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A Házszabály 94 . §-ának (1) bekezdése és 102 . §-ának (1) bekezdése alapján az
egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló T/1036 . számú törvényjavaslathoz a
következő

módosító javaslatot

terjesztjük elő :

1. A törvényjavaslat 30 . §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

(1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2007. április 1 . napján lép hatályba .
Az e törvény és az alapszabály szerinti új kamarai szervek és tisztségviselők a 32 . § [(2)]
bekezdése szerinti alapszabály alapján történő megválasztásuk napjától, de leghamarabb e
törvény hatálybalépésének napján kezdik meg működésüket, kivéve ha a 32 . ~ (6) bekezdését
kell alkalmazni .

2. A törvényjavaslat 32 . §-a a következők szerint módosul :

„32. § (1) Valamennyi, e törvény hatálya alá tartozó szakmai kamarai tag tagsági viszonya
[2007. január 1 . napján megszűnik azzal, hogy a kamarai országos elnökségek a (3)
bekezdés szerinti feladataik ellátása céljábó12007 . január 31-éig továbbműködnek. Ezen
személyek tagsági viszonyuk megszűnését követően az érintett kamarai országos
elnökségtől kérhetik a (3) bekezdés szerint az ismételt tagfelvételt.] e törvény erejénél
fogva-a tagsági viszony egyéb okból történő megszűnéséig-fennmarad. A kamarai tagok
tagsági viszonyukat-a kamarai tagfelvételre a kérelem benyúitásának időpontfában
egyébként iogosult kamarai szervhez intézett - egyoldalú, írásbeli nyilatkozattal
megszüntethetik. A megszüntetés érvényességéhez a kamara elfogadó nyilatkozata nem
szükséges. A tagsági fogviszony megszűnésének napis-a (2) bekezdésben foglalt kivétellel -
amegszüntető nyilatkozat postára adását, vagy személyes beadás esetén a kamara szerve által
igazolt átvételét követő ötödik munkanap . A megszűnés hónapfában esedékes kamarai tagdíi
időarányos részét visszakövetelni nem lehet . A tagsági viszonyukat megszüntető kamarai
tagok személyes adatait a kamarai tagsági nyilvántartásokból haladéktalanul törölni kell .

Módosító javaslat



(2) A kamarai országos elnökségek a (4) bekezdés szerinti feladataik ellátása céljából 2007 .
január 31-ig működnek tovább. Az elnökségi tagok tagsági jogviszonya annak az (1) bekezdés
szerinti, korábbi megszüntetése esetén is 2007 . január 31-ig fennmarad .

[(2)] (33,) A Kamara 2007. február 28 . napjáig - soron kívüli kamarai választások során -
alakuló országos küldöttközgyűlést választ, amelynek megbízatása az alakuló
küldöttközgyűlés által elfogadott alapszabály szerinti időtartamig szól . 2007. április 1 . napján
- az alakuló küldöttközgyűlés kivételével - a 2007. március 31-én hivatalban lévő kamarai
szervek, illetőleg tisztségviselők megbízatása megszűnik .

[(3)] M A[z (2)] (3) bekezdés szerinti soron kívüli kamarai választásokon [azok a kamarai
tagok választhatnak, illetve választhatóak meg küldöttnek, akik 2007. január 31. napjáig
az érintett kamarai országos elnökség által az önkéntes kamarai tagokról vezetett
nyilvántartásba (tagjegyzékbe) felvételüket kérik .) a 2007. február 7-én a nyilvántartásban
szereplő kamarai tagok-ide értve azokat azújtagokat is, akik 2007 . január 31 . napjáig az
érintett kamarai országos elnökség által az önkéntes kamarai tagokról vezetett nyilvántartásba
(tagjegyzékbe) felvételüket kérték -választhatnak, illetve választhatóak meg küldöttnek . Az
alakuló küldöttközgyűlésbe való küldött ajánlás módját, illetve a küldöttek megválasztásának
rendjét az országos elnökségek 2007 . február [1-jét] 7-ét követően a [nyilvántartásba
bejelentkezettek] nyilvántartásban szereplő kamarai tagok létszáma alapján határozzák meg .

(5) A (4) bekezdés szerinti küldöttnek az választható meg, aki nyilatkozik arról, hogy küldötté
választása napján kamarai tagsági viszonyban áll, továbbá tagsági viszonyának megszüntetése
nincs folyamatban . Megválasztását követően küldöttként érvényesen csak az járhat el, aki
eljárása napján kamarai tagsági viszonyban áll .

(6) Amennyiben a Kamara tagságának száma 2007 . február 7-én-kamaránként külön-külön
számítva- eléri az adott kamara 2006 . december 31-én, országos szinten nyilvántartott
kamarai tagsága négyötödét, a (2)-(5) bekezdéseket az érintett kamara tekintetében nem kell
alkalmazni . Ebben az esetben az érintett kamara választott testületei és tisztségviselői-
kamarai tagságuk megőrzése esetén -mandátumuk lejártáig hivatalban maradnak . Azt a
választott testületet azonban, amely tagjai legalább egyharmadának 2007. február 7-ig
megszűnik a kamarai tagsági viszonya, 2007 . április 30-ig újra kell választani ."

Indokolás :

A módosító javaslat a kamarai kényszertagság és az önkéntes taggá válás közötti átmenet
technikai lebonyolításának logikáját fordítja meg, kimondva, hogy a korábbi kamarai tagsági
viszonyok azok megszüntetéséig fennmaradnak. A módosító javaslat elsősorban gyakorlati
szempontokra figyelemmel kerül benyújtásra, a meglévő tagsági nyilvántartásokra is
figyelemmel, azok újbóli rendszerezésének, illetve felépítésének időigényességére is
tekintettel, továbbá annak reményében, hogy az új kamarai vezető testületek minél szélesebb
körű tagság döntése alapján, nagy legitimációval tudnak létrejönni . Az önkéntes kamarai
tagság bevezetésével természetesen minden korábbi kamarai tagnak lehetősége nyílik arra,
hogy korábbi kényszertagságát egyoldalú nyilatkozattal megszüntesse, amelynek
érvényessége nem köthető a kamara elfogadó nyilatkozatához, hiszen ez az önkéntes tagság
elvét nagymértékben sértené. Az új, önkéntes kamarai tagság létesítéséhez pozitív belépési



nyilatkozat szükséges, a tagsági viszony létesítése a Javaslat 14 . §-a szerinti általános
szabályok szerint történik .
Az országos elnökségek és a küldöttek döntéseinek legitimitásához szükséges a kamarai
tagság aktuális fennállását is előírni .
Amennyiben a kamara tagságának nagy része (legalább négyötöde) e lehetőség megnyílását
követő rövidebb időn belül nem kíván a kamarából kilépni, a tisztségviselők és választott
testületek legitimitását sem célszerű megkérdőjelezni, ebben az esetben célszerű a
jogfolytonosságot nem csak maga a kamara, hanem a tisztségviselők és a választott testületek
tekintetében is biztosítani. Ez alól természetesen kivételt képeznek azok a tisztségviselők,
akik tagsági jogviszonyukat megszüntetik, továbbá azok a testületek, amelyek tagjainak
jelentős része (legalább egyharmada) kilépett a kamarából .
A módosító javaslatra tekintettel a törvény hatálybaléptető rendelkezésének módosítása is
szükséges .
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