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Megalakult a Magyar Gyógyszerészi Kamara
A Magyar Gyógyszerészi Kamara 1989. július 15én, a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Elméleti
Tömbjének dísztermében megalakult. A jelentős eseményen 448 gyógyszerész vett részt. Az alakuló közgyűlés élénk vita keretében és többszöri módosítás után
fogadta el az alapszabályt és választotta meg tisztségviselőit.

A MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA
ALAPSZABÁLYA
A Magyar Gyógyszerészi Kamara (továbbiakban: Kamara) az egyesületi jogról szóló 1989. évi II. törvény
alapján létrehozott, jogi személyként működő szervezet.
A Kamara székhelye: Budapest, IX. Hőgyes Endre u.
4. szám
/.A KAMARA CÉLJA

- a gyógyszerészek érdekeinek megfogalmazása és
folyamatos érvényesítése, a különböző szakterületeken dolgozó gyógyszerészek érdekeinek
egyeztetése, összehangolása és képviselete;
- a gyógyszerészi tevékenység társadalmi, erkölcsi
és anyagi elismerésének szervezett előmozdítása;
- a gyógyszerészet szakmai színvonalának nemzetközi szintentartása.
II. A KAMARA TEVÉKENYSÉGE
- a független és önállóan eljáró Kamara megfogalmazza, egyezteti és képviseli a különböző szakterületeken dolgozó gyógyszerészek érdekeit;
- megismerteti a társadalommal a gyógyszerészi
munka valós értékeit és jelentőségét, törekszik az
anyagi és erkölcsi elismertetésre;
- véleményét kívánja nyilvánítani a gyógyszerészeket érintő jogszabályok és hatósági előírások tervezeteiről és kezdeményezi új jogszabályok, jogszabálymódosítások kidolgozását;
- részt vesz a gyógyszerészképzés és továbbképzés
korszerűsítésében;

- megfogalmazza a gyógyszerészi etikai követelményeket és figyelemmel kíséri azok betartását;
- kapcsolatot hoz létre más szervezetekkel és a külföldi gyógyszerészi kamarákkal, szorgalmazza a
szakma nemzetközi fejlődési tendenciáinak hazai
érvényesülését;
- tagjai részére rendszeres tájékoztatást nyújt a
gyógyszerészeket érintő állásfoglalásokról és változásokról;
- tagjai részére a gyógyszerészi tevékenységgel
kapcsolatos ügyekben jogi tanácsadást szervez és
segítséget nyújt a megfelelő jogi képviselet megkeresésében;
- tagjairól nyilvántartást vezet.

III. A KAMARA TAGJAI
1. Rendes tag

A Kamara rendes tagja lehet minden gyógyszerészi diplomával rendelkező magyar állampolgár,
aki a Kamara alapszabályát elfogadja és felvételét
kéri.
A Kamara rendes tagjának jogai:
- részt vehet a Kamara tevékenységében és rendezvényein;
- választhat és választható a Kamara szerveibe;
- javaslattal , észrevétellel fordulhat a Kamara
bármely szervéhez;
- igénybe veheti a Kamara szolgáltatásait;
- használhatja a „Magyar Gyógyszerészi Kamara tagja" címet.
A Kamara rendes tagjának kötelességei:
- köteles a Kamara alapszabályát, határozatait
megtartani és munkáját a kamarai célokkal
összhangban végezni;
- köteles a tagdfjat megfizetni, amelynek mértékét a Közgyűlés állapítja meg.
2. Pártoló tag
a Kamara pártoló tagja lehet minden olyan természetes és jogi személy, aki a Kamara tevékenységét
támogatni kívánja.
A Kamara pártoló tagjának jogai:
- részt vehet a Kamara rendezvényein;
- igénybe veheti a kamara szolgáltatásait;
- javaslattal, észrevétellel fordulhat a Kamara
bármely szervéhez;
- használhatja a „Magyar Gyógyszerészi Kamara pártoló tagja" címet.
A pártoló tag köteles a pártolói tagdfjat megfizetni, amely természetes személynél a rendes
tagsági dfjjal egyezik meg, jogi személynél az
Elnökség állapítja meg.
3. A tagsági viszony megszűnése
A tagsági viszony megszűnhet:
- kilépéssel, ha a tag a Kamara munkájában nem
kíván tovább résztvenni;
- kizárással (közgyűlési határozattal);
- törléssel, a tagdfjfizetési kötelezettség elmulasztása esetén;
- elhalálozással;
- megszűnéssel, a jogi személy megszűnése esetén.

IV. A KAMARA SZERVEZETI RENDJE
1. A Közgyűlés
A Közgyú1és, amely küldöttgyűlésként működik,
a kamarai tagok küldötteiből áll. A Közgyűlésen a
Kamara bármely tagja tanácskozási joggal résztvehet.
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A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
- a Kamara alapszabályának, valamint szervezeti és működési szabályzatának megállapítása,
illetve módosítása;
- a Kamara Elnökségének, elnökének és alelnökeinek, titkárának, a Felügyelő Bizottság tagjainak, valamint a szakbizottságok tagjainak
megválasztása;
- döntés a Kamara más társadalmi szervezettel
való egyesülése, vagy feloszlása tárgyában.
A Közgyűlést az Elnökség készíti elő és évenként
hívja össze.
A Közgyűlést a tagok 1/3 részének kívánságára
össze kell hívni.
A Közgyűlés határozatképes, ha azon a küldötteknek legalább a fele jelen van. Ha a szabályszerűen összehívott Közgyűlés nem határozatképes,
akkor a 30 napon belül újból összehívott közgyű
lés - tekintet nélkül a megjelentek számára - határozatképes.
A Közgyűlés határozatát egyszerű szótöbbséggel
hozza meg.
A Közgyűlésen minden küldöttet 1-1 szavazat illet meg.
Az Elnökség tagjait, az elnököt és alelnököt, a titkárt és a Felügyelő Bizottság tagjait titkos szavazással kell megválasztani. Több jelölt közül az tekintendő megválasztottnak, akit a szavazásra jogosultak több mint a fele elfogadott. Szükség esetén többfordulós választást kell tartani, fordulóként a jelöltek létszámának felezésével.
A Közgyűlésre tanácskozási joggal meg kell hívni
az Elnökséget, a Felügyelő Bizottságot, a Szakbizottságok vezetőit, valamint a Tagozatok vezetőit.
Az alakuló közgyűlés fentiektől annyiban tér el,
hogy nem küldöttekből, hanem az alapító tagok
összességéből áll, és feladata az alapító rendes tagok felvétele is.
2. Az Elnökség

Az Elnökség a Közgyűlésen megválaszott 12 elnökségi tagból, az elnökből és 3 alelnökből, valamint a titkárból álló testület, amely a Kamara életének irányító és képviseleti szerve két Közgyűlés
közötti időszakban.
Az Elnökség tagjai nem lehetnek egymás hozzátartozói.
Tevékenységét a szervezeti és működési szabályzatban meghatározottak szerint végzi.
Az Elnökség tagjait 1 évre titkosan választják, az
Elnök legfeljebb két ciklusban választható.
Az Elnökség tagjai tisztjük ellátásáért tiszteletdfjban részesülnek, melynek mértékét a Közgyú1és
határozza meg.

3. A Titkárság
Az Elnökség és a Szakbizottságok ügyintéző szervezet, melynek vezetője a Titkár.
Tevékenységét a szervezeti és működési szabályzat szerint végzi.

4. A
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Felügyelő Bizattság

A Kamaránál kötelező jelleggel és állandóan FelBizottság működik, amely ellenőrzi a Kamara pénzügyi gazdálkodását, alapszabály szerinti működését és a rendelkezésre álló eszközöknek
meghatározott célokra való felhasználását.
A Felügyelő Bizottság 3 tagból áll, vezetőjüket saját maguk választják. A vizsgálatok elvégzéséhez
külső szakértőt is igénybe vehetnek.
A Felügyelő Bizottság a Közgyűlésnek köteles beszámolni, a Közgyú1ések közötti időszakokban az
Elnökséget tájékoztatja tevékenységéről és tapasztalatairól.
ügyelő

5. A Szakbizottságok
A Kamara céljainak megvalósításához, egy-egy
feladat ellátására Szakbizottságot hozhat létre. A
Szakbizottságok tagjait a Közgyűlés választja
meg. A bizottságok vezetőit a tagok választják
meg, egyszerű szótöbbséggel.
6. A Csoportok
Az egymást jól ismerő kamarai tagok önkéntes elhatározással létrehozott csoportjai, valamely azonos érdekeltségi körben. Egy Csoportot minimálisan 10 fő hozhat létre. A Csoport működési rendjét és tevékenységét az alapszabály keretei között
maga határozza meg és a taggyűlés fogadja el.
A Csoport munkáját és ügyrendjét a taggy(ílés által megválasztott vezetőség, a Csoportvezető és
helyettese irányítják.
A Csoport döntéshozó szerve a taggyűlés, amit a
Csoport vezetője készít elő és hív össze< Taggyű
lést a tagok 113-a is összehívhat.
A Csoportok legalább 1 fő, a nagyobb Csoportok
minden 20 fő után további 1 fő küldöttet választanak a Közgyűlésre.
A Csoport bármely tagjának kérdésében első fokon állást foglal.
A Csoport tagjainak érdekében önálló érdekképviseleti tervékenységet fejt ki, lehetőségeit meghaladó esetekben a Kamara felsőbb szerveihez fordul.
7. A Tagozatok
Az azonos érdekeltségű Csoportok tagozatokat
hozhatnak létre.
A Tagozat működési rendjét és tevékenységét az
alapszabály keretei között maga határozza meg és
a tagozati gyűlés fogadja el.
A Tagozat tagjai érdekében önálló érdekképviseleti tevékenységet fejt ki, lehetőségeit meghaladó
esetekben a Kamara Elnökségéhez fordul.
A Tagozat a hozzátartozó Csoportok bármely tagjának hozzá felterjesztett ügyében állást foglal.

V. A KAMARA KÉPVISELETE
ÉS GAZDÁLKODÁSA

A Kamara ügyében eljárni, a Kamarát képviselni és
nevében aláírni jogosultak:
- az Elnök egyszemélyben; vagy
- az Alelnök és Titkár közül 2 fő együttesen.
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A Kamara a megalakulásához és működéséhez
szükséges eszközöket az alábbi bevételekbó1 fedezi:
- tagdtjak,
- rendezvények bevételei,
- pártoló tagok támogatásai,
- egyéb, dtjazásért végzett tevékenységek,
- adományok.
A Kamara a Közgyú1és által jóváhagyott éves terv és
költségvetés alapján gazdálkodik.
A Kamara tartozásaiért saját vagyonával felel, a tagok a tagdtj megfizetésen túl a Kamara tartozásaiért
saját vagyonukkal nem felelnek.
A Kamara céljainak megvalósítása, gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében gazdasági-vállalkozási tevékenységet is folytathat.
VI. ZÁRÓRENDELKEZÉSEK
A Kamara felett az ügyészség gyakorolja a törvényességi felügyeletet.
A Kamara megszűnik feloszlással, vagy más társadalmi szervezettel való egyesüléssel.
A Kamara megállapítja, hogy a bíróság nyilvántartásbavételével válik jogi személlyé, ezért a megalakulását követően haladéktalanul kéri a Fővárosi
Bíróságtól a nyilvántartásba vételt.
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Azokban a kérdésekben, melyekró1 az alapszabály
nem rendelkezik, a mindenkor hatályban lévő jogszabályok, valamint a Kamara szervezeti és múK:ödési szabályzata az irányadó.
Jelen alapszabályt az 1989. július 15-én megtartott
Alakuló Közgyűlés elfogadta és ezzel hatályba lépett.

A MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA
TISZTSÉGVISELŐI

Elnök: dr. Vincze Zoltán; alelnök: dr. Gyarmathy Miklós, dr. Mezey Géza, dr. Südy György; titkár: dr. Hetényi László; elnökségi tagok: dr. Bacsa György, Benyhe
Kálmán, dr. Dávid Ágoston, Gara István, dr. Grabarits
István, dr. Kőhalmi József Sándorné, dr. Kütte!Sándor,
dr. Pelle Pál, dr. Stenszky Ernő, Ugriné dr. Hunyadvári
Éva, dr. Vancsura István, dr. Weltler János; felügyelő
bizottság: dr. Katona Kálmánné, dr. Kata Mihály, dr.
Várszegi László.
Azok a Kollégáink, akik részt akarnak venni a Kamara munkájában, dr. Hetényi László titkár számára
(Budapest, Hőgyes Endre u. 4. - 1092) küldjék el jelentkezésüket. Kérjük, hogy a kamarai Csoportok
megalakítását ugyancsak a fenti címre jelezzék.

A MAGYAR GYÓGYSZERÉSZETI TÁRSASÁG ÉS A MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA
A MGYT már az 1982. évi közgyűlés óta fokozottabban foglalkozott érdekképviseleti, szakmapolitikai
problémákkal. Számos személyes látogatást, tárgyalást
kezdeményezett felettes szerveknél (Parlament, minisztériumok, szakszervezet stb.) Minden lehetőséget
megragadott arra, hogy a gyógyszerészi hivatást megfelelő módon bemutassa. Erre sajtókonferenciák, újságcikkek, belföldi és nemzetközi konferenciák jó alkalmat biztosítottak. Így az 1984. évi budapesti FIP
kongresszus deklarációja, melyet a tagállamok kormányai megkaptak, hangsúlyozta, hogy a gyógyszer hoszszú útján végig igénybe kell venni a gyógyszerész szakértelmét.
Érdekvédelmi kérdések rendszeresen szerepeltek az
elnökség programjában. Így pl. ez évben a gyógyszerforgalmazási rendszer módosításával foglalkoztunk és
állásfoglalást tettünk közzé a magántevékenységgel
kapcsolatban.
Társaságunk egyik központi kérdése alkalmas szakmai vezetők kiválasztása, nevelése. Kellő tapasztalattal, nyelvismerettel rendelkező, széles látókörű és jó
tárgyalókészséggel bíró vezetőkre van szükség. Ennek

érdekében - többek között - fiatalok nyelvtanulását,
külföldi útjait támogatjuk. Az említett szempontok természetesen a Kamara vezetőire is vonatkoznak.
A Társaság kezdeményezte a Magyar Gyógyszerészi
Kamara megalakítását, látva napjaink tendenciáit.
Kapcsolatai révén számos tárgyalást folytatott, támogatta a szervezóbizottságot. Anyagilag segítette a megalakulást és a kezdeti időszakra helyiségét is felajánlotta az induló Kamarának, mely még a szükséges feltételekkel nem rendelkezett.
A jövóben az érdekképviseleti teendőket a Kamara
látja el, a tudományos kérdések a Társaság feladatkörében maradnak. Természetesen a két testület szoros
együttműködése biztosíthatja csupán a magyar gyógyszerészet további fejlődését.
Szaklapunk: a Gyógyszerészet eddig is rendszeresen
hírt adott az MGYT tevékenységéró1, abban a reményben, hogy kollégáink ezek alapján képet alkothatnak az
elnökség és a különböző szervezetek munkájáról. Lapunk ugyanígy helyt kíván adni a jövóben a Kamara híreinek is. Mindkét szervezet várja a kollégák írásait.
Az M GYT elnöksége

