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Megjegyzés:

ALAPszABÁLY

l' Általános rendetkezések

1. A társadalmi szervezet neve: GyÓgyszer-nagykereskedok Szovetsége (továbbiakban: Szovetség)

Angol nyelven: Hungarian Association of Pharmaceutical Wholesalers

2. A Sziivetség rtividített neve: GYNSZ

Angol nyelven: HAPW

3. A Sz vetség székhelye: 1118 Budapest, Radvány utca 20lA.2. em,3.

4. Az alapítás éve: 1996.

4lA. A Szcivetség nyiIvántartási száma: 01-02-7232,

5. A Sziivetség míikiidési terlilete: Magyarország

6. A Szovetség jogi szemé|y.

7. A Szovetség képvise|etére az E|nok jogosu|t.

8. A Szovetség bé|yegzoje. A Szovetség nevét és címét tarta|mazza,

9. A Szovetség a kozgyrí|és á|tal elfogadott a|apszabály szerint mtjkodik.

ll. A Sz<ivetség cé|ja' fe|adatai

10. A Szijvetség célja:

10.1' A Gyógyszer-nagykereskedok szakmai és gazdasági érdekeinek képvise|ete, megje|enítése, AZ
ÉnoexxÉpvtsELETt MUNKA soRÁN Á SZÖVETSÉG TEKINTETTEL VAN A JoGsZAaÁryt
ELŐíRÁS)KRA. A szoVETsÉG A vŰxtoÉsr soRÁN K\EMELT F|GYELMET F)RDÍT A
yERSENYRE VoNATKoZo SZABÁLY)K BETARrÁsÁnn.

10.2' Az Europai Gyogyszer-nagykereskedok Szovetsége (GlRP) célkitrjzéseive| Összhangban e|o

kívánja segíteni a biztos és szabá|yozott gyogyszer-e||átást, képviselve a nagykereskedok érdekeit, de
tekintette| a |akosságra és az egészségÜgy kovetelményeire is.

10.3. A Szovetség a fenti cé|ok megva|osításával kozvetlenÜ|, Összeftiggo gazdasági tevékenység
végzésére jogosuIt.

1Je|en szoveg a2019. május 30. napjáva| mÓdosu|t rende|kezéseket oltT N,4Gy BETŰVEL, az

egyidejtÍleg hatá|yon kívÜl helyezett rende|kezéseket aláhuzássa| jelo| i.
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11. A Szővetség fe|adatai:

A sztvETsÉG A FELADATA\T ANNAK A SZEM EL1TT TARTÁ9ÁVAL VÉGzl, H)GY A
sZoVETsÉG És A TAGVÁLLALKzZÁSoK A LEHETŐ LEGHATÉKaNYABBAN
KtZREMŰxtpurssENEK A PtACor Éruturl szABÁLYoK MEGAuorÁsÁBAN. EZEN TÚL,
IGÉNY IZERINT zLYAN szAKMAl lNFoRuÁctŐs RENDIZER(EK) KtDoLcozÁsn És
uÚxtoreTÉsE, AMELY A TAGzK Üzten oÖNrÉsrr MEGALAPzZZA, MINDEZT A
szÖversÉe Úev vÉez, HIGY A P:ACI yERsENYRE VoNATKozT rtlÍnÁsox NE
sÉnÜurNrx.
11.1' Biztosítja a Magyarországon torzskonyvezett és forgalomban |évo gyógyszerkészítmények te|jes
korének forga|mazását a tagjai sorába tartozÓ gyogyszer-nagykereskedok titján.

11.2, Szervezett részvéte| biztosítása a tagjai sorába tartozo nagykereskedŐk tevékenységét
alapvetoen meghatározó szabá|yozásban, támogatási rendszerek, e]vek kido|gozásában,
vé|eményezésében. Az ágazat (gyÓgyszerészet) más egyesuleteivel, szovetségeive| egyÜttesen
képvise|i és on-á||oan megje|eníti a gyogyszer-nagykereskedok érdekeit a hatoságoknál és
intézményekné|.

11.3. A forga|mazás kozgazdasági és jogi feltéte|rendszerének fo|yamatos értékelése, e|emzése, a
változtatásokra vonatkozÓ javas|atok (tervezetek) készítése, vé|eményezése.

11.4. Azon informáciok kozreadása a tagok kozott, amelyek segítik kivédeni a késobb
behajthatatIanná vá|ó, Vagy nehezen behajtható kintlévoségeket.

11.5. A jó viszony e|Ősegítése a Szovetség tagjai, va|amint az egészségÜgy és kÜ|onosen a
gyÓgyszere||átás tobbi partnere kozott.

11.6. Egységes szakmai tájékoztatási rendszer kia|akítása és mtjkodtetése.

11.7' A beszá|lítókkal és a vevokkel kapcso|atos egyÜttmtíkodés erosítése, hatékonyságának
nove|ése ' Az EGYÜTTMŰxtoÉs aLYAN FzRMÁINAK KlDoLGoZÁsA És MŰK)DTEIÉSE
AMELYEK A TAG)K uztrn Énorxrtr szoLGÁLJÁK, DE xívÜt MARADNAK A
yERsENYJoG BAN Tl LT)TT MAGATARTÁS\ F)RMÁK2N.

11'8, A nagykereskede|em érdekeit szo|gá|ó, a piaci áttekintést biztosító informáciÓs rendszer
kialakítása és mtjkodtetése.

11.9. Az ár és támogatási rendszerben bekovetkezo vá|tozások hatáselemzésének biztosítása és
e|érhetové téte|e a tagok számára.

11.10, !nformáciok adása azoknak, akik e|fogadják torekvéseit, saját tagjai á|ta| e|fogadott
normatívákat, szabá|yokat.

11.11. A gyógyszer-nagykereskedok piaci magatartását szabályozo _ A JoGszABÁLYoK KERETEI
KtZtTT, A7)KNAK MEGFELEL1 - etikai normatívák kido|gozása, azok betartásának e|lenozése'

11,12. A Szovetség - A VERSENYSZABÁLY)K etŐínÁsAtNAK MEGTARTÁ9A MELLETT - részt
kíván venni, mindeneke|ott:

- az ártámogatási rendszer kidolgozásában;

. az árrések hatósági szabá|yozásának e|Őkészítésében, mértékének fe|Ü|vizsgá|atában és
értéká| |Ós ágának biztos ításában ;

- a VersenytÖrvénynek megfe|e|o piaci magatartás kialakításában és megorzésében.

Az E P2NTBAN MEGHATÁR)Z)TT FELADAT)K MEGVALŐsírÁsn És VÉGREHAJTÁSA
soRÁN Á szÖvrrsÉa FoKozoTT F:GYELMET FzRDÍT ARRA, HIGY A yERsENYJoG A
szovETsÉe nr És n TAGVÁLLALAT)K TEVÉKENySÉGÉR E ts K\TERJED.
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11,13. A gyigyszerpiaci információk osszegytJjtése, rendszerezése, fe|dolgozása és értékesítése
kívÜlál|o harmadik személy számára, i||etve bárme|y ezze| kapcso|atos megbízás te|jesítésének
vá||alása.

11.14. Az Europai GyÓgyszer-nagykereskedok Szovetségéve| (GIRP) kapcso|atos tagsági jogok
gyakor|ása, koteIezettségek te|jesítése a jogszabá|y-tervezetek, eIoterjesztések egyeztetésére,
vé|eményezésére is kiterjedoen.

|Il. A sziivetség tagjai' jogaik és k<ite|ezettségeik

1 2. Tagok:

12.1. A SzÖvetség mtÍkodéséhez legalább két. nem természetes szemé|y. tag részvéte|e szÜkséges.

12.2. A Szovetség tagja |ehet Magyarországon nyiIvántartott, A BELFÖLD\
GY)GYSZERF)RGAL)MB)L LEGALÁBB 1%-os PlACt RÉsZEsEDÉssEL RENDELKEZŐ olyan
gazdasági társasági és egyéb jogi szemé|y, ame|y

a) rendelkezik a gyogyszer-nagykereskedeImi tevékenység végzéséhez szÜkséges hatosági
engedéllyel és vá|la|ja, hogy folyamatosan forga|mazza a Magyarországon torzskonyvezett és
forgalomban |évo a| |opath ias gyógyszerkész ítmények |egalább kétharmadát,

b) a Szovetségben válla|t kotelezettségeinek maradékta|anuI eleget tesz'

12.3. A Szovetségnek természetes szemé|y tagja nem lehet. A Szovetség kÜ|on|eges jogá|lásti -

párto|Ó. Vagy tiszte|etbeli tagokbÓ| á||Ó - tagságot nem |étesít, i|yen tagságrÓl az A|apszabá|y nem
rendelkezik.

12.4. A tagokat egyenlo jogok i|letik meg és egyen|o kotelezettségek terhe|ik.

12.5. Az a|apítás után be|épni szándékozo tagok az Elnokséghez intézett írásbe|i kére|emme|
(be|épési nyi|atkozat) kezdeményezik felvéte|Üket, me|yben kijeIentik, hogy a Szovetség A|apszabályát
a KozgyŰ|és minden . részÜkre már megkÜldott . érvényben |évo korábbi határozatát e|fogadják, az
abban fog|altakat magukra nézve kotelezŐnek ismerik el. A kére|emhez csatolni kel| a fe|véte|hez
szukséges feltéte|eket igazolÓ írásos dokumentumokat (12.2la, pont). Egytitta| az Elnokség álta| eloírt,
a tagdíj megállapításához szÜkséges adatszo|gáltatást is kote|esek teljesíteni.

12.6. A tag tagsági viszonya a fe|véte|i kére|mének az E|nokség á|ta| torténo elfogadásáva| és az
egyszeri belépési díj befizetésével jon létre.

12.7. A tag a felvételi kére|mének e|utasítása el|en jogorvos|atta| élhet, me|yet rendkívÜ|i kozgytÍ|ésen
ke|| elbírá|ni.

12lA, Hatályon kívu| helyezte az A|apszabá|y 2015. február 18-i mÓdosításának 3. pontja

12lB, Hatályon kívÜ| helyezte az A|apszabá|y 2015. február 18.i mÓdosításának 3. pontja

13. A tagok jogai és kcitelezettségei:

13.1, A tagok jogaikat a Szervezettik torvényes képviseloje Vagy annak meghata|mazottja Útján
gyakoro|ják. Ugyanez Vonatkozik a tagsági viszonybó| eredo kote|ezettségek te|jesítésére is.

13.2. Jogaik:

a) a tagok - az A|apszabá|yban fog|altak szerint . tanácskozási és szavazati jogga| részt vesznek a
Szovetség KÖzgyti|ésén, választhatnak és vá|aszthatik;

b) igénye|hetik a Szovetség rende|kezésére átló minden FELDoLGozoTT És nruo N\M\ZÁLT,
HIsToRlKUs informáciÓ megismerését, ideértve az EurÓpai GyÓgyszer.nagykereskedok Szovetsége
(GIRP) á|ta| szolgá|tatott tájékoztato anyagok megkÜ|dését is;

c) haszná|hatják, hasznosíthatják a kozos tevékenység eredményeit;
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d) igénybe vehetik a Szovetség rende|kezésére á||Ó informatikai szo|gá|tatásokat;

e) igénybe vehetik a Szovetség belso zártinformáciÓs rendszerét;

f) igénye|hetik a kozos érdekérvényesítés minden |ehetséges torvényes formáját;

g) javas|atot, panaszt, kifogást tehetnek, ame|yre a Szovetség illetékes szervének 30 napon be|Ül
vá]aszt ke|| adnia;

h) a GlRP nyílt rendezvényeire a rendes tagok saját koltségÜkre . a Szovetség fotitkárával egyeztetve
- résztvevoket ku|dhetnek a munkavá||alóik Vagy tisztségvise|óik kozÜl,

i) A szÖVETsÉG Ánnt SZERVEZETT RENDEZVÉNYEKEN, MEGBEszÉtÉsexrN
T\LTAK)ZHATNAK )LYAN rÉuÁx MEGV\TArÁsÁVAL SZEMBEN, AMELYEK A yERsENYJoG
rtlÍnÁsuT MEGsÉnnx VAGY MEGSÉRTHETIK És xÉnuETlK, HIGY EZEN TtLTAKozÁsr n
szoVETsÉG JEGYZŐK1NYVBE F)GLALJA. VÉGsŐ ESEIBEN A TAG)KNAK J)GA VAN
AHHoz /s, H)GY A MEGBEszÉtÉsr FÉLBEsZAxÍrsÁx, ILLETVE, H)GY oNNAN
TÁVozzANAK.

1 3.3. Kiitelezettségeik:

A tagok kotelesek:

a) A Szovetség A|apszabá|yában meghatározott kote|ezettségÜknek e|eget tenni, a KozgytÍ|és oket
érinto határozatait végrehajtani, továbbá az A|apszabá|yban és a Kozgy |és határozataiban fog|altakat
képviseIni;

b) A Szovetség tevékenységében legjobb tudásuk szerint részt venni, kulonosen vonatkozik ez a
tagok á|ta| vá||a|t feladatok és megbízások te|jesítésére;

c) az E|nokségnek ha|adékta|anuI beje|enteni, ha a 1212' pont a, aIpontjában e|oírt fe|téte|ek
va|amelyikéve| már nem rende|keznek, ha a Szovetséggel azonos tevékenységet, a gyÓgyszer-
nagykereskedok szakmai és gazdasági érdekeinek képvise|etét is végzo más társada|mi szervezette|
Vagy egyesÜ|ésse| tagsági viszonyt, munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányulÓ egyéb jogviszonyt
|étesítenek,

d) AZ ALAPjZABÁLYBAN És nzÁs SZABÁLYZAT)KBAN F)GLALT ELŐÍRÁSoKAT BETARTANI'
ENNEK KERETÉBEN K)TELESE/( K\EMELT F\GYELMET szENTELNl A yERsENYszABÁLYoK
BETARTÁsÁrunx És xÖrrrcsEK TARTÓzKoDNt M1NDEN )LYAN MAGATARTÁjTÖL,
CsELEKvÉsrlt, AMELY A VERSENYSZABÁLY)K Ánnt flLToTT EGYEZTETÉj GYANÚlÁr
KELT\. HA 1LYEN EGYEzTEIÉsr TAPASTTALNAK, K?TELESEK AzT HALADÉKTALANUL,
ÍaÁsanN JELEZN: AZ ELNÖKsÉGNEK.

A Szovetség tagja nem veszélyeztetheti a Szovetség céljának megva|ósítását és a Szovetség
tevékenységét.

14. Tagsági viszony megszÍinése:

1 4'1' A tagsági jogviszony megsztjnik.

a) a jogi személy tag jogutÓd né|kÜli megsztÍnésével,

b) Hatá|yon kívÜ| he|yezte az A|apszabály 2018, május 23-i midosításának 3. pontja,

c) a tag ki|épésével,

d) a tagsági jogviszony Szovetség á|ta|i fe|mondásáva|,

e) a tag kizárásáva|.

14.2" A tag a Szovetség E|nokéhez intézett írásbe|i nyi|atkozatta| a SzÖvetségbol bármikor indoko|ás
nélkÜl ki|éphet, de a már befizetett tagsági díjat nem kovete|heti vissza.
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14.3. A felmondást és kizárást mega|apozÓ okok, az egyéb vétségek szankciÓi

a) A tag tagsági viszonya azonna|i hatá||ya| felmondhatÓ, ha a 13.3. pontban fe|sorolt va|ame|yik
fe|téte|t nem teljesítette, Vagy aki az írásbeli felszÓ|ításban megszabott harminc napon be|Ül sem tett
eleget a 22. pont szerinti tagdíjbefizetési kotelezettségének. E fe|szÓlításnak a fe|mondás jogi
kovetkezményeiro| va|Ófigyelmeztetést is tarta]maznia ke||.

b) A sti|yos megíté|és a|á tartozó vétséget e|koveto tagga| szemben kizárás alkalmazhatÓ. Sti|yos
megíté|és a|á tartozo vétségnek számít a tag o|yan magatartása, amely bírÓság, más illetékes hatÓság
joge ros határozata szeri nt

- Versenytorvényben részletezett tisztességtelen Verseny tilalmába Vagy gazdasági erofolénnye! valÓ
visszaélés ti|almába Ütkozik;

- po|gári torvénykonyvben szabályozott szemé|yiségi jogot sért a S2ovetség másik tagjával, va|amelyik
tisztség v ise I oj éve |, a I ka I m a zottjáv a| sze m be n .

c) Az Alapszabályba tkozo egyéb vétség esetén a Szovetség tagjáva| szemben az a|ábbi szankciik
aIkaImazhatÓk:

. figye|meztetés,
- megrovás.

1 4.4. E|járási szabá|yok

a) Vétség esetén elso fokon a Szovetség ltgyvezetosége jár el hivatalbÓ| vagy beje|entés alapján. Az
e|járásba minden érintett tagot be ke|| vonni és a vétségge| gyanusított részére megfe|e|o védekezési
|ehetoséget ke|| biztosítani'

b) Az e|járást az aIapjául szo|gáló okról va|ó tudomásszezésto| számított harminc napon belÜ|,

legfe|jebb azonban az ok bekovetkeztéto| számított egy éven be|Ül lehet megindítani.

c) A vétséget az e|járás megindítását koveto legkoze|ebbi gyvezetoségi u|ésen, de |egfeljebb
kilencven napon be|Ü| ke|| tárgya|ni és ésszertj határidon belul kell e|bírá|ni.

d) Az Ügyvezetoség határozata e||en a kézbesítésto| számított tizenot napon be|Ü| |ehet a Szovetség
KozgytÍ|éséné| írásban ha|asztó hatá|ytl jogorvoslatta| élni. ennek tárgyában rendkívÜ|i KÖzgytÍlés
dont.

|V. A Sztivetség szervei

15. A Sztivetség szervei:

- KozgytJ|és

- Elnokség

. Ügyvezetoség

- KorháziTagozat

. Feltigyelobizottság

- Á|landó Konyvvizsgáló

E szervek kozÜl a Szovetség irányítÓ tevékenységét, Ügyvezetését az E|nokség és az Ügyvezetoség
|átja el.

í 6. K zgy lés:

16.1 . A Szovetség legfŐbb szerve a tagok osszessége á|ta| a|kotott KozgytÍlés.

16.2. A Kozgytj|és szÜkség szerint, de évente |egalább egyszer Ü|ésezik. A Ktzgytilés helye: a
HUNGAROPHARM AZrt. székháza (1061 Budapest, Kirá|y u' 12.).
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16'3' A KozgytÍlést akkor is ossze ke|| hívni, ha

- a Szovetség vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;

- a Szovetség elorelátható|ag nem |esz képes a tartozásokat esedékességkor te|jesíteni;

. Vagy a Szovetség céljainak elérése veszélybe kerÜ|t.

16'4. A KozgytÍ|ést az Elnok hívja ossze és arra tanácskozási jogga| o|yan természetes- vagy jogi
szemé|yeket is meghívhat, akik a Szovetség fe|adatainak te|jesítését szakérte|mÜkke| készek és
képesek e|osegíteni.

A KozgytÍ|ésre a tagokat és a 15' pontban megje|o|t testÜletek tagjait a napirend, valamint a
KozgytÍ|és idopontjának és helyszínének koz|ésével írásban - igazo|hatÓ mÓdon (ajánlott |evél,
visszaigazolhato e.mail) . ke|| meghívni

16.5. A meghívók e|kuldése és a KozgytÍ|és napja kozott |ega|ább tizenot napi idokoznek ke|l lennie. A
napirendet a meghívoban o|yan rész|etességge| ke|| megje|olni, hogy a szavazásra jogosu|tak a
tárgya|ni kívánt kérdésekben az á|láspontjukat kialakíthassák. A kozgytí|ési meghívó kézbesítéséto|
számított három napon be|Ül a tagok, a Szovetség szervei az E|nokségto| a napirend kiegészítését
kérhetik az ok és cé| megje|o|éséve|. E kére|em tárgyában az E|nokség jogosult donteni.

A kérelmet a Szovetség fotitkárához ke|| megkuldeni, aki azt ha|adékta|anu| Vagy legkésobb másnap a
Szovetség Elnokének továbbítja. A Szovetség e|noksége a kére|met további ot napon be|Ü| bírá|ja el
és ennek eredményéro| az e|nok a fotitkár Útján nem csak a kére|mezŐt, hanem minden érdeke|tet
késedelem né|kul, de |egkésobb másnap értesíti.

Ha az e|bírá|áshoz nyitva á||ó határido a|att az e|nokség dontéséhez szÜkséges |ega|ább négy
testu|eti tag (17.4. pont) osszehívása akadá|yba Ütkozik, az e|nokség képvise|etében az e|nok Vagy
va|ame|yik elnokhelyettes jogosult e|járni.

A napirend kiegészítéséve| kapcso|atos minden iratot a gyorsaság és az e||enorizhetoség érdekében
e|ektronikus tjton ke|| továbbítani.

Amennyiben a napirend kiegészítése iránti kére|emro| az erre jogosu|t nem dont vagy azt e|utasítja, a
KozgytÍ|és a napirend elfogadásáro| szo|Ó határozatát meg-e|ozoen ku|on dont a napirend
kiegészítése tárgyában.

16.6. A szabá|yszertÍen osszehívott KÖzgytÍ|és akkor határozatképes, ha azon a |eadhatÓ szavazatok
tobb mint fe|ét képvise|o szavazásra jogosu|t részt Vesz. A határozatképességet minden
határozathozata|ná| vizsgá|ni ke||. A határozatképesség szempontjábÓ| figye|men kívtil ke|| hagyni azt,
aki va|ame|y Ügyben nem szavazhat (16'12. pont).

Ha a Kozgyti|ést nem szabá|yszertjen hívták ÖSsze, azt csak akkor lehet megtartani, ha az Ü|ésen
va|amennyi szavazásra jogosu|t je|en van és egyhang |ag hozzájáru| az u|és megtartásához.

A KozgytÍ|ésen a szabá|yszertjen kozo|t napirenden szerep|o kérdésben hozhato határozat, kivéve, ha
va|amennyi szavazásra jogosu|t je|en van és a napirenden nem szerep|o kérdés megtárgyalásához
egyha n g u |ag hozzájáru | .

16.7, A megismételt Kozgytilés he|yét és pontos idŐpontját az eredeti|eg osszehívott KÖzgytl|és
meghívójában ke|| e|Őre meghatározni, a megisméte|t kozgyti|és csak abban az esetben
határozatképes a megje|entek számára tekintet né|kÜ|, ha az eredeti meghívo erre figye|meztetést
tartalmaz.

16.8. A KozgytÍlés kizáró|agos hatáskorébe tartozik:

a) az A|apszabá|y módosítása;

b) az Einokség, az Ügyvezetoség és a Fe|Ügye|obizottság éves beszámo|ójának e|fogadása;
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c) az Elnokség . ezen be|Ü| az e|nok és két a|e|nok, akik egyben az Ugy.vezetoséget is a|kotják .
továbbá a Feliigye|obizottság tagjainak és a konyvvizsgá|Ó megvá|asztása, visszahívása, va|amint a
konyvvizs gálo díjazásá nak m egá | |ap ítása ;

d) a számviteli torvény szerinti beszámoló e|fogadása és a kovetkezÓ évi kÖ|tségvetés jóváhagyása;

e) az elore nem tervezheto kÖ|tségek fedezésére pÓtlÓ|agos hozzájárulás e|rende|ése;

f) az Elnokség és az Ügyvezetoség határozatai és intézkedései e||eni panaszok e|bírálása;

g) megsztjnés, más egyesÜ|ette| va|Ó egyesÜlés és szétválás elhatározása, az E|nokség, i||etve az
Ügyvezetoség tagjai e||eni igények érvényesítéséro| va|Ó dontés;

h) megsztjnés esetén dont a kotelezettségek te|jesítése után fennmarado vagyonrÓ|;

i) minden o|yan kérdés, melyet jogszabály vagy a Szovetség A|apszabá|ya a Kozgyu!és hatáskÖrébe
utal;

j) dontés o|yan kote|ezettségvál|alásrÓl, me|yet a tagok nevében a Szovetség harinadik személlyel
szemben válla|;

k) az Etikai Szabá|yzat e|fogadása, mÓdosítása.

|) a KorháziTagozat létrehozása, Elnokének és tobbi tagjának megvá|asztása, visszahívása'

16'9' A KozgytÍ|és it|ését a SzÖvetség e|noke . távol|étében a|elnoke - vezeti.

16.10. A KozgytÍ|ésen minden tagnak egy sZaVazatavan.

16.11. A KÖzgytÍ|és határozatait á|talában nyí|t szavazással és egyszertÍ szótobbségge| hozza.
Szavazategyen|Őség esetén ahatározati javaslatot e|utasítottnak kel| tekinteni.

Az EInokségi tagok - ezen be|u| az e|nok és a két a|elnok, va|amint a Fe|Ügye|obizottság tagjainak -

megválasztásához is egyszertÍ tobbség szÜkséges, de nem nyí|t., hanem titkos szavazás utján.
Megvá|asztottnak azt ke|| tekinteni, aki a legtobb szavazatot kapta.

Minden megbízatás a megvá|asztott szemé|y írásbe|i e|fogadÓ nyilatkozatáva| jon létre.

Az A|apszabá|y mÓdosításához a je|en|évo tagok háromnegyedes szótobbségge| hozott határozata,
míg a Szovetség cé|jának módosításához, a Szovetség megszŰnéséro| szóló kozgytÍ|ési dontéshez
nem a je|en|évo, hanem a szavazati jogga| rendelkezo tagok háromnegyedes szótÖbbségge| hozott
határozata szÜkséges.

16.12, Ahatározat meghozata|akor nem szavazhat az,

a) akit a határozat kÖtelezettség Vagy fe|e|osség a|ó| mentesít Vagy a Szovetség terhére másfajta
e|onyben részesít;

b) akive| ahatározat szerint szezÓdést ke|| kotni;

c) aki el|en a határozat a|apján pert ke|| indítani;

d) akinek o|yan hozzátartozoja érdekelt a dontésben, aki a Szovetségnek nem tagja;

e) aki a dontésben érdekelt más szentezette| tobbségi befo|yáson a|apu|Ó kapcso|atban á||, Vagy

f) aki egyébként szemé|yesen érdeke|t a dontésben.

Az f) pont szerinti megszorítás a tagok képvise|oibo| á||o 7 (hét) tag'l E|nokség egyes tagjainak
megvá|as ztásáná| nem a| ka| mazható.

16.13. A Kozgyr1|és megkezdésekor levezeto e|nÖkÖt, jegyzokÖnyvvezetot és kettÖ hitelesítot ke|| nyí|t
szavazássa| vá|asztani. Levezeto e|nokot azonban csak akkor ke|| vá|asztani, ha a KozgytÍ|ésen a
Szovetség Elnoke akadáIyoztatása miatt nem Vesz részt.
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A titkos szavazássa| e|dontendo kérdésekben (16.11' pont) kettŐ fŐbo| á||o szavazatszedo bizottságot
ke|| - ugyancsak nyílt szavazássa| - választani. E bizottságnak a szavazÓ|apok e|készítése, kiosztása,
kitÖ|tésuket koveto begytÍjtése és az eredmény kozlése is fe|adatát képezi.

16.14' A KozgytÍlésrol készÜ|t jegyzokonyvet a levezeto e|nok, a jegyzokÖnyvvezeto és a két hite|esíto
írja a|á' A jegyzokonyvnek a KozgytÍlésen hozott határozatokat és a szavazás eredményét
tarta|maznia kel|. A jegyzokonyvet a Fotitkár (17.8. pont) a tagoknak és a testÜleti szervek (15' pont)
vezetoinek a KozgytÍlést koveto tizenot napon belÜ| koteles megkÜ|deni. A Kozgyti|és határozatairó| a
Szovetség székhelyén fo|yamatos nyi|ván.tartást kell vezetni.

í 6/A. Határozathozatal K<izgyÍi lés tartása nélkii l

16lN1. A Szovetség - a titkos szavazást igénylo kérdések kivéte|ével - KÖzgyrj|és tartása né|kÜ| is
hozhat határozatot. Az i|yen határozathozata|t az E|nokség a határozat tervezetének a tagok részére -
a Főtitkár (17,8. pont) tján . torténo megku|désével kezdeményezi. A tagok számára a tervezet
kézhezvételétŐl számított tizenot napos határidot ke|l biztosítani arra, hogy szavazatukat a Szovetség
szék-helyére meg kÜ|djék.

16lN2. A Kozgyti|és tartása né|kÜ|i határozathozata| során a határozatképességre és a szavazásra az
A|apszabá|y 16.1 1 . pontját ke|| megfe|e|oen a|kalm azni.

16lN3' Ha bárme|y tag KozgytÍ|és megtartását kívánja, az E|nokség koteles azt osszehívni.

16lN4. A szavazásra megszabott határido uto|só napját kÖveto három napon be|Ü| az E|nokség
megá|lapít1a a szavazás eredményét és azt további három napon be|Ü| - a FŐtitkár tján . kozli a
tagokka|' Ha va|amennyi tag szavazata a szavazásra megá||apított határido |ejárta e|ott megérkezik,
akkor az utolsÓ szavazat beérkezésétol számított három napon belÜl kel| megállapítani a szavazás
eredményét és ezt további három napon be|til kel| a tagokka| kozo|ni.

17. Az Elncikség:

17.1. A 7 (hét) fÓbol - ezen be|Ü| e|nokbo|, két a|e|nokbo| és négy tagbÓl . á||Ó e|nokség tagjait a
kozgytilés 3 (három) évre vá|asztja az egyes tagok vezeto tisztségviseloi, munkavá||a|ói kozÜl.

17,2, Az E|nÖkség éves munkaterv a|apján mtÍkodik' SzÜkség szerint, de évente |ega|ább kétszer
Ü|ésezik. Az E|nokséget hét napon belÜ| ossze ke|| hívni, ha azt - a cé| megjelo|éséve| . bárme|y tagja
kéri.

17.3. Az E|nokség munkájában á||andó meghívottként tanácskozási joggal vesz részt a Fe|Ügyelo
Bizottság elnoke, va|amint a Szovetség fotitkára.

17.4. Az Elnokség határozatképes 4 (négy) vagy tobb e|nokségi tag jelen|éte esetén. Határozatait -

nyí|t szavazássa| . egyszertÍ szotobbségge| hozza, Szavazategyen|oség esetén a határozati javas|atot
elutasítottnak ke|| tekinteni.

17.5. Az Elncikség feladata:

a) a KÖzgytÍ|és e|okészítése, osszehívása, a napirendre ttÍzott anyagok elokészítése;

b) a számviteli torvény szerinti beszámoló és a kovetkezÓ évi koltségvetés e|készítése (bevételek és
kiadások egyens |yának megteremtése), a Kozgyu|és elé terjesztése, a végrehajtás e||enozése;

c) a Szovetség eset|eges megtakarításaival kapcso|atos dontések meg.hozata|a;

d) a Fotitkár á|ta| tervezetben e|oterjesztett - 16.8. pontban nem említett - be|so szabályzatok
jÓváhagyása,

e) D2NTENI A JELZETT, yERsENyJoGsÉRIÉsI VALTszÍtuŰsÍrŐ, íRÁsBELl
BEJELENrÉsrxnlr.
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17.6. Az Eln<ik feladata:

a) a Szovetség oná||Ó képvise|ete;

b) az e|nokségi Ü|és osszehívása és vezetése;

c) a KozgytÍlés osszehívása;

d) dontés és intézkedés az e|nokségi u|ések kozotti idoszakban;

e) munkáltatÓi jogok gyakor|ása a Szovetség munkavá||a|Ói fe|ett, valamint a Szovetséggel megbízási
jogviszonyban |évo személyek (pl' 17.8. pont) vonatkozásában a megbízora háruló feladatok e||átása;

0 minden o|yan fe|adat, ame|yet az Alapszabá|y kozgytÍ|ési határozat Vagy be|si szabá|yzat a
hatáskorébe uta|;

g) a koltségvetésben megh atározott kifizetések engedé|yezése.

'17,7 . Az Alelnrik feladata:

a) az elnokot akadályoztatása esetén bárme|yik a|e|nok helyettesíti; 
)

b) minden o|yan feladat, ame|yet az Elnokség mtÍkodési szabá|yzata ale|noki hatáskorbe Vagy
feladatkorbe utal.

17 .7 t A. Az Ügyvezetóség :

17.7lA.1. A három tagból á||Ó Ügyvezetoségeta Szovetség E|nokségének három évre megválasztott
Elnoke és két A|elnoke a|kotja'

17.7lA.2. Az Ügyvezetoség éves munkaterv alapján mrjkodik. Sziikség szerint, de |ega|ább
kéthavonta ti|ésezik' Az Ügyvezetoséget hét napon be|Ül ossze kel| hívni, ha azt- a cé| megjelo|éséve|
- bárme|y tagja kéri.

17.7tA.g. Az Ügyvezetiség munkájában állandÓ meghívottként tanácskozási joggal Vesz részt a
Korházi Tagozat e|noke, a FelÜgyelo Bizottság e|noke, va|amint a Szovetség Fotitkára,

17.7lA.4. Ac' Ügyvezetoség határozatképességéhez lega|ább 3 tagjának je|en|éte szÜkséges.
Határozatait egyszertj szótobbség ge| hozza.

17 .7 l A.5. Az Ügyvezetoség fe|adata:

a) két Kozgyu|és kozott a Szovetség munki4ának irányítása, el|átása, a KÓrházlTagozat dontéseinek,
szakmai á|lásfog|alásainak és ku|so szervek, partnerek részére va|ó kÖzlésének jóváhagyása;

b) Hatályon kívÜ| he|yezte az A|apszabá|y 2015. február 18.i modosításának 16., pontja;

c) gondoskodás aKozgyu|és, az E|nokség és az Ügyvezetoség határozatainak végrehajtásáról;

d) jogorvos|atta| megtámadható határozat meghozata|a a tagsági jogviszony fe|mondásárÓ| és a tag
kizárásáro|;

e) a tagok éves tagdíjának meghatározása (22.2. pont), i||etve a tárgyévben be|épo Új tag tárgyévre
(toredékévre) eso tagsági díja osszegének és fizetési idopontjának meghatározása (22,4. pont);

f) gazdá|kodás fe|Ügye|ete;

g) Hatá|yon kívÜl he|yezte az A|apszabá|y 2015. február 18-i midosításának 16., pontja;

h) Hatá|yon kívÜl he|yezte azA|apszabály 2015. február 18-i mÓdosításának 16', pontja;

i) tagfe|véte|i kérdések e|bírálása;

j) Hatá|yon kívÜ| he|yezte az A|apszabá|y 2015, február 18-i mÓdosításának 16., pontja;
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k) az Europai Gyogyszer-nagykereskedok Szovetsége (G!RP) Végrehajto Bizottságába és egyéb
munkabizottságaiba a Szovetség részéro| meghatározott idoszakra je|olheto szemé|yek kivá|asztása,
va|amint a GlRP egyes rendezvényeire a Szovetség képvise|etében kiutazÓ személyek megje|o|ése;

|) a hivatalos kikÜ|detések ko|tségvise|éséve| kapcsolatos határozathozata|;

m) a számlavezeto bank kivá|asztása;

n) e|járás etikai vétség esetén'

17.7lB. A KÓrházi Tagozat

17.7lB.1. Hatá|yon kívÜ| helyezte az A|apszabá|y 2018. május 23-i módosításának 3. pontja.

17.7lB'2. A Kórházi Tagozat feladata, hogy azok a tagszervezetek, me|yek a korházaknak és
egészségÜgyi intézményeknek je|entos mennyiségti gyógyszerkészítményt forgalmaznak

. a Szovetségen be|u|i Szervezetként az egészségÜgyi kormányzatta| va|Ó tárgyalások során, továbbá
a gyártÓkná| és szakmai társszervezetekné| kieme|t szakmai képviseletet lásson el,

- speciális szakmai indokka| alátámasztott vé|eményeket do|gozzon ki és segítse e|o a beszál|ítássa|
éri ntett ta gszervezetek érd eke i nek érvényes ítését.

17.7lB.3. A Korházi Tagozat éves munkaterv a|apján mtjkodik. SzÜkség szerint, de évente |egalább
kétszer Ü|ésezik. A Kórházi Tagozatot hét napon be|Ü| ossze ke|| hívni, ha azt a cé| megjelo|éséve|
bárme|yik tagja kéri.

17.7lB.4. A Korházi Tagozat Ü|ése határozatképes két vagy tobb bizottsági tag je|en|éte esetén.
Határozatait egyszertÍ tobbségge| hozza. Szavazategyen|oség esetén a határozati javas|atot
e|utasítottnak ke|| tekinteni.

17.7lB.5. A Korházi Tagozat - ÜgyvezetŐség á|ta| jóváhagyott - szak-mai véleményének,
á||ásfog|a|ásának kÜ|so szervekke| va|o írásbe|i koz|éséhez a Szovetség E|nokének és a Kórházi
Tagozat E|nokének egyuttes aláírása szÜkséges.

17 .7lB '6 ' Hatá|yon kívu| he|yzete az A|apszabá|y 2015. február 1 8-i mÓdosításának ,1 8. pontja.

17,7tc. Az E|n<ikség, illetve az Ügyvezetóség tagjait érintó kizáro okok:

Nem |ehet az E|nÖkség, i|letve az Ügyvezetoség tagja:

- aki nem nagykoru;

- akinek cse|ekvŐképességétaz Ügydonto tevékenység e|látásához szÜkséges korben korlátozták;

- akit btjncselekmény miatt jogerosen szabadságvesztés buntetésre íté|tek, amíg a bÜntetett
e|oé|ethez f(jzÓdÓ hátrányos kÖvetkezmények aIo| nem mentesÜ|t;

. akit az ilyen je||egtÍ fog|a|kozástó|jogeros bíroi íté|ette| e|ti|tottak.

A kizáro ok fennál|ását Vagy késobbi bekovetkeztét a Szovetség e|nokéné| ha|adékta|anuI be ke|l
jelenteni.

Ha az E|nokség, il|etve az Ügyvezetoség természetes személy tagja az ot kije|o|o jogi szemé|y tag
nevében jár e|, a fenti szabályokat a kije|o|t szemé|yre is alka|mazni kel|.

17 .8. A Fótitkár feladata:

A megbízási jogviszony keretében e|járó Fotitkár

a) irányítja és szervezi a Szovetség operatív teendoit;

b) gondoskodik a K(>zgyŰ|ések és az e|nÖkségi u|ések és az iJgyvezetoségi Ü|ések jegyzokonyveinek
vezetéséro| és az érdeke|tek szÜkség szerinti tájékoztatásrÓ|;
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c) koordinálja a Szovetség tagjainak munkáját;

d) e|osegíti a KozgytÍ|és, az E|nÖkség és az Ügyvezetoség határozatainak végrehajtását;

e) kapcso|atot tart a hazai és a nemzetkozi szervezetekket, szovetségek-ke|, kÜ|onos tekintette| az
EurÓpai GyÓgyszer.nagykereskedok Szovetségéve| (GlRP). E nemzetkozi szervezetto| beérkezett
informáciÓk továbbítása a Szovetség tagjainak, i|letve a GlRP á|ta| kért adatszo|gáltatások te|jesítése
az E|nokség vagy az Elnok e|ozetes jováhagyásáva|;

f) fele|os a Szovetség gazdálkodásáért;

g) Hatá|yon kívu| he|yezte az A|apszabály 2O15. február 18.i modosításának 20. pontja;

h) szÜkség szerint gondoskodik ku|onfé|e belso szabályzatok kido|gozásárÓ|;

i) a be|épni szándékozó tij tagokka| egyeztet, részÜkre a szÜkséges tájékoztatásokat megadja,

j) GoNDosKoDNl ARRŐL, H)GY A TAGIÁG BETARrsA A BELsŐ rtŐÍnÁsoKAT, KIEMELTEN
FIGYELNI A VERSENYJ)GI SZABÁLYzK És aasŐ e ÍnÁsoK BETARTÁSÁRÁ'

17 .9. Ktitelezettség vál l a|ás

A Szovetség nevében kotelezettséget vá||a|hat:

- a Szovetség elnoke egyedÜ|,

- két e|nokségi tag egyÜttesen.

17 .10. SzakértŐ igénybevétele

Az Elnokségen belu| a Szovetség mrÍkodési szabá|yzatában tÖrtént meghatározás szerint szakértoi
munkabizottságok mrÍkodhetnek' Aa E|nÖkség munkáját á||andi és idoszakos jellegge| kÜlon
fe|kéréssel ktl|so szakértok is segíthetik. Amennyiben ezen tevékenység ko|tsége nem szerepe| az
adott évi ko|tségvetési tervben, az Ügyvezetoség dÖnthet a tagdíj,kiegészítés befizetéséro|.

1 8. Fe!tigyelóbizottság:

18.1, A FelÜgye|obizottság 3 tagÚ testÜ|et. Tagjait a Szovetség tagjai, i||etve ezek munkavá||a|oi,
vezeto tisztségvise|oi kozul a KozgyŰ|és vá|aszt1a 3 évre' Nem ]ehet a Fe|Ügye|obizottság tagja, aki az
Elnokség, i||etve az ÜgyvezetŐség, Vagy a Korházi Tagozat megvá|asztott tagja. Nem |ehet a
Fe|Ügye|obizottság tagja az sem, akive| szemben az E|nokség, i||etve az Ügyvezetoség tagjára
vonatkozó kizáro ok áll fenn, Vagy akinek hozzátartozoja a SzÖvetség vezeto tisztségviseloje'

18'2' A FelÜgye|obizottság elso Ülésén etnokot vá|aszt, és elfogadja mrÍkodési szabályzatát, éves
munkatervét' A Fe|Ügye|o Bizottság lega|ább évente kétszer Ü|ésezik, de szÜkség esetén bármelyik
tag írásbe|i kére|me a|apján ossze ke|| hívni.

18.3. A Fe|ugyelŐbizottság fe|adata a KozgyrÍ|és, az E|nokség és az Ügyvezetoség és a Korházi
Tagozat határozatai végrehajtásának, a Szovetség és szervei a|apszabály szerinti mrjkodésének, a
számvite|i, pénzÜgyi és Ügyvite|i rendre vonatkozÓ jogszabá|yok betartásának e||enozése.

A Fe|Ügye|obizottság határozatait szÓtobbségge| hozza. Határozatképességéhez mindhárom tag
jelen|éte szÜkséges.

A feIi.igyelobizottsági tagok az ellenozési kote|ezettség e|mu|asztásávaI Vagy nem megfe|e|o
te|jesítésével a Szovetségnek okozott kárért a szezodésszegéssel okozott kárért va|Ó fe|elosség
szabá|yai szerint fe|elnek a Szovetséggel szemben.

18.4' Hatá|yon kívÜl he|yezte az A|apszabá|y 2015' február 18-i mÓdosításának 22. pontja'

19. Hatá|yon kívÜ| helyezte aKozgyu|és 2002. december 4. napján meghozott1. sz. határozata.
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V. BEVÉTELEK

20. A Szcivetség bevéte|e:

belépési díj'

évi tagdíj,

szolgá|tatások nyujtásábiI származÓ bevéte|ek.

21' A belépési díj nagysága:

Egyszeri fix díj 50.000,- Ft.

22. Éves tagdíj mértéke és esedékessége

221. Minden tag koteles az elÓzo évi patikai és kÓrházi forgalma nettÓ árbevéte|ét az E|nokségnek -
|egkésobb a tárgyév február 28. napjáig . írásban beje|enteni. A beje|entésre e|Őbbiek szerint
megszabott végso határidot a Fotitkár a tagokhoz intézett írásbe|i kozlésse| |erovidítheti. Az
onbeva||ássa| kozo|t adatok vonatkozásában az E|nokség . indoko|t esetben . további felvilágosítást,
adatszo| gáltatást kérhet.

22.2. A tagok évente vá|tozo tagdíját az ÜgyvezetŐség határozza ÍTleg, me|yet a KozgyrÍ|és a
kovetkezŐ évi koltségvetés keretében hagy jóvá (16.8/d') az a|ábbiak szerint:

a) minden tag esetében az e|ozo évi patikai és kÓrházi forgalmának egymil|iárd forintonként számított
nettÓ árbevéte|e és a Szovetség tárgyévre jÓváhagyott ko|tségvetése a|apján akként, hogy a tagdíj az
e|so tízmi||iárd forint netto forgalomig egységesen kett százeze| forint, míg tízmil|iárd fe|ett nettÓ
forgaIom után egymi||iárd forintonként a jÓváhagyott ko|tségvetés szerint ke|| jÓváhagyni.

22.3. Minden tag - a Szovetség álta| kiál|ított szám|a a|apján - az e|ŐzŐ évi tagdíj, mint bázis alapján
számított e|so félévi tagdíjat a tárgyév február 28. napjáig, míg a megadott e|ozŐ évi forgaImi adatok
a|apján korrigá|t második fé|évi tagdíjat a tárgyév j nius 30. napjáig tartozik te|jesíteni.

22.4, A tárgyévben belépo Új tag tárgyévre (toredékévre) eso tagsági díját és megfizetésének
utemezésétaz Ügyvezetóség. az e|obbiekke| osszhangban - határozza meg.

V. Záro rende|kezések

23. Az E|nokség, az Ügyvezetoség és a Fe| gye|o Bizottság tagjai Újravá|aszthatok és bármikor
visszahívhatÓk.

Megszrinik az Elnokség , ezen be|Ü| az Ügyvezetoség tagjának megbízatása

a) megbízás idotartamának |ejártáva|;

b) megszÜnteto feltéte| bekovetkezéséve|;

c) visszahívássa|;

d) lemondássa|;

e) halá|áva|, i||etve a Szovetségben tagként résztvevo munká|tatójának megsztínéséve|;

f) cse|e kvoképességé nek kor|átozásáva| ;

g) a szemé|yével szembeni kizáro Vagy osszeférhetet|enségi ok bekovetkeztéve|;

A c, pont szerinti visszahívás oka |ehet, ha

- vezetŐ tisztségvise|o visszahívását a SzÖvetségben tagként résztvevo munká|tatÓja a Kozgytí|éshez
intézett megokolt írásbe|i kére|mében kezdeményezi;
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- indoko|ást tarta|mazo kozgyti|ési határozat a vezető tisztségvise|őve| szemben biza|omvesztést
állapít meg.

Fentiek a Kőrházi ragozat és a Fe|Ügye|obizottság tagjaira, va|amint az á||ando Konyvvizsgá|Óra is
megfe|eloen aIkalmazandók.

24' ASzovetség Vagyona elsŐsorban a tagok á|ta| fizetendo tagdíjbil képzodik.

25. A Szovetség tartozásaiért saját vagyonáva| fe|e|. A tagok - az egyszeri be|épési díj és a tagdíj
megfizetésén t | - a Szovetség tartozásaiért saját vagyonukka| nem fele|nek.

26. A Szovetség a Fovárosi TÖrvényszék által tortént nyi|vántartásba vételéve| vá|t jogi személ|yé. Ha
a Szovetség neve, székhe|ye, képvise|Őjének személye, Vagy az A|apszabály más rende|kezése
vá|tozik, azt a Fovárosi Torvényszékné| be ke|| je|enteni.

27' A Szovetség megsztínik:

a) jogutód|ássa|, ha más egyesÜlettel egyesÜ|, vagy egyesÜletekre szétválik;

b) jogutÓd nélku|, ha a Kozgyti|és kimondja a megsztjnését Vagy az arra jogosult szerv megszÜnteti,
il|etve mindkét esetben a BírÓság a Szovetséget tor|i a nyi|vántartásbÓl.

A Szovetség jogutÓd né|kÜ| megsztÍnik akkor is, ha megva|isította célját Vagy cé|jának megvalosítása
]ehetet|enné vá|t és uj cé|t nem határoztak meg, i||etoleg tagjainak száma hat hónapon keresztÜl nem
éri e| a két fÓt.

28, Az A|apszabá|yban nem szabá|yozott kérdésekben a 2013, évi V' tortvény (Ptk.) és a 2011. évi
CLXXV. torvény (ECTV.) rendelkezései az irányadok.

Igazolom, hogy az A|apszabá|y egységes szerkezetbe fog|a|t szovege megfele| a modosítások alapján
hatályos tartaImának.

Az egységes Szerkezetbe fogla|t A|apszabá|y do|t nagybetríkke| tartalmazza a 2019- MÁJU9 3O-ÁN
modosított rende|kezéseket és aláhÚzássa| je|o|i az egyideju|eg hatá|yon kívÜl he|yezett szovegeket.

Budapest, 2O19. MÁJUS 30.

d L+"
Dr. Ktitte| Sándor. e|nok

Alulírott, dr. Belényi Andrea (KASZ: 36057344; Belényi Andrea Ugyvédi lroda, 1113 Budapest, lbrahim
utca 30-38. BI708.) a Gyógyszer-nagykereskedik SzÓvetsége jogi képviseletében eljárva igazolom,
hogy jelen egységes szerkezet Alapszabály-szoveg megfelel a modosítások alap!án hatályos
Al apszabály szovegé n e k é s tartal m á n a k.

Budapest, 2019, május 30.
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