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Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 94 . § (1) bekezdése és 102. § (1) bekezdése alapján az egészségbiztosítás köré-
ben végzett tevékenység felügyeletéről szóló T/1035 . számú törvényjavaslathoz a bizottság a
következő

bizottsági módosító javaslatot

terjeszti elő :

A törvényjavaslat az alábbi új 2-5 . §-okkal egészül ki, a további számozás értelemszerűen
változik :

(2) AFelügyelet székhelye :Budapest .

2.

Bizottsági módosító javaslat

(1) Az egészségbiztosítás hatósági felügyeletét a Kormány irányítása és az egészségbiztosítá-
sért felelős miniszter felügyelete alatt álló, kormányhivatalként működő Egészségbiztosítási
Felügyelet (a továbbiakban : Felügyelet) látja el .

(3) A Felügyelet fejezeti jogosítványokkal felhatalmazott költségvetési szerv .

f4) A Felügyelet élén-egyszemélyi vezetőként-elnök áll, akit az egészségbiztosításért fele-
lős miniszter javaslatára a miniszterelnök hat éves időtartamra nevez ki és ment fel .

(5) A Felügyelet elnökét munkájában Felügyeleti Tanács segíti . A Felügyeleti Tanács hét ta-
gú. A testület két tagjára az egészségbiztosításért felelős miniszter, két tagjára az egészségbiz-
tosítási járulékfizetés szabályozásáért felelős miniszter, egy-egy tagjára az Országos Érdek-
egyeztető Tanács munkavállalói és munkáltatói oldala, valamint egy tagjára a Betegjogi,
Ellátottiogi és Gyermekjogi Közalapítvány kuratóriuma tesz iavaslatot.A tagokat a miniszter-
elnök hat éves időtartamra nevezi ki és menti fel . A Felügyeleti Tanács vezetőjét a tagok egy-
szerű szótöbbséggel maguk közül választják meg .



(6) A Felügyelet elnökének és a Felügyeleti Tanács tagjának megbízatása megszűnik :
•

	

a megbízatási időtartam leteltével .,
b) lemondással
•

	

felmentéssel,
d) összeférhetetlenség megállapításával,
•

	

halálával .
A lemondást írásban kell közölni a miniszterelnökkel .

(7) A Felügyeleti Tanács vezetője havonta a mindenkori köztisztviselői illetményalap nyolc-
szorosával megegyező, a Felügyeleti Tanács további tagja pedig havonta a mindenkori köz-
tisztviselői illetményalap ötszörösével megegyező tiszteletdíjra jogosult .

(1) A Felügyelet elnökét és a Felügyeleti Tanács tagját nem lehet utasítani a tisztségének be-
töltésével kapcsolatos eljárása és döntése vonatkozásában .

(2) A Felügyeleti Tanács szükség szerint, de legalább havonta tart ülést . Az ülést a Felügyeleti
Tanács vezetője hívja össze .

(3) A Felügyeleti Tanács döntéséhez legalább öt tag jelenléte és szavazata szükséges . Szava-
zategyenlőség esetén a Felügyeleti Tanács vezetőjének-akadályoztatása esetén a Felügyelet
szervezeti és müködési szabályzata szerint a vezető helyettesítését ellátó személynek - szava-
zata dönt.

(4) A Felügyeleti Tanács-a szakmai szempontok érvényesítésével-biztosítja a Felügyelet
tevékenységének társadalmi és szakmai kontrollját. E feladatának ellátása érdekében a Fel-
ügyelet elnökétől és köztisztviselőjétől a feladataival összefüggésben tájékoztatást kérhet, a
Felügyelet irataiba betekinthet, a Felügyelet működését érintően javaslatot tehet az elnöknek .

(5) A Felügyeleti Tanács hozzájárulása szükséges a 4. ~ (1) bekezdésd) és f)pontja, a 4 . $ (2)
és (3) bekezdése, valamint a felügyeleti törvény 3 . §-ának első fordulata, 10 . §-a, 13 . ~-a, 16 .
&-a és 17. &-a szerinti hatásköröknek a gyakorlásához .

4.4

(1) A Felügyelet elnökének feladatai különösen :
•

	

képviseli a Felügyeletet,
b) vezeti a Felügyelet hivatali apparátusát,
•

	

a Felügyelet költségvetése tekintetében ellátja mindazon feladatokat, amelyeket jog-
szabály a költségvetési szerv vezetőjének hatáskörébe utal,

d) meghatározza a Felügyelet szakmai munkájának irányát, elkészíti a Felügyelet szerve-
zeti és működési szabályzatának tervezetét,

•

	

jóváhagyásra benyújtja az egészségbiztosításért felelős miniszternek a Felügyelet
szervezeti és működési szabályzatát,

j) jóváhagyja a Felügyelet felügyeleti ellenőrzéssel kapcsolatos stratégiáját, valamint az
ellenőrzési tervét, elfogadja az ellenőrzési módszertant.



(2) A Felügyelet elnöke a Felügyelet tevékenységéről minden év május 31 . napjáig beszámol
a Kormánynak, amellyel egyidejűleg működéséről tájékoztatót tesz közzé .

(3) A Felügyelet elnöke félévente, a félévet követő hónap 15 . napjáig írásban tájékoztatja az
egészségbiztosításért felelős minisztert a Felügyelet tevékenységéről és az általánosítható fel-
ügyeleti tapasztalatairól . A miniszter szükség esetén kiegészítő tájékoztatást kérhet .

5 . ~

(1) A Felügyelet keretében nem létesíthető állami vezetői szolgálati jogviszony és közszolgá-
lati jogviszony, ha az állami vezető és a köztisztviselő ezáltal a Felügyelettel közszolgálati
jogviszonyban álló hozzátartozójával irányítási (felügyeleti), ellenőrzési vagy elszámolási
kapcsolatba kerülne .

f2) A Felügyelet állami vezetője és köztisztviselője az öröklés kivételével nem szerezhet tu-
lajdont az 1 . &-ónak (2) bekezdése szerinti szervezetben .

(3) A Felügyelet állami vezetője és köztisztviselője az 1 .$ (2) bekezdése szerinti szervezetben
tulajdonosi részesedéssel nem rendelkezhet, kinevezésekor nyilatkozik a munkáltatói jogkör
gyakorlójának az 1 .$ (2) bekezdése szerinti szervezetben fennálló tulajdoni részesedéséről,
továbbá a tulajdonában lévő minden olyan befektetési eszközről, amelyet kinevezése után
nem szerezhet.

(4) A Felügyelet állami vezetője és köztisztviselője a kinevezése előtt, illetőleg öröklés útión
szerzett, a (3) bekezdésben meghatározott tulajdoni hányadát a kinevezéstől, illetve a szerzés-
től számított hat hónapon belül köteles elidegeníteni .

j5) A Felügyelet állami vezetője és köztisztviselője a munkáltatói jogkör gyakorlójának hala-
déktalanul bejelenti, ha a kinevezését követően a vele közös háztartásban élő közeli hozzátar-
tozóin a (3) bekezdésben meghatározott tulajdoni hányadot szerzett .

(6) A (4) bekezdésben foglalt kötelezettsége teljesítéséig, illetve az (5) bekezdésben meghatá-
rozott esetben a Felügyelet állami vezetője és köztisztviselője nem vehet részt olyan döntés
előkészítésében és meghozatalában, amely az érintett szervezetre vonatkozik.

(7) A Felügyelet állami vezetője és köztisztviselője kinevezésekor írásban köteles nyilatkozni
biztosító egyesületben fennálló tagsági viszonyáról . A Felügyelet állami vezetője és köztiszt-
viselője nem vehet részt olyan döntés előkészítésében és meghozatalában, amely arra a fel-
ügveletí törvény hatálya alá tartozó szervezetre vonatkozik, amelyben tagsági viszonya van .

(8) A Felügyelet állami vezetője és köztisztviselője kinevezésekor írásban köteles nyilatkozni
arról, hogy a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozóin az 1 . $ (2) bekezdése szerinti
szervezetben vezető tisztségviselői jogviszonyban, munkaviszonyban, köztisztviselői jogvi-
szonyban, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll ; a kinevezést követően
keletkezett ilyen jogviszonyt köteles haladéktalanul bejelenteni a munkáltatói jogkör gyakor-
lójának. A Felügyelet állami vezetője és köztisztviselője nem vehet részt olyan döntés előké-
szítésében vagy meghozatalában, amely arra az1 .§(2) bekezdése szerinti szervezetre vonat-
kozik, amelynél a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója a felsoroltak szerinti jog-
viszonnyal rendelkezik.



ffiE§ alkalmazásában közeli hozzátartozón a M . 685 . §-ának b) pontjában ilyenként meg-
határozott személyt és az élettársat kell érteni .

f10)A Felügyelet elnöke, továbbá a Felügyeleti Tanács tagja pártban tisztséget nem viselhet,
párt nevében vagy érdekében nyilvános közszerepléssel járó tevékenységet nem folytathat,
nem lehet országgyűlési vagy önkormányzati képviselő, polgármester, főpolgármester, me-
gyei közgyűlés elnöke, állami vezető .

(11) A (10) bekezdésben említett személy nem lehet gazdasági társaság vezető tisztségviselő-
je, felügyelő bizottságának tagja .

Indokolás

A módosítás a társadalmi kontroll erősítésére irányul a Felügyeleti Tanácsban .

Budapest, 2006. november 22 .

Dr . Kökény Mihály
elnök
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