Módosult a Kamara Alapszabálya
A május 10-i küldöttközgyűlésre az elnökség és a területi elnökök értekezlete közösen
jelentős előterjesztést nyújtott be. Az indoklás szerint a módosítás a Kamara
tevékenységének elmúlt évekbeli tapasztalatai, egyes területi szervezetek javaslatai,
valamint a XI. Vándorgyűlésen elhangzottak alapján indokolt. A küldöttek a javaslatot
elfogadták.
Az összesen 5 témára kiterjedő módosítás értelmében
 módosulnak a Kamara céljai,
 összhangba került az egészségügyi szakmai kamarákról szóló törvény ez év januárban
módosított rendelkezéseivel az alapszabály,
 egyszerűsödtek a választás szabályai,
 az elmúlt évek tapasztalatai alapján módosították az etikai bizottságok választási rendjét
és
 pontosították a területi szervezetek titkárságvezetőivel szembeni képzettségi előírásokat.

1.
A KAMARA CÉLJAI
Az elmúlt években a strukturális rendszerváltás befejeződött és a Kamara – küldöttközgyűlési
felhatalmazással – elindította a szakmai rendszerváltás programját. Ennek keretei között
 már nem a gyógyszertárak jogszabály szerinti többségi gyógyszerészi tulajdonba
kerülése, hanem a minél teljesebb és valós többségi tulajdonlás megteremtése,
 a gyógyszerészek szakmai és egzisztenciális önállóságának biztosítása mellett a
gyógyszertárak tulajdonosi, gazdasági és szakmai integritásának megteremtése,
 a gazdasági válságból kikerülve és a gyógyszertári vállalkozások helyzetének
stabilizálódásával párhuzamosan, az alkalmazott gyógyszerészek működési feltételeinek
támogatása,
 a kompetenciarendezés programjának folytatása mellett a gyógyszerészi kompetenciák
fejlesztése,
 a kompetenciafejlesztéshez igazodóan, a normakövetés normájának megtartása mellett,
a gyógyszerészi hivatásból fakadó szakmai és gazdasági döntésekért viselt felelősség
vállalása,
 a népegészségügyi programokhoz kapcsolódóan a Kamara fokozott szerepvállalása
a cél, és ezek olyan célkitűzések, amelyek alapszabályban való rögzítése és ebből adódóan a
Kamara további munkájában ezen célok fokozott figyelembe vétele szükséges.

Az Alapszabály II. fejezet 1. pontjának módosítása
(A szövegben kövér kék betűvel az új, [zárójelben áthúzva a törölt] szövegrészek.)
„1. A Kamara célja
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a) a magyar egészségügy ellátórendszerében érvényesíteni a gyógyszerészeti szakmai
szempontokat és megteremteni a gyógyszerészek hivatásgyakorlásához szükséges
feltételeket;
b) a gyógyszerellátás valamennyi területén érvényesíteni a biztonság, a minőség és a
hatékonyság követelményrendszerét;
c) az egyetemi képzés során megfelelő számú és feladatai magas színvonalú ellátására
képes, megfelelő hivatástudattal rendelkező [felkészült] gyógyszerész képzése;
d) a gyógyszerészek szakképzése és továbbképzése során a gyógyszerészeti tudomány
mindenkori állásának megfelelő, a betegek érdekeit szolgáló, a napi gyakorlatban
hasznosítható képzésben részesüljenek a gyógyszerészek;
e) a gyógyszerészek jogszabályban elismert kompetenciáinak érvényesítése a napi
gyakorlatban a lakossági gyógyszerellátás [erősítése a , különös tekintettel a
gyógyszertár-működtetés, gyógyszerészi gondozás], a kórházi és klinikai
gyógyszerészet, a gyógyszergyártás és a minőségbiztosítás területén; a gyógyszerészi
kompetenciák bővítése a szakmai és társadalmi elvárásokkal összhangban,
f) a gyógyszerészek szakmai és egzisztenciális önállóságának és a lakossági
gyógyszerellátást nyújtó gyógyszertárak tulajdonosi, gazdasági és szakmai
integritásának erősítése, továbbá a hivatásgyakorlás feltételrendszerének
megteremtése;
g) a gyógyszerellátás zavartalan, gyógyszer- és betegbiztonságot szolgáló
feladatvégzéséhez szükséges források biztosítása;
h) a lakossági gyógyszerellátásban az Európai Bíróság döntéseinek szellemében a
gyógyszertárak a személyi jogos gyógyszerész szakmai irányításával, tényleges és
minél nagyobb arányú többségi gyógyszerészi tulajdonban működjenek;
i) a fekvőbeteg-gyógyintézetek gyógyszerellátásában az intézeti gyógyszerészek
szakmai szerepkörének megerősítése, a kórházi betegek ellátása során a klinikai
gyógyszerészeti szakmai elvek hatékony érvényesítése, a munkakörülményeik
biztosítása, egzisztenciális elvárásaik megvalósítása, és megfelelő életpályamodell
kidolgozása;
j) a gyógyszeriparban dolgozó gyógyszerészek tudásuknak és felkészültségüknek
megfelelő munkakörökben, meghatározó szereplőjévé váljanak a magyarországi
gyógyszergyártásnak és - kutatásnak;
k) a felsőoktatásban és a közigazgatásban dolgozó gyógyszerészek hatékony
érdekvédelme, szakmai, egzisztenciális és financiális vonatkozásban egyaránt;
l) fiatal, főként pályakezdő gyógyszerészek, gyógyszerész végzettségű egyetemi oktatók
szakmai kibontakozásának elősegítése és az alkalmazott gyógyszerészek
működésének támogatása;
m) a gyógyszerészek a jogi, szakmai és etikai követelményeket betartva, a
gyógyszerekért, a betegekért és munkahelyükért viselt felelősségtudattal végezzék
gyógyszerészi tevékenységüket.
n) a gyógyszerészet társadalmi presztízsének javítása,
o) gyógyszertár-működtetés szakmai és gazdasági támogatása,
p) a gyógyszerészek szakmai és szakmapolitikai tájékozottságának elősegítése,
q) a gyógyszertárak népegészségügyi programokban való részvételének elősegítése és
koordinálása.”
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2.
AZ EKT ÉS AZ ALAPSZABÁLY KÖZÖTTI ÖSSZHANG MEGTEREMTÉSE
Az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVI. törvény
(továbbiakban: Ekt.) legutóbbi módosítása hatályon kívül helyezte azt a szabályt, ami szerint
egy tisztség legfeljebb két egymás utáni ciklusban tölthető be ugyanazon személy által. Ez az
ez év január 1-jén hatályba lépett módosítás az Alapszabályon most került átvezetésre.

Az alapszabály V. fejezet 1. pont törlése
(A szövegben [zárójelben áthúzva] a törölt szövegrész.)
„V. A KAMARAI TISZTSÉGVISELŐK ÉS NEM TISZTSÉGVISELŐ TAGOK MEGVÁLASZTÁSÁVAL, ÉS
A MEGBÍZATÁS MEGSZŰNÉSÉVEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK
1. A tisztségviselők és az ügyintéző szervek nem tisztségviselő tagjainak választása.
A kamarai tisztségviselőket és az ügyintéző szervek nem tisztségviselő tagjait a Kamara tagjai
közül négyéves időtartamra, titkosan választják. [Azonos tisztségre a kamarai tag legfeljebb
két egymást követő alkalommal választható meg.]”

3.
A VÁLASZTÁSI SZABÁLYOK MÓDOSÍTÁSA
A jelenlegi ciklus választásakor igazolódott a legnagyobb létszámú és a területileg túlságosan
tagolt területi szervezetnél – Budapest és Pest megye –, hogy az Alapszabály első választási
fordulóra előírt, a tagok 25% százalékának részvételét előíró érvényességi követelménye
nem volt betartható. Ezzel kapcsolatosan, egymástól függetlenül, a Pest megyei és a
Budapesti Szervezettől is módosító indítvány érkezett arra vonatkozóan, hogy már az első
fordulós választás is a választási időszak szabályai szerint legyen megtartható.
Az ilyen irányú módosításnak törvényi akadálya nincs. Az Alapszabály választási időszakra
vonatkozó korábbi szabályai alkalmasak az első választási forduló választási időszakra
történő kiterjesztésére (választási- és mandátumszámláló bizottság, lebonyolítás rendje stb.),
így technikai akadály sincs. A javaslatok, lényegüket tekintve, azonban kizárólag a kötelezően
küldöttgyűlési formában működő területi szervezeteknél értelmezhetőek, tekintettel arra,
hogy
 a kötelezően közgyűlési formában működő területi szervezeteknél egyszerre történik
országos küldött- és tisztségviselő választás, továbbá
 a választhatóan köz- vagy küldöttgyűlési formában működő szervezeteknél a közgyűlés
hatásköre eldönteni a működési formát.
Mindezekre tekintettel a módosítás arra irányult, hogy a választás első fordulója választási
időszakban legyen lebonyolítható, a területi szervezet elnökségének döntése szerint, a
kötelezően küldöttgyűlési formában – 500 főnél több tag – működő területi szervezetek
számára.
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A Magyar Gyógyszerészi Kamara Alapszabályának 1. számú melléklete, Választási
Szabályzat 3. pont módosítása
(A szövegben kövér kék betűvel az új szövegrészek.)
„3. A választási forma meghatározása
Területi szinten a tisztségviselők, az ügyintéző szervek nem tisztségviselő tagjai, valamint a
küldöttek megválasztása történhet:
„a) első és második választási forduló esetén a választásra jogosult tagok egyidejű személyes
jelenlétével megvalósuló gyűlésen (a továbbiakban: választói gyűlés), illetve a legalább 500
fős taglétszámú területi szervezeteknél a választásra jogosult tagok személyes jelenlétét
nem egyidejűleg igénylő választási időszakban.
A megismételt választás formájáról, továbbá az 500 főt elérő tagságú területi
szervezeteknél az első és második forduló formájáról, területi szervezetenként az illetékes
területi szervezet elnöksége a választásokat megelőzően, de legkésőbb a Területi Választási
Bizottság létrehozásakor a választási ciklus időtartamára határozattal dönt.”

4.
A TERÜLETI ETIKAI BIZOTTSÁGOK VÁLASZTÁSA
A jelenlegi ciklus során egyértelműen megállapítható, hogy a területi szervezetek etikai
bizottságainak feladatai jelentősen megnövekedtek. Ez a növekedés, a magas taglétszámú
területi szervezeteknél az eredményezheti, hogy az etikai bizottság a törvényben előírt
eljárási határidők megtartásával, nem tud megfelelő színvonalon működni. Ez elkerülhetővé
válhat az Alapszabály olyan módosításával, aminek értelmében az 500 főnél magasabb
taglétszámú területi szervezeteknél, az elnökség döntése szerint, két etikai bizottság
működtethető. (Ehhez hasonló szabályozást más hivatásrendi köztestület alapszabálya is
tartalmaz.)

Az Alapszabály VI. fejezet 7.1. pont módosítása
(A szövegben kövér kék betűvel az új szövegrészek.)
„VI. A kamara szervezeti felépítése
7. A területi szervezet etikai bizottsága.
7.1. A területi szervezet etikai bizottsága a közgyűlés/küldöttgyűlés által választott
tisztségviselőnek minősülő elnökből és 200 tagot el nem érő területi szervezet esetén
legfeljebb 5, 200 tagot elérő területi szervezet esetén legfeljebb 7 nem tisztségviselő tagból
áll. Az 500 tagú, vagy azt meghaladó tagsággal bíró területi szervezeteknél, az elnökség,
egy választási ciklusra kiterjedő döntése szerint, több etikai bizottság is működtethető. A
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bizottságok elnökeire és tagjaira az általános szabályokat értelemszerűen kell alkalmazni.
Amennyiben egy területi szervezetnél több etikai bizottság is működik úgy köztük az ügyek
elosztása — az esetleges összeférhetetlenség figyelembe vételével — a beérkezés
sorrendjében, azonos arányban történik. A területi szervezeteknél megválasztásra kerülő
nem tisztségviselő tagok számát – a jelen pontban foglalt korlátozást is figyelembe véve – a
területi szervezet ügyrendjében kell megállapítani.”

5.
A TERÜLETI SZERVEZETEK TITKÁRSÁGVEZETŐINEK KÉPZETTSÉGE
Szintén a jelenleg lezáruló ciklus hozta felszínre azt a problémát, hogy az Alapszabály a
területi szervezetek hivatalvezetői számára képzettségi követelményként közigazgatási
alapvizsgát is meghatározott, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen viszont csak az tehet ilyen
vizsgát, aki számára azt jogszabály írja elő. Tekintettel arra, hogy a kamarai törvényben a
területi titkárságvezetők képesítésére nincs előírás, az Alapszabály rendelkezése
betarthatatlan volt, mivel a meghatározott képzettséget a titkárságvezetők nem képesek
megszerezni. A módosításhoz kapcsolódik, a már korábban is többször felvetődött kérdés,
ami szerint az Alapszabály az 1000 főt elérő taglétszámú szervezeteknél, a területi
küldöttgyűlés döntése szerint, képzettségi követelményként, előírhat gyógyszerészi
diplomát. A most elfogadott módosítás értelmében, az Alapszabályban csak az Ekt-vel
egybehangzó minimális képzettségi követelmények kerültek meghatározásra, és a további
plusz feltételeket a területi szervezetek elnökségei szabadon határozhatják meg.

Az Alapszabály VI. fejezet 8.3 pont módosítása
(A szövegben kövér kék betűvel az új, [zárójelben áthúzva a törölt] szövegrészek.)
„8.3. Titkárságvezető csak az lehet, aki cselekvőképes, büntetlen előéletű, legalább
középfokú végzettséggel [és közigazgatási alapvizsgával] rendelkezik. Az 1000 főt elérő
taglétszámmal rendelkező területi szervezet küldöttgyűlése továbbá előírhatja
gyógyszerészi diploma meglétét is. A további képesítési feltételekről a területi szervezet
elnöksége dönthet. [Mentesül a közigazgatási alapvizsga megszerzésének kötelezettsége
alól, az a titkárságvezető, aki jogi végzettséggel, vagy a Magyar Gyógyszerészi Kamara
területi szervezeténél legalább ötéves munkaviszonnyal rendelkezik.]”

Budapest, 2019. május 14.

Dr. Hankó Zoltán és Dr. Bartus György
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