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MAGYAR GYÓGYSZERÉSZTÖRTÉNETI TÁRSASÁG 
Hungarian Society for the History of Pharmacy 
Ungarische Gesellschaft für Geschichte der Pharmazie 

1023 Budapest, Török u. 12.  Tel: 2125-368. 

 

 

A Magyar Gyógyszerésztörténeti Társaság Alapszabálya 
mely okirat a 2016. február 25-én tartott közgyűlésen hozott határozat alapján készült a Polgári 

Törvénykönyvről  szóló 2013 évi V. törvény előírásainak megfelelő módosításokkal egységes 
szerkezetben.  

 
 

I. fejezet 
 

A  TÁRSASÁG  NEVE, CÉLJA ÉS TEVÉKENYSÉGE 
 

1.   A Társaság   neve: Magyar Gyógyszerésztörténeti Társaság 
Rövidítése: MGYTT. 
Latinul: Societas Hungarica Historiae Artis Pharmaceuticae.  
Angolul: Hungarian Society for the History of Pharmacy (HSHP) 
Németül: Ungarische Gesellschaft für Geschichte der Pharmazie  (UGGP) 
 
2.  Működési területe: Magyarország 

 
3. Működési ideje: határozatlan  
 
4.   Székhelye:  Budapest 
Semmelweis Orvostörténeti Múzeum Könyvtár és Levéltár 
Címe: 1023 Budapest, Török utca 12. 
 
5. Logója:  Kör alakú 
Körirata: Magyar Gyógyszerésztörténeti Társaság. Latinul: Societas Hungarica Historiae Artis 
Pharmaceuticae (középen mozsár embléma 2002. évszámmal.) 
 
Bélyegzője: Téglalap alakú. 
Felirata: Magyar Gyógyszerésztörténeti Társaság 
1023 Budapest, Török utca 12. 
Adószám: 18108347-1-41 
Banksz.: 11702036-20690672 
 
   Honlapjának címe:  www.gyogyszeresztortenet.hu  
 
6. A Társaság jogi státusza: A  Társaság egyesület, a tagok közös, tartós, alapszabályban 
meghatározott céljának folyamatos megvalósítására létesített, nyilvántartott tagsággal rendelkező 
jogi személy, mely tevékenységét szakmai tudományos szervezetként  végzi, ennek során 
együttműködik  a célját támogató  más szakmai szervezetekkel. 

 
7. A  Társaság  célja és feladatai 
A magyar gyógyszerészet és a hozzá kapcsolódó gyógyszeripar és nagykereskedelem történetének 
kutatása.   
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A tagok gyógyszerésztörténeti ismereteinek gyarapítása. 
A magyar gyógyszerészet erkölcsi értékeinek felmutatása és nemes hagyományainak ápolása.  
A hazai és külföldi gyógyszerészet történetének tanulmányozása és kutatása, a gyógyszerészek és a 
gyógyszerész-ifjúság támogatása mindazon törekvéseiben, melyek a haza és a hivatás iránt való 
odaadó szeretet növelésére alkalmasak. 
Elősegíti a gyógyszerésztörténet tudomány eddigi eredményeinek mind szélesebb körű megismerését, 
belföldi és külföldi terjesztését. 
 
7.1  Kulturális örökség megóvása és kulturális tevékenység, műemlékvédelem: 
Figyelemmel kíséri a magyarországi gyógyszerésztörténeti múzeumok, kiállítások, emlékhelyek és 
gyűjtemények életét, működésüket támogatja. Előmozdítja hasonlók létrejöttét. 
A Semmelweis Orvostörténeti Múzeum Könyvtár és Levéltár mint országos szakmúzeum tudományos 
munkáját segíti.  
7.2. Tudományos tevékenység, kutatás 
Támogatja: 
-  A Magyar Tudományos Akadémia Orvostörténeti Munkabizottságának, valamint a Semmelweis 
Orvostörténeti Múzeum Könyvtár és Levéltár Tudományos Bizottságának gyógyszerésztörténetet 
érintő célkitűzéseinek megvalósulását. 
Együttműködik orvostörténeti és gyógyszerészi tudományos és szakmai szervezetekkel és 
köztestületekkel. 
Együttműködik mindazokkal az intézményekkel és szervezetekkel, amelyek céljai nem ellentétesek a 
Társaság célkitűzéseivel. 
A szakterületét érintő kérdésekben megkeresésre véleményt nyilvánít. 
7.3. Feladatai megoldása érdekében előadóüléseket, tanfolyamokat, továbbképzéseket, 
tanulmányutakat, emlékünnepségeket, konferenciákat, kiállításokat és egyéb tudományos alkalmakat 
rendezhet, pályázatokat hirdethet, jutalmakat tűzhet ki, emlékérmeket és díjakat alapíthat, szaklapot 
indíthat és kiadványokat jelentethet meg. 
7.4.  Nevelés és oktatás, ismeretterjesztés 
Figyelemmel kíséri a gyógyszerésztörténetet érintő tudományos és oktatási kérdéseket, javaslatokkal 
és bírálatokkal igyekszik elősegíteni megoldásukat.   
A gyógyszerésztörténet szélesebb körben való ismeretterjesztésére törekszik. 
7.5. Külföldi kapcsolatok 
A gyógyszerésztörténet jelentős külföldi eredményeinek tanulmányozása és terjesztése. 
A magyar gyógyszerésztörténetet képviseli a Nemzetközi Gyógyszerésztörténeti Társaságban 
(International Society for the History of Pharmacy. /ISHP/ ). 
A nemzetközi gyógyszerésztörténeti kapcsolatok kiépítése és ápolása céljából külföldi szervezeteket 
és személyeket meghívhat hazai rendezvényeire, illetve ilyen külföldi rendezvényeken képviselteti 
magát, és tagjai figyelmét felhívja a részvételre. 
Tagjainak szakmai célú hazai és külföldi tudományos rendezvényen való részvételét - erejéhez mérten 
anyagilag is - támogathatja. 
7.6. A határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység 
Kapcsolatot tart fenn a szomszédos országokban élő magyarság hasonló céllal alakult szervezeteivel, 
oktatási intézményeivel, múzeumaival. 
Támogatja a határainkon kívül élő magyar gyógyszerésztörténeti kutatókat és kutató jelölteket. 
Kedvezményessé teszi számukra a Társaság rendezvényein való részvételt és tagdíjkedvezményt nyújt 
számukra. Publicitást biztosít részükre. 
Kutatja az országból elszármazott neves gyógyszerészek életét, és más magyar vonatkozású 
gyógyszerésztörténeti emlékeket. 
A  Társaság  közvetlen politikai tevékenységet, pártpolitikai tevékenységet nem folytathat, a 
választásokon országgyűlési és önkormányzati képviselőjelöltet nem állíthat és nem is támogathat. A  
Társaság  szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt és azoktól anyagi 
támogatást nem fogad el. 
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II. fejezet 

A  TÁRSASÁG  TAGSÁGA 
 

8. A Tagság keletkezése: 
 
A Társaság tagja lehet az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet, aki a Társaság célkitűzésével egyetért és a célok megvalósítása érdekében 
tevékenységében aktívan részt kíván venni, továbbá az alapszabályban foglalt rendelkezéseket 
elfogadja. 
 
A Társasági tagság az alapításkor az egyesület nyilvántartásba vételével keletkezik. Az egyesület 
megalakulását követően a tagság az írásos belépési nyilatkozat elfogadásával keletkezik. Az írásos 
belépési nyilatkozatot az 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. 
 
A  Társaság  tagsága rendes-, tiszteletbeli- és pártoló tagokból áll. 
Rendes tag  lehet az a főiskolai vagy egyetemi diplomával rendelkező személy, valamint IV. és V. 
éves egyetemi gyógyszerészhallgató, aki kötelezi magát a  Társaság  alapszabályának megtartására és 
felvételét belépési nyilatkozatban kéri, és a  Társaság  tagjai sorába felveszi. 
A  rendes tag felvételéről  az Elnökség dönt.  
Tiszteletbeli tagnak az a személy választható meg, aki a  Társaság tudományágának megfelelő 
területen kiemelkedő érdemeket szerzett.  A tiszteletbeli tagot az Elnökség ajánlása  alapján a 
közgyűlés választja. Az Elnökség ajánlását és a tiszteletbeli tagság elfogadására vonatkozó 
nyilatkozatot együttesen kell belépési nyilatkozatnak tekinteni.  
A  Társaság   pártoló tagjai  olyan természetes vagy jogi személyek, jogi személyiséggel nem 
rendelkező gazdasági társaságok, intézmények lehetnek, akik illetve amelyek a Társaság céljainak 
megvalósítása érdekében jelentős anyagi támogatást nyújtanak, vagy társadalmi munkával segítenek. 
A pártoló tagság elfogadásáról az Elnökség dönt. A nem természetes személy pártoló tag tanácskozási 
joggal képviselője útján vesz részt a  Társaság  munkájában. 

 
9.  A tagok jogai és kötelezettségei:  

 
Az egyesület tagja jogosult a Ptk-ról szóló 2013. évi V. törvény 3:65. § (1) bekezdésében foglaltak 
szerint: 
- az egyesület tevékenységében részt venni. 
- jogait gyakorolni és kötelezettségeinek eleget tenni az alábbiakban felsorolt rendes és különleges 
jogállású tagsági státusa alapján: 
a)  A rendes  tag: 
- részt vehet a Társaság  tevékenységében és rendezvényein, 
- szavazati joggal részt vehet  a Közgyűlés ülésein, 
- választhat és választható  a  Társaság  tisztségeire, 
- indítványokat, kérdéseket  intézhet a Társaság tisztségviselőihez,  valamint felvilágosítást kérhet  a 
Társaság működésével kapcsolatos bármely ügyben, melyre az érintett tisztségviselő harminc napon 
belül köteles érdemi  választ adni. 

- köteles tagdíjat fizetni, 
- köteles eleget tenni az Alapszabályban meghatározott kötelezettségeknek, 
- köteles az  Alapszabályban körülírt célokat  teljes igyekezettel előmozdítani és tartózkodni minden 
olyan cselekedettől, mely a  Társaság  céljaival ellentétben áll, vagy azokat veszélyezteti. 
b) A tiszteletbeli tag: 
-  részt vehet a Társaság  tevékenységében és rendezvényein, 
- javaslatokat,  indítványokat tehet a Társaság  működését illetően 
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- tagdíjat (és a társaság rendezvényein részvételi díjat) nem fizet, továbbá egyéb tagsági 
kötelezettségek sem terhelik. 
- választási, választhatósági és szavazati joggal  nem rendelkezik. 
c) A pártoló tag: 
- tanácskozási joggal vehet részt a Közgyűlésen, továbbá részt vehet a Társaság rendezvényein, 
- javaslatokat,  indítványokat tehet a Társaság  működését illetően, 
- köteles az  Alapszabályban körülírt célokat  teljes igyekezettel előmozdítani és tartózkodni minden 
olyan cselekedettől, mely a  Társaság  céljaival ellentétben áll, vagy azokat veszélyezteti. 
- választási, választhatósági és szavazati joggal  nem rendelkezik. 
 
A Társaság bármely tagja köteles az esetleges lakcímváltozását az új lakcím megjelölésével együtt az 
Elnökségnek bejelenteni. 
 
 A tag tagsági jogait személyesen gyakorolhatja. A tag tagsági jogait képviselőjén keresztül is 
gyakorlhatja, a képviselő meghatalmazását  teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. 
 
 A tagsági jogok forgalomképtelenek és nem örökölhetők. 
 
A tagok – a tagdíj megfizetésén túl – az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. 
 
A tagok személyes adatai nem nyilvánosak. 
 
A  Társaság  tagjai a Társaságban betöltött  tisztségeikért semmiféle díjazásban nem részesülhetnek. 
 
10. A  Társasági   tagság megszűnik: 
 
A tagsági jogviszony megszűnik 

a) a tag kilépésével; 
b) a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával; 
c) a tag kizárásával; 
d) a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével. 
 

A tag tagsági jogviszonyát a Társaság képviselőjéhez intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor, 
indokolás nélkül megszüntetheti. A tagsági jogviszony megszűnése hatályba lépési időpontjának  a 
nyilatkozat kézhezvételének napját kell tekinteni. 
 
Amennyiben a tag a taggá válás feltételeként előírt  szükséges képzettséget nem szerzi meg és e 
kötelezettségének annak megszerzésére nyitvaálló határidőt megjelölő írásos felszólítás ellenére sem 
tesz eleget, ezért a határidő lejárta után sem felel meg az alapszabályban előírt feltételeknek, az 
elnökség a tagsági jogviszonyt harmincnapos határidővel írásban felmondhatja.  
 
Az elnökség nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel kizárhatja a Társaság  tagjai közül azt a tagot, 
aki jelen alapszabály rendelkezéseit vagy a közgyűlés határozatát súlyosan vagy ismételten sértő 
magatartást tanúsít. 
Kizárható a tag akkor is, ha egy éven keresztül elmaradt a tagdíj megfizetésével. A tagdíj 
megfizetésének elmulasztása miatt a tag csak akkor zárható ki, ha a legalább hat 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. 
 
A kizárási eljárást bármely tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére az elnökség folytatja le. A 
kizárási 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 
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nem akadályozza. Az ülésen biztosítani kell számára a védekezési lehetőséget. Az ülésen a tag 
képviselővel is képviseltetheti magát. A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és 
indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és 
bizonyítékokat, 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 az egyesület közgyűléséhez fellebbezéssel élhet. A közgyűlés a fellebbezés tárgyában a 
soron következő ülésén nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt. A közgyűlés határozatát 
annak meghozatalakor szóban kihirdeti és 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli az 
érintett taggal. 
 
 

III. fejezet 
A TÁRSASÁG  SZERVEZETE, IRÁNYÍTÁSA ÉS M ŰKÖDÉSE 

 
11.  A Közgyűlés: 

 
 A közgyűlés az egyesület legfőbb döntéshozó szerve. 
 
A  közgyűlés hatáskörébe tartozik: 
 
a) az alapszabály módosítása; 
b) az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása; 
c) a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása; 
d) az éves költségvetés elfogadása, a tagdíj megállapítása; 
e) az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni helyzetéről szóló 
jelentésének - elfogadása; 
f) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az 
egyesülettel munkaviszonyban áll; 
g) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető 
tisztségviselőjével vagy ezek hozzátartozójával köt; 
h) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok és a vezető tisztségviselők elleni kártérítési igények 
érvényesítéséről való döntés; 
i) döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe utal. 
 
A közgyűlés évente legalább egy alkalommal ülésezik. 
 
A közgyűlést az elnökség legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval, 
elsődlegesen az egyesület székhelyére hívja össze írásban, igazolható módon. Írásbeli igazolható 
módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, továbbá a 
tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra 
kerüljön (elektronikus tértivevény). 
 
A közgyűlési meghívó tartalmazza az egyesület nevét, székhelyét, a közgyűlés helyét, idejét és a 
javasolt napirendi pontokat. A meghívónak tartalmaznia kell továbbá a közgyűlés 
határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlés helyszínét és időpontját, és az arra történő 
felhívást, hogy a megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek 
számára tekintet nélkül határozatképes lesz.  
 
A közgyűlési meghívót a Társaság honlapján is nyilvánosságra kell hozni. 
 
A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 3 napon belül a tagok az 
elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének 
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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 tagokkal.  
Ha az elnökség a napirend kiegészítése iránti kérelemről nem dönt, vagy a kiegészített napirendi 
pontok szabályszerű kézbesítése nem állapítható meg, úgy a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló 
határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában, azzal, hogy a 
szabályszerűen nem közölt napirenden szereplő kérdésben csak akkor hozható határozat, ha 
valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához 
egyhangúlag hozzájárulnak. 
 
Az elnök köteles a közgyűlést haladéktalanul összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, 
ha 
a./ a Társaság vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi; 
b./ a Társaság előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy 
c./ a Társaság céljainak elérése veszélybe került. 
Ezekben az esetekben az összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó 
körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy a Társaság megszüntetéséről dönteni. 
 
A közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra 
jogosult részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. 
 
A közgyűlés megnyitását követően elsődlegesen meg kell állapítani a határozatképességet, vagyis az 
aktuális taglétszámhoz képest a megjelent és szavazásra jogosult tagok számát. A közgyűlés a 
napirendi pontok tárgyalását megelőzően egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással megválasztja a 
levezető elnök személyét, továbbá a jegyzőkönyvvezető és a két jegyzőkönyv hitelesítő személyét, 
valamint szükség esetén a két fős szavazatszámláló bizottságot. 
 
A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a jegyzőkönyvvezető és a két jegyzőkönyv 
hitelesítő ír alá. A jegyzőkönyv tartalmazza a határozatok sorszámát, a döntésének tartalmát, 
időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát A tagok 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 olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja; 
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy 
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 
 
A közgyűlés határozatát – az alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában – egyszerű 
szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. A Társaság alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok 
háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. A Társaság céljának módosításához és az 
egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok 
háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. 
 
A közgyűlési határozatokat a levezető elnök a közgyűlésen szóban kihirdeti és az érintett tag(okk)al a 
határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli a határozatnak az 
egyesület honlapján történő közzétételével egyidejűleg. 
 
12. Az Elnökség 
 
Az Elnökség a Társaság három (3)  elnökségi tagból álló ügyvezető szerve, amely dönt mindazon 
kérdésekben, amelyet jogszabály vagy alapszabály nem utal a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. 
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13. Az Elnökség tagjait a közgyűlés választja 4 év határozott időtartamra.  
 
Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás: 
a./ a megbízás időtartamának lejártával; 
b./ visszahívással;  
c./ lemondással;  
d./ a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével; 
e./ a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő 
korlátozásával; 
f./ a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével. 
 
A vezető tisztségviselő megbízatásáról a Társasághoz címzett, a Társaság másik vezető 
tisztségviselőjéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat.  
 
Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége 
ellátásához szükséges körben nem korlátozták.  
 
A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell. A vezető 
tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. 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. 
 
 A Társaság vezető tisztségviselői: 
 
A Társaság elnöke: Dr. Dobson Szabolcs születési neve Dobson Szabolcs 

      anyja születési neve: Nyéki Julianna  
      1173. Budapest Barátka u. 48. szám alatti lakos 
(név, anyja születési neve, lakóhelye) 

A Társaság alelnöke: Dr. Kapronczay Károly Ferenc születési neve: Kapronczay Károly Ferenc 
         anyja születési neve: Magyar Erzsébet. 
.........1104. Budapest Sörgyár u. 64/c. szám alatti lakos 
       . (név, anyja születési neve, lakóhelye) 

A Társaság titkára: Dr. szabó Attila születési neve: Szabó Attila 
      anyja születési neve: Kádár Klára 
…..4026. Debrecen Bethlen u. 4. 
..... (név, anyja születési neve, lakóhelye) 

 
Az  elnök 
A Társaság törvényes képviseletét az elnök látja el.  
A képviseleti jog gyakorlásának terjedelme: általános. 
A képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló. 
Társaság elnöke gyógyszerésztörténeti tudományos munkásságban eredményeket felmutató, 
gyógyszerész diplomával rendelkező személy lehet. 
Az Elnököt a rendes tagok közül a Közgyűlés választja, megbízatása négy évre szól. 
Összehívja a Közgyűlést. Elnököl a közgyűlésen és az elnökségi ülésen. 
Az alapszabály értelmében vezeti a Társaság működését, és őrködik a Közgyűlés és az elnökség 
határozatainak pontos végrehajtása fölött. 
A Társaság működéséért az alelnökkel és a titkárral együtt erkölcsileg felelős. 
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Az Elnök távolléte esetére helyettesítési meghatalmazást adhat az Elnökhelyettesnek, illetve a 
Titkárnak, akik a helyettesítési meghatalmazás alapján az Elnök jogkörében járhatnak el.  
 
Az alelnök 
A Társaság alelnöke gyógyszerésztörténeti tudományos munkásságban eredményeket felmutató 
személy lehet. Az Alelnököt a rendes tagok közül a Közgyűlés választja. 
Az elnök akadályoztatása esetén az elnök jogkörében jár el. A Közgyűlés és a Vezetőség az Alelnököt 
önálló feladatokkal is megbízhatja. 
 
A titkár  
A Társaság ügyviteli feladatait a Titkár látja el, akit a rendes tagok közül a Közgyűlés választ, 
megbízatása négy évre szól.  
A Titkár a Társaság célkitűzéseinek megfelelően a programokat összehangolja, szervezi.  
A Közgyűlés határozatai és az elnökkel való egyeztetett munkamegosztás szerint intézi a Társaság 
ügyeit. 
Az Elnökkel együtt szervezi és felügyeli a gazdasági  elszámolást, könyvelést és a kötelező 
jelentéseket. 
A tisztségviselők tevékenységüket tiszteletdíj nélkül, társadalmi megbízatásban végzik. 
 
 Az elnökség hatáskörébe tartozik: 
a./ a Társaság  napi ügyeinek vitele, a hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala; 
b./ a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése; 
c./ az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése;  
d./ a Társasági vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a közgyűlés 
hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása; 
e./ a közgyűlés összehívása, a tagság értesítése; 
f./ az elnökség által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása; 
g./ részvétel a közgyűlésen 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 az e törvényben előírt intézkedések megtétele; és 
l./ a tag felvételéről való döntés. 
m/döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe utal 
 
Az elnökség üléseit szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal tarja. Az elnökségi ülést az 
elnök legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval, elsődlegesen az egyesület 
székhelyére hívja össze írásban, igazolható módon. Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek 
minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési 
címére történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény). 
 
Az elnökségi ülésre szóló meghívó tartalmazza az egyesület nevét, székhelyét, az elnökségi ülés 
helyét, idejét és a javasolt napirendi pontokat.  
Az elnökség határozatát – az alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában – egyszerű 
szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Az elnökség határozatképes, ha ülésén a szavazati jogában 
nem korlátozott elnökségi tagok több mint a fele jelen van.  
 
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 olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja; 
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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 az egyesület 
honlapján történő közzétételével egyidejűleg. 
 
A  Társaság  működése feletti törvényességi felügyeletet az Ügyészség gyakorolja. 
 
 

IV. fejezet 
 

A TÁRSASÁG PÉNZFORRÁSAI, GAZDÁLKODÁSA 
 
A Társaság  a társadalmi szervezetek gazdálkodására  irányadó szabályok szerint  működik, a 
Közgyűlés által elfogadott mindenkori költségvetés keretei között. 
 
14. A Társaság bevételei 
a) A  Társaság   rendes tagjai által fizetett tagdíjak, 
b) Magánszemélyek adományai, 
c) A pártoló tagok anyagi hozzájárulásai 
d) Nem pártoló tag természetes és jogi személyek támogatásai, hozzájárulásai,  
e) Pályázatokból, alapítványoktól származó bevételek,  
f) A Társaság saját kiadásában megjelent kiadványok ára (a terjesztői jutalék levonásával) 
g) Tudományos rendezvények, tanfolyamok bevételei 
h) Egyéb támogatások,  
i) Gazdasági, vállalkozási tevékenységből befolyt bevételek (a 20. pontban meghatározott 
korlátozásokkal)  
 
15. A Társaság vagyonának felhasználása: 
A Társaság vagyona felhasználható: 
- az alapszabályban meghatározott célok megvalósítására 
- a Társaság  céljait, működését és bővítését propagáló, tájékoztató, reklám és ismeretterjesztő 
anyagok előkészítésére; 
az alapműködés feltételeit biztosító korszerű eszközök beszerzésére, kölcsönzésére, működtetésére; 
- a  Társaság  működési költségeire. 
 
A Társaság éves költségvetés alapján gazdálkodik. 
A Társaság vállalkozási tevékenységet  kizárólag másodlagos jelleggel, az Alapszabályban 
meghatározott közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. 
Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt meghatározott tevékenységére fordítja.  A 
Társaság korlátlan felelősséggel járó vállalkozásban nem vehet részt. Vállalkozási tevékenységnek 
minősül: a jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló vagy azt eredményező gazdasági tevékenység, ide 
nem értve a bevétellel járó cél szerinti tevékenységet, valamint a közhasznú tevékenységhez nyújtott 
támogatást. 
A Társaság váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki, vállalkozásának 
fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel; az államháztartás 
alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel. 
A Társaság tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a 
www.gyogyszeresztortenet.hu című honlapján rendszeresen nyilvánosságra hozza.  
 
A Társaság csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. 
A szerződésben meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját. 
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Az ilyen módon igénybe vehető támogatási lehetőségeket, azok mértékét és feltételeit a sajtó útján 
nyilvánosságra kell hozni. A közhasznú tevékenységet ellátó Társaság által nyújtott cél szerinti 
juttatások bárki által megismerhetők. 
A Társaság a támogatót, az elnökség bármely tagját, valamint e személy hozzátartozóját - a bárki által 
megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti. 
A Társaság nevében vagy javára történő adománygyűjtés nem járhat az adományozók, illetőleg más 
személyek zaklatásával, a személyhez fűződő jogok és az emberi méltóság sérelmével. 
A Társaság nevében vagy javára történő adománygyűjtésre csak az elnönség által megbízott s írásbeli 
meghatalmazással rendelkező személyek jogosultak. 
A Társaság a cél szerinti juttatásait pályázathoz kötheti. A pályázat nem tartalmazhat olyan 
feltételeket, amelyből megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van. 
A pályázattal szemben támasztott követelményeket illetően az 1997. évi CLVI. törvény 26. §-ának i) 
pontjában megjelöltek irányadóak. 
A Társaság tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok csak a tagdíjat kötelesek megfizetni, saját 
vagyonukkal a Társaság tartozásaiért nem felelnek. 
A bankszámla felett való rendelkezéshez az Elnök aláírása szükséges. 
 
 

V. fejezet 
A  TÁRSASÁG  MEGSZŰNÉSE 

 
 

16.  A Társaság  megszűnik, ha 
 - a Közgyűlés kimondja megszűnését  

- az arra jogosult hatósági szerv megszünteti 
 

A Társaság más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet és csak egyesületekre 
válhat szét. 
 
A Társaság  megszűnése  esetén vagyonát – az esetleges hitelezői igények kielégítését követően -  a 
magyar gyógyszerésztörténeti múzeumok birtokába kell adni, melynek rendjéről a megszűnést 
kimondó közgyűlés határoz. 
A Társaság jogutód nélküli megszűnése után a vezető tisztségviselőkkel szemben e minőségükben az 
egyesületnek okozott károk miatti kártérítési igényt – a jogerős bírósági törléstől számított egy éven 
belül – a Társaság törlésének időpontjában tagsági jogviszonyban álló tag vagy az érvényesítheti, 
akinek a részére a megszűnéskor fennmaradó egyesületi vagyont át kellett adni, vagy ha lett volna 
vagyon, át kellett volna adni. Ha a Társaság jogutód nélkül megszűnik, a hitelezők kielégítetlen 
követelésük erejéig kártérítési igényt érvényesíthetnek az egyesület vezető tisztségviselőivel szemben 
a szerződésen kívül okozott károkért való felelősség szabályai szerint, ha a vezető tisztségviselő a 
Társaság fizetésképtelenségével fenyegető helyzet beállta után a hitelezői érdekeket nem vette 
figyelembe. Ez a rendelkezés végelszámolással történő megszűnés esetén nem alkalmazható. 
 
A  közgyűlési jegyzőkönyveket , valamint az elnökség működésével kapcsolatos iratokat, a Társaság   
éves beszámolóját  – előre egyeztetett időpontban -   bárki megtekintheti,  és  arról a  - másolási 
költség kiegyenlítése mellett - másolatot készíthet. 
17. Jelen Alapszabály  nem zárja ki, hogy  a Társaság által nyújtott szolgáltatásokból a Társaság 
tagjain kívül mások is részesülhessenek. 
18.  Ezt az alapszabályt a 2016. 02. 25. napján tartott Közgyűlés állapította meg és fogadta el. Az 
Alapszabály módosítására kizárólag a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013 évi. V. törvény 
hatálybalépése valamint az egyéb jogszabályi előírások változása miatt került sor, az egyesület egyéb 
adataiban változás nem következett be.  
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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. 
 
 

Budapest, 2016. február  25. 
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(OTP Bank RT. Budapest, Margit krt. 8-10.) 

 
 
 
Alulírott Dr. Dobson Szabolcs születési neve Dobson Szabolcs anyja születési neve: Nyéki 
Julianna 1173. Budapest Barátka u. 48. szám alatti lakos mint a Magyar 
Gyógyszerésztörténeti Társaság (székhely:1023. Budapest Török u. 12.) egyesület elnöke 
alulírott tanúk előtt kijelentem és igazolom, hogy az „Alapszabály” egységes szerkezetbe 
foglalt szövege megfelel az alapító okirat módosítások alapján hatályos tartalmának. 
 
Budapest 2016. augusztus 19. 
 
 
 
Aláírás: ____________________________ név nyomtatott betűkkel: ___________________ 

Dr. Dobson Szabolcs mint a Magyar Gyógyszerésztörténeti Társaság (székhely:1023. 
Budapest Török u. 12.) egyesület elnöke 

 
 
Alulírott tanúk kijelenjük, hogy az egyesület fentiekben megjelölt elnöke a fenti nyilatkozatát 
előttünk írta alá és egyidejűleg saját aláírását sajátjának ismerte el: 
 
név:______________________________  név:___________________________ 
 
aláírás:___________________________  aláírás:___________________________ 
 
lakcím:___________________________  lakcím:___________________________ 
 
szig. sz:___________________________  szig. sz:___________________________ 


