövetség sajtómunkáját, 

 

f) minden egyéb, a közgyűlés, az országos választmány és az elnökség által hatáskörébe utalt 

feladat elvégzése, 

 

g) a területi szervezőmunka irányítása és felügyelete. 

 

X. Főtitkár 

 

10.1 A Szövetség főtitkárát a rendes tagok közül a közgyűlés 3 évre választja meg. Feladatait 

társadalmi megbízatásként látja el. 

 

10.2 A főtitkár a Szövetség gazdasági és ügyviteli teendőit látja el. 

 

10.3 Banki ügyletekben az elnökkel együttesen jegyzi és képviseli a Szövetséget. 

 

10.4 Felügyeli és irányítja a Szövetség irodáját. 

 

XI. Elnökségi tagok 
 

11.1 A Szövetség további elnökségi tagjait a rendes tagok közül a közgyűlés 3 évre választja 

meg. Tisztségüket társadalmi megbízatásban látják el. 

 

11.2 Az elnökség tagjai szakmai, jogi, gazdasági és területi elvek fegyelembe vételével az 

elnökségen belüli munkamegosztás alapján látják el feladataikat. Ennek során közvetítik az 

általuk képviselt szakterületek, illetve földrajzi térségek sajátos érdekeit. 

 

XII. Országos Választmány 

 

12.1 Az Országos Választmány az Elnökség tagjaiból, a Felügyelőbizottság tagjaiból és a 

megyei elnökökből áll. 

 

12.2 Az Országos Választmány üléseit a közgyűlések közötti időszakban, legalább 

negyedévente rendezi. Ezen meghallgatja és véleményezi az Elnökség két ülés közötti 

munkáját, és javaslatokat fogalmaz meg az elkövetkező időszak tevékenységére. A 

választmány tagjai meghatározott feladatok elvégzésében közvetlen segítséget nyújthatnak az 

Elnökségnek, és támogatást kérhetnek az elnökségtől. 

 

12.3 Döntést hoz a MOSZ tagfelvétel kérdésében. 

 

12.4 Javaslatot tesz az Elnökségnek a „jelölt elnök” személyére, és javaslatot tesz a 

közgyűlésnek a kizárandó tag személyére. 

 

XIII. Elnöki Tanácsadó Testület 
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Tagjait a gyógyszerellátással kapcsolatos szakmai, gazdasági, kereskedelmi, informatikai 

területekről az elnök kéri fel meghatározott feladatok ellátására. 

 

XIV. Megyei szervezetek 

 

14.1 A Szövetség rendes tagjai a hatékony kapcsolattartás, feladatvégzés és érdekvédelem 

céljából megyei szervezeteket hozhatnak létre. A megyei szervezetek a tevékenységüket az 

országos elnökség által egyeztetve végzik, önálló jogi személyiséggel nem rendelkeznek. 

 

14.2 A megyei szervezetek létrehozásáról, tisztségviselőik megválasztásáról és ügyrendjükről 

megyei közgyűlésen döntenek. 

 

14.3 A megyei szervezet munkáját a megyei elnök irányítja. 

 

14.4 A megyei tisztségviselők a Szövetség rendes tagjai közül a megyei közgyűlésen 

választott személyek. Megbízatásuk 3 évre szól. Feladatuk a Szövetség céljainak és 

feladatainak megfelelő kapcsolattartás elősegítése megyéjükben a tagsággal, a tagok 

tájékoztatása és szükség esetén megfelelő segítség megszervezése; az elnökség és az országos 

választmány tájékoztatása és munkájának segítése helyi és regionális kérdésekben. 

Feladatukat társadalmi megbízatásként végzik. Az Országos Választmányban a megyei 

szervezetet a megyei elnök képviseli. 

 

XV. Felügyelőbizottság 
 

15.1 A Felügyelőbizottság 3 tagú, ügyrendjét maga állapítja meg. Tagjait a közgyűlés a 

rendes tagok közül egyszerű szótöbbséggel, 3 éves időtartamra választja meg. Tisztségüket 

társadalmi megbízatásban látják el. 

 

15.2 A Felügyelőbizottság tagjai maguk közül elnököt választanak. 

 

15.3 A Felügyelőbizottság jogosult a Szövetség vezetősége munkájának és a Szövetség 

gazdálkodásának az ellenőrzésére.  

 

A Felügyelőbizottság tagjai: 

 

1. neve (elnök): Dr. Nagy Balázs  

  anyja neve: Huszár Mária 

  lakcíme: 2500 Esztergom, Erzsébet királyné u. 7. 

 

2. neve: Dr. Szalai Margit 

  anyja neve: Sipos Júlia 

  lakcíme: 1084 Budapest, Mátyás tér 4. fsz. 4. a. 

 

3. neve: Dr. György Péter  

  anyja neve: Imre Kornélia 

  lakcíme: 8220 Balatonalmádi, Zrínyi u. 8. 

 

Jogviszonyuk kezdete: 2020. március 11. 



15 

 

XVI. A Szövetség gazdálkodása  

 

16.1 A Szövetség a civil szervezetek gazdálkodására vonatkozó szabályok szerint működik a 

közgyűlés által megállapított költségvetési keretek között. 

 

16.2 A Szövetség bevételei: 

 

a) a rendes tagok tagdíja: 

- Az éves tagdíj: 12.000,- Ft, amelytől eltérő összeget a közgyűlés állapíthat meg. Ezen felül 

támogatásként bármekkora összeg fizethető. 

Befizetésének módja: készpénzben vagy átutalással. 

Határideje: a tárgyév január 31. napja. 

A befizetett tagdíjak semmilyen jogcímen nem követelhetők vissza. 

A tagok tagdíj-befizetéseiről az Elnökség a tagnyilvántartáshoz kapcsolódó 

nyilvántartást vezet. 

 

b) a pártoló tagok anyagi hozzájárulása: 

- A pártoló tagok hozzájárulásának minimum összege a mindenkori tagdíj fele. Jogi személy 

vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság pártoló tagsága esetén annyi képviselő 

személy vehet részt a Szövetség munkájában, ahány tagdíj összegnek megfelelő összegű éves 

tagdíjat fizet. 

 

c) jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek és természetes személyek 

támogatásai, felajánlásai, hozzájárulásai, 

 

d) pályázatokból, alapítványokból származó bevételek, 

 

e) szolgáltatások ellenértéke, 

 

f) gazdasági, vállalkozási tevékenység eredménye. 

 

16.3 A Szövetség éves költségvetés alapján önállóan gazdálkodik, befektetési tevékenységet 

nem végez, így befektetési szabályzat-készítési kötelezettsége nincsen. A Szövetség váltót, 

illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki. 

 

16.4 A Szövetség céljainak megvalósításához - azt nem veszélyeztetve -, a működési 

költségek fedezésére az Alapszabályban jelzett feladatokkal összhangban gazdasági, 

vállalkozási tevékenységet folytat.  

 

16.5 A Szövetség a tartozásaiért a saját vagyonával felel. 

 

16.6 A tagok csak tagdíjuk mértékéig felelnek a Szövetség tartozásaiért. A Szövetség 

tartozásaiért a tagok saját vagyonukkal nem felelnek. 

 

16.7 A Szövetség szolgáltatásaiból tagjain kívül is bárki részesülhet. 

 

16.8 A Szövetséget a tagok elsődlegesen nem gazdasági tevékenység végzésének céljára 

alapították. A Szövetség a céljai megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági 
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tevékenység végzésére jogosult, a Szövetség gazdasági vállalkozási tevékenységet kizárólag 

másodlagos jelleggel, a céljainak elérését elősegítendő és tevékenységét nem veszélyeztető 

módon folytathat. 

 

16.9 A Szövetség működése felett az ügyészség törvényességi ellenőrzést, a bíróság 

törvényességi felügyeletet gyakorol. 

 

16.10 A Szövetség működésével, szolgáltatási igénybevétele módjával, beszámolói közlésével 

kapcsolatosan a nyilvánosságot biztosítja, egyrészt a jogszabályokban meghatározott módon 

(közzétételi kötelezettség), másrészt az Alapszabályban szabályozott irat-betekintési és 

felvilágosítás-adási jog rögzítésével. 

 

XVII. Iratbetekintés 

 

17.1 Az iratokba való betekintés iránti igényt (kérelmet) írásban kell az elnök részére 

megküldeni. 

 

17.2 Az elnök köteles bármely jogszabály által felhatalmazott szerv vagy személy által kért 

iratbetekintést haladéktalanul; egyéb esetekben az iratbetekintést kérővel történt megállapodás 

szerinti határidőben, illetve jogszabály vagy hatósági határozat által előírt határidőben 

teljesíteni. 

 

17.3 Az elnök köteles az iratbetekintésről külön nyilvántartást vezetni, melyből 

megállapítható a kérelmező neve, a kért irat megnevezése, a kérelem és teljesítésének ideje. 

 

XVIII. A Szövetség képviselete 

 

18.1 A Szövetséget az elnök önállóan jogosult képviselni. 

 

18.2 A Szövetség bankszámlája felett az elnök és főtitkár együttesen jogosult rendelkezni. 

 

XIX. A Szövetség megszűnése 
 

19.1 A Szövetség megszűnik: 

 

a) ha a közgyűlés kimondja a Szövetség más egyesülettel való egyesülését, vagy több 

egyesületre történő szétválását, 

b) ha megvalósította célját vagy a céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és új célt nem 

határoztak meg, 

c) ha tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt, 

d) ha a közgyűlés kimondja a megszűnését, 

e) ha a bíróság feloszlatja, 

f) ha a bíróság megállapítja a megszűnését. 

 

XX. Záró rendelkezések 

A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége az egyesülési jog alapján szerveződve 

működik, az Alapszabályban nem tárgyalt kérdések vonatkozásában az egyesülési jogról, a 

közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezet működéséről és támogatásáról szóló 2011. 
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évi CLXXV. törvény és a 2013. évi V. törvény a (Polgári Törvénykönyv) rendelkezései az 

irányadóak. 

Ezt az Alapszabályt a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének közgyűlése 1991. 

november 24-én fogadta el, majd az 1994., 1995., 1997.,1999., 2003., 2005., 2007., 2009., 

2016., 2017. és 2020. évi közgyűléseken történt módosításokat, változásokat azon átvezette.  

Igazolom, hogy az Alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az Alapszabály-

változások alapján hatályos tartalmának. A változásokat a K/4.1-4.5/2020. sz. határozatok 

alapján az Alapszabály 7.3 és 15.3. pontjai tartalmazzák. 

Kelt: Budapest, 2020. március 11.  

 

 

                                

 

Lukácsné Dr. Fodor Enikő  

Elnök 
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