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I. Személyi hírek

A Magyar Gyógyszerészi Kamara Küldöttközgyűlése a számviteli törvény szerinti 2013. évi egyszerűsített éves beszámolót
a független könyvvizsgálói jelentés és a Felügyelő Bizottság jelentés alapján elfogadja.

1. Felmentés, kinevezés, megbízás

Budapest, 2014. május 10.

2. Halálozás

Hankó Zoltán elnök

II. Az országos szervezetek határozatai és
hivatalos közleményei
1. Az Országos Küldöttközgyűlés határozata
A Magyar Gyógyszerészi Kamara Küldöttközgyűlésének
1/2014. (V.10.) K. számú határozata az elnöki tájékoztató elfogadásáról
A Magyar Gyógyszerészi Kamara Küldöttközgyűlése elfogadta
az elnöki tájékoztatót.
Budapest, 2014. május 10.
Hankó Zoltán elnök
A Magyar Gyógyszerészi Kamara Küldöttközgyűlésének
2/2014. (V.10.) K. számú határozata a Magyar Gyógyszerészi
Kamara 2013. évi gazdálkodásáról
A Küldöttközgyűlés megvitatta, és elfogadja Dr. Zalai Károly
főtitkár beszámolóját a 2013. évi gazdálkodásról.
Budapest, 2014. május 10.

A Magyar Gyógyszerészi Kamara Küldöttközgyűlésének
6/2014. (V.10.) K. számú határozata a Magyar Gyógyszerészi
Kamara Etikai Bizottságának a 2013. évben végzett munkájáról szóló beszámolójáról
A Küldöttközgyűlés dr. Pintér László Országos Etikai Bizottsági elnök a bizottság 2013. évben végzett munkájáról szóló beszámolóját elfogadta.
Budapest, 2014. május 10.
Hankó Zoltán elnök
A Magyar Gyógyszerészi Kamara Küldöttközgyűlésének
7/2014. (V.10.) K. számú határozata 2014. évi költségvetés
módosításáról
A Magyar Gyógyszerészi Kamara Országos Küldöttközgyűlése a
Magyar Gyógyszerészi Kamara 2014. évi költségvetéséről szóló
15/2013. (XI.24.) K. számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:
A kiadási és bevételi főösszegek változatlanul hagyása mellett
a kiadási oldalon új fősor kerül felvételre „GVH eljárás költségei”
címmel, 4.255.648,- forint összeggel.
A „Tiszteletdíj és járulékai sor” 10.000.000,- forintról
5.744.352,- forintra módosul.

Dr. Hankó Zoltán elnök
Budapest, 2014. május 10.
A Magyar Gyógyszerészi Kamara Küldöttközgyűlésének
3/2014. (V.10.) K. számú határozata a Magyar Gyógyszerészi
Kamara Felügyelő Bizottságának a 2013. évi gazdálkodás
ellenőrzéséről szóló beszámolójáról
Küldöttközgyűlés a Felügyelő Bizottság 2013. évi gazdálkodásának ellenőrzéséről szóló beszámolóját elfogadja.
Budapest, 2014. május 10.

Hankó Zoltán elnök
A Magyar Gyógyszerészi Kamara Küldöttközgyűlésének
8/2014. (V.10.) K. számú határozata a Magyar Gyógyszerészi
Kamara Országos Etikai Bizottsági tagjának megválasztásáról
A Magyar Gyógyszerészi Kamara Küldöttközgyűlése az Országos Etikai Bizottsági tagjává Dr. Csejtei Mariann (65 szavazattal) választotta.

Hankó Zoltán elnök
Budapest, 2014. május 10.
A Magyar Gyógyszerészi Kamara Küldöttközgyűlésének
4/2014. (V.10.) K. számú határozata a Magyar Gyógyszerészi
Kamara könyvvizsgálójának a 2013. évi gazdálkodás
ellenőrzéséről szóló beszámolójáról
Küldöttközgyűlés a Magyar Gyógyszerészi Kamara könyvvizsgálójának a 2013. évi gazdálkodás ellenőrzéséről szóló beszámolóját elfogadja.
Budapest, 2014. május 10.
Hankó Zoltán elnök
A Magyar Gyógyszerészi Kamara Küldöttközgyűlésének
5/2014. (V.10.) K. számú határozata a Magyar Gyógyszerészi
Kamara 2013. évi mérlegének elfogadásáról
468

Hankó Zoltán elnök
A Magyar Gyógyszerészi Kamara Küldöttközgyűlésének
9/2014. (V.10.) K. számú határozata a Kitűntetési szabályzat
elfogadásáról
A Magyar Gyógyszerészi Kamara Küldöttközgyűlése elfogadta a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Kitűntetési Szabályzatot.
A Kitüntetési Szabályzat a határozat mellékletét képezi.
Budapest, 2014. május 10.
Hankó Zoltán elnök
(A melléklet a 469–470. oldalon olvasható – a szerk.)
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A Magyar Gyógyszerészi Kamara
Kitüntetési Szabályzata
I.
II.
III.
IV.
V.

ALAPELVEK
A KAMArAI ELISMEréSEK FELSOrOLÁSA
A JAVASLATTEVő SZEMéLYEK éS TESTÜLETEK
BIZOTTSÁG
AZ ELISMEréSEK ÁTADÁSA

I. ALAPELVEK
1§
– (1) Kiemelkedő szakmai, szakmai közéleti és szakmapolitikai tevékenység elismeréseként a Magyar Gyógyszerészi Kamara
kitüntetéseiben részesülhetnek
– közforgalmú gyógyszertárak, kórházi–klinikai gyógyszertárak gyógyszerészei,
– a gyógyszeriparban és gyógyszer-kereskedelemben foglalkoztatott gyógyszerészek,
– gyógyszerész végzettséggel rendelkező egyetemi oktatók,
– , a gyógyszerészeti hatóságok és az államigazgatás gyógyszerészei.
– (2) Nem gyógyszerészi végzettséggel rendelkező szakemberek is részesülhetnek kamarai elismerésében (pl. a
gyógyszerészet iránt elkötelezett kormányzati tisztviselők,
politikusok, országgyűlési képviselők, nem gyógyszerész
végzettségű egyetemi oktatók, ipari szakemberek stb.)
– (3) Kiemelkedő szakmai, szakmapolitikai tevékenységnek tekinthető
– kiemelkedő szakmai munka a gyógyszerellátás bármely
területén,
– kiemelkedő szakmai közéleti tevékenység a Magyar
Gyógyszerészi Kamara területi szervezeteiben, országos
elnökségében, a Kamara állandó- és munkabizottságaiban, a megbízatásuk lejárta után,
– kiemelkedő oktató munka, a képzőhelyeken, a közforgalmú és kórházi gyógyszertárakban, a gyógyszeriparban a
nyári szakmai gyakorlatok és a záróvizsga előtti gyakorlat
folyamán, valamint a szakképzés és továbbképzés keretében,
– kiemelkedő szervezési, ügyviteli és jogalkotó tevékenység
a gyógyszerészet területén.
II. A KAMARAI ELISMERÉSEK
2. §
– A Magyar Gyógyszerészi Kamara Elnöksége az alábbi kitűntető címeket adományozza a kiemelkedő szakmai és szakmai
közéleti tevékenység elismerésére.
– A Kamara Aranyérme (életműdíj)
A magyar gyógyszerészetért kifejtett kimagasló tevékenység, példa-értékű aktivitású életmű elismeréseként adományozható. évente egy fő részesíthető életmű díjban. Kivételesen posztumusz is adományozható.
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– A Pharmacia Alapítvány életműdíja
– Kimagasló szakmai, szakmai közéleti tevékenység és/vagy
kiemelkedő oktatási tevékenység (nyári gyakorlatok, záróvizsga
előtt, szakvizsga előtt) elismerésére adományozható. évente egy fő
nyerheti el.
– Pro Praxis Pharmaciae
A pályakezdő gyógyszerészek hivatás iránti elkötelezettségének, szakmai fejlődésének és eredményes gyakorlati tevékenységének elismerésére adományozható. évente öt fiatal gyógyszerész
nyerheti el.
– Pro Homile Nobile Pharmaciae
A magyar gyógyszerészetért kifejtett kiemelkedő szakmai és
közéleti tevékenység elismerésére adományozható. Ezt az elismerést is évente öt fő nyerheti el.
– Tantus Amoris Operi Pharmaciae
A gyógyszerészi pálya szeretetéért, kiemelkedő szakmai tevékenység elismeréseként, példamutató életműért adományozható. évente öt fő nyerheti el, nyugállományba vonuláskor, 60. születésnapon és/vagy az azt követő 5 évenkénti születésnapok alkalmából.
III A JAVASLATTEVŐ SZEMÉLYEK ÉS TESTÜLETEK
3. §
– (1) Kamarai elismerésre javaslatot tehet, illetve felterjeszthet:
– bármely kamarai tag, a szolgálati út betartásával (megyei
szervezeten keresztül),
– a területi szervezetek elnökségének tagjai,
– az országos elnökség. tagjai
– az állandó bizottságok és munkabizottságok.
– (2) A felterjesztés nincs határidőhöz kötve, tehát folyamatos.
– (3) A felterjesztéshez szükséges formanyomtatvány a Kamara Honlapján megtalálható (Lásd 1. számú. Melléklet).
Ennek kitöltése és a Kamara Hivatalához történő eljuttatása szükséges a felterjesztéshez.
IV. BIZOTTSÁG
4. §
– (1) A kitüntetésre felterjesztett személyek adatlapját erre a
célra szervezett állandó bizottság dolgozza fel és tesz javaslatot a
Magyar Gyógyszerészi Kamara Országos Elnökségének
– (2) A Javaslattételi Bizottság állandó tagokból és felkért
szakértőkből áll.
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Állandó tagok.
– a Kamara Hivatalának vezetője,
– a Kamara tiszteletbeli elnöke,
– a Kamara Etikai Bizottságának elnöke,
– a Kamara Felügyelő Bizottságának elnöke,
– a megyei elnökök értekezletének elnöke.
Felkért szakértők:
– a szakmai és munkabizottságok elnökei,
– a szakmai kollégiumok képviselői
– bármely más szakember, akit a Bizottság tanácskozási
joggal az ülésére meghív.
– ((3) A Bizottság saját tagjai közül elnököt választ, aki az
üléseket a Hivatal vezetőjének segítségével előkészíti, az üléseket
levezeti, a Bizottság javaslatait az Elnökségnek továbbítja, valamint a Bizottságot képviseli minden illetékes fórumon.
– ((4) A Javaslattevő Bizottság feladatai:
– elkészíti működési szabályzatát és ügyrendjét,
– rendszeresen felhívja a szakma figyelmét, hogy az arra érdemes kollégákat terjesszék elő kitűntetésre,

– a kitüntetésre javasolt személyek érdemeit alaposan és
tárgyilagosan megvizsgálja,
– szükség esetén a javaslatot visszaküldi adat-kiegészítés
céljából,
– a nem kellően alátámasztott javaslatokat (kvázi alkalmatlanok) kiszűri,
– rangsor állít fel,
– a kitűntetésre javasoltak felterjeszti az Országos Elnökség elé.
– (5) A Bizottság évente két alkalommal ülésezik, az üléseket a kitűntetések átadása előtt megfelelő időpontra (legalább 2
hónappal az átadás előtt)szervezi meg.
– (6) A Bizottság a javaslatait szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata duplán számít.
– (7) A kitüntetések odaítéléséről az Országos Elnökség dönt.
V. AZ ELISMERÉSEK ÁTADÁSA
5. §
– (1) A kitüntetések évente a Köztestületi Napokon,– ünnepélyes külsőségek között kerülnek átadásra.

1. számú melléklet
Felterjesztés kamarai kitűntetésre
.)

– A kitűntetésre felterjesztett gyógyszerész vagy más képzettségű szakember személyi adatai
Név:
Beosztás, munkakör
Egyetemi diploma kelte
Szakképzettség(ek)
A javasolt személy elérhetősége:

A szakmai pályafutás rövid leírása (munkahelyek, beosztások, kamarai tagság, MGYT tagság, részvétel egyéb szakmai szervezetekben, rozsnyay verseny, Clauder Ottó emlékverseny stb.)
2). – A kiemelkedő szakmai vagy szakmai közéleti tevékenység
részletes bemutatása
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3.) – Eddigi állami és szakmai kitűntetések, elismerések felsorolása (egyetemi elismerések, is, pl. TDK konferencián elért
helyezés, Köztársasági Ösztöndíj, stb.)
4.) – Milyen kitűntetésre történt a felterjesztés?
5.) – Történt-e már felterjesztés valamilyen kamarai elismerésre?
Az elutasítás indoka:
6.) – Ki a felterjesztő?

Dátum
A Bizottság döntése:
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2. Az Országos Elnökség határozatai
Az Országos Elnökség 23/2014. (IV. 24.) E. számú határozata tájékoztató az IáB munkájáról
A Magyar Gyógyszerészi Kamara Országos Elnöksége egyetért
dr. Ács Zoltán Ipari Állandó Bizottsági elnök beszámolójával és
a bizottság munkatervével.

Az Országos Elnökség 27/2014. (IV. 24.) E. számú határozata szakmai Munkabizottság elnökéről
Az MGYK Országos Elnöksége egyetért dr. Brezanóczy
Ferenc Szakmai Munkabizottsági elnökké választásával.
Budapest, 2014. április 24.
Dr. Hankó Zoltán elnök

Budapest, 2014. április 24.
Dr. Hankó Zoltán elnök
Az Országos Elnökség 24/2014. (IV. 24.) E. számú határozata 2014. évi költségvetés módosításáról
Az MGYK Országos Elnöksége a Küldöttközgyűlés elé terjeszti a
2014. évi költségvetés módosítását, tekintettel arra, hogy a GVH eljárás
során felmerült költségek nagysága az Alapszabály értelmében küldöttközgyűlési hatáskörbe tartozó költségvetés-módosítást tesz szükségessé.

Az Országos Elnökség 28/2014. (IV. 24.) E. számú
határozata Köztestületi napok előkészítéséről
A Magyar Gyógyszerészi Kamara Országos Elnöksége
a Köztestületi Napok 2014. – 25 éves a Magyar Gyógyszerészi Kamara rendezvény szer vező- bizottságába dr. Szabó
Sándor tiszteletbeli elnököt, dr. Hankó Zoltán elnököt,
dr. Zalai Károly főtitkárt, dr. Sándor Csaba alelnököt és
dr. Hor váth-Sziklai Attila hivatalvezetőt kéri fel.
Budapest, 2014. április 24.

Budapest, 2014. április 24.
Dr. Hankó Zoltán elnök
Dr. Hankó Zoltán elnök
Az Országos Elnökség 25/2014. (IV. 24.) E. számú határozata KKGy meghívó anyagairól
Az MGYK Országos Elnöksége megtárgyalta a 2014. május
10-ei küldöttközgyűlésre előkészített anyagot, annak küldötteknek történő kiküldésével egyetért.

III. A területi szervezetek határozatai
és hivatalos közleményei
Az MGyK Kórházi-Klinikai területi szervezete
közgyűlésének határozatai

Budapest, 2014. április 24.
Dr. Hankó Zoltán elnök
Az Országos Elnökség 26/2014. (IV. 24.) E. számú határozata szakmai Munkabizottságok feladatairól
A Magyar Gyógyszerészi Kamara Országos Elnöksége felkéri:
• a Jogi Munkabizottság vezetőjét az Alapszabály részét
képező választási szabályok módosítására vonatkozó őszi
Küldöttközgyűlésre benyújtható előterjesztés elkészítésére;
• a fiatal gyógyszerészek kamarai integrálásának koordinálására dr. Fittler András titkárt kéri fel;
• a vállalkozói szemléltetés kialakításához kapcsolódó továbbképzési program szervezésére dr. Kőhalmi Ákos titkárt kéri fel;
• Formulae Normales megújítására a belső minőségügyi
kézikönyv frissítésére, valamint a szakmai joganyag felülvizsgálatára a szakmai munkabizottságot kéri fel;
• a gazdasági munkabizottságot a Formulae Normales megújítására, a Patikaalappal és a gyógyszertárak jövedelmezőségével kapcsolatos elemzések elkészítésével bízza meg;
• a gyógyszertári kompetenciafejlesztés keretében a gyógyszertárban forgalmazható egyéb készítményekkel kapcsolatos feladatok koordinálásában való részvételre
dr. Horváth-Sziklai Attila hivatalvezetőt kéri fel.
Budapest, 2014. április 24.

IV. Jogszabályok és az állami irányítás
egyéb eszközei
V. Állami szervezetek, egyetemek,
társadalmi szervezetek közleményei
VI. Gyógyszergyártók, nagykereskedők
közleményei
VII. Képzés, szakképzés, továbbképzés
VIII. Egyéb hirdetmény
Az MGYK Budapesti Szervezetének
Nyugdíjas Klubja következő összejövetelét
2014. június 11-én 15 órakor tartja
a Hivatalban (1074 Budapest, Dob u. 31).

Dr. Hankó Zoltán elnök
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HIrdEtMény

Felhívás
Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal
(a továbbiakban: Hivatal) tájékoztatja a gyógyszerészeket arról,
hogy a 2015-ös év márciusának végén jelentős számú gyógyszerésznek fog lejárni a működési nyilvántartási periódusa.
Egészségügyi tevékenységet önállóan – az adott tevékenység
folytatására jogosító egészségügyi szakképesítéssel rendelkező és
az adott szakképesítés tekintetében a kötelező továbbképzési kötelezettségét teljesített vagy a továbbképzési kötelezettség teljesítése alól az Eütv. szerint mentesült (75. életévét betöltött) a működési nyilvántartásba bejegyzett személy végezhet. A működési
nyilvántartásba vett személynek a nyilvántartás időtartama alatt
kötelező továbbképzésen kell részt vennie, mert a működési nyilvántartás megújításának a feltétele a kötelező továbbképzés teljesítése. A megújítás iránti kérelmet legkorábban a működési
nyilvántartási ciklus lejáratának időpontját megelőző egy évvel,
de legkésőbb a lejárat napjáig kell benyújtani.
A fentiekre tekintettel a Hivatal felhívja a jövő év márciusában
lejáró működési nyilvántartással rendelkező gyógyszerészek szíves
figyelmét arra, hogy lehetőség szerint mielőbb szíveskedjenek benyújtani megújítási kérelmüket a Hivatalhoz a kérelmek esetleges
feltorlódásának megelőzése, illetve mérséklése érdekében.
A nyilvántartás megújítása iránti kérelemnek tartalmaznia kell:
• formanyomtatványt hiánytalanul kitöltve, aláírva,
• 1000 Ft-os igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló
postai csekk feladóvevénye vagy banki átutalási megbízás
fénymásolatát (a Hivatal számlaszáma: 1003200000285788-00000000),
• a továbbképzést vezető egyetem által, az adott szakképesítés(ek) tekintetében a továbbképzés teljesítéséről kiállított,
továbbképzési pontösszesítő igazolást, kivéve, ha betöltötte
a 75. életévét,
• amennyiben a nyilvántartásban szereplő neve, illetve lakcíme eltér, a személyazonosító igazolvány, valamint a lakcímet
igazoló hatósági igazolvány fénymásolatát,
• érvényes kamarai tagságot igazoló okirat fénymásolatát,
• a nyilvántartásban nem vagy hiányos adattartalommal szereplő diplomá(k)ról, szakvizsgá(k)ról, egyéb egészségügyi

szakképesítés(ek)ről kiállított oklevelek, bizonyítvány(ok)
fénymásolatát, tudományos fokozatról kiállított dokumentum fénymásolatát, illetve elismerésről, honosításról szóló
határozat fénymásolatát,
• a nyilvántartásban nem vagy hiányos adattartalommal szereplő nyelvvizsga bizonyítvány(ok) fénymásolatát.
A kérelem benyújtható postai úton a 1245 Budapest, pf.
980-as postafiók címre küldve, vagy személyesen ügyfélfogadási
időben a 1051 Bp., Akadémia utca 7. szám alatt, az Emberi
Erőforrások Minisztériuma épületének oldalában.
A kérelem a http://adatlap.eekh.hu oldalon elektronikus úton
is kitölthető – ezen a felületen a rendszerbe való biztonságos (személyes adatokkal történő) belépést követően mindenki ellenőrizheti a nyilvántartásban található saját adatait, és ha azokban nincs
változás, jóváhagyást követően automatikusan rákerülnek a kérelemre – majd a nyomtatványt ki kell nyomtatni, aláírni és postai
úton is meg kell küldeni a Hivatal részére.
Amennyiben nyilvántartásunkban szereplő adatait még nem
validálta, és az ezért járó továbbképzési pontkedvezményben
(2014. július 31-ig 20 pont, ezt követően évente 3 pont) nem részesült, a validalas.eekh.hu internetes oldalon a rendszerbe való
biztonságos (személyes adatokkal történő) belépést követően ellenőrizheti és validálhatja a nyilvántartásban található adatait.
A kérelem beérkezését követően – amennyiben nem áll fenn
kizáró ok – a Hivatal megújítja a kérelmező a működési nyilvántartását újabb 5 évre, amelyről működési nyilvántartási igazolványt állít ki, és tértivevényes levélben megküldi a kérelmező által
megadott levelezési címre.
Amennyiben a beérkezett kérelem teljes és hiánytalan (a pontok tekintetében is), és nem járt le az előző nyilvántartási ciklus, a
nyilvántartási ciklus végdátumával újítja meg a Hivatal a működési nyilvántartást, azaz az előző 5 éves nyilvántartási ciklus nem rövidül meg.
A Hivatal személyes ügyfélszolgálatán lehetőség van az
azonnali ügyintézésre. Amennyiben a kérelme teljes és hiánytalan, a helyszínen kézhez kaphatja a Hivatal működési nyilvántartással kapcsolatos döntését.
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