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Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Egészségügyi bizottsága megvitatta az egészségügyben működő
szakmai kamarákról szóló, T/1036 . számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az
ahhoz benyújtott TI] 03613-60. számú módosító javaslatokat .

Az ajánlásban használt rövidítés :
Eütv . : az egészségügyről szóló 1997 . évi CLIV . törvény

Az Egészségügyi bizottság tájékoztatása szerint a módosító javaslatok tárgyalásakor
nem volt Kormányállásfoglalás .

Dr. Csáky András képviselő a T/1036/á-9 . és a T/10á6/43. számú módosító
javaslatait visszavonta!

Dr. Schvarcz Tibor, dr. Kökény Mihály, dr. Czinege Imre, dr. Nyul István,
dr. Tóth István, dr. Vojnik Mária, Béki Gabriella képviselők a T/1036/12 . és /23. számú
módosító javaslataikat visszavonták az Egészségügyi bizottság 2006 . november 2-i ülésén .
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1 . Dr. Schvarcz Tibor, dr. Kökény Mihály, dr . Czinege Imre, dr. Nyul István,
dr. Tóth István, dr . Vojnik Mária, Béki Gabriella képviselő a törvényjavaslat
preambuluma első részének a következő módosítását javasolja :

"Az Országgyűlés - hazánk hagyományait és az európai fejlett demokráciák
gyakorlatát követve, ugyanakkor az utóbbi évtized tapasztalatait hasznosítva a szakmai
kamarák működése kapcsán - elismeri az egyes egészségügyi szakmák gyakorlóinak jogát a
szakmai önkormányzathoz[, ugyanakkor tiszteletben tartja az egyesülés alkotmányos
szabadságát] ."

Indokolás : Lásd a T/1036110 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosítójavaslatot(tal) : - az Egészségügyi biz . támogatja

2. Dr. Csáky András, valamint Dr. Horváth Zsolt és dr. Gógl Árpád képviselő a
törvényjavaslat 1. § (1) bekezdésének a következő módosítását javasolja :

"1 . § (1) Az egészségügy területén működő szakmai kamarák az orvosok[,] és
fogorvosok, gyógyszerészek, egészségügyi szakdolgozók önkormányzattal rendelkező
szakmai, érdekképviseleti köztestületei ."

Indokolás : Lásd a T/1036/46 . számú és a T/1036/60 . számú
módosító javaslat indokolását .

A módosítójavaslatot(tal) : - az Egészségügyi biz. támogatja

Megjegyzés : A törvényjavaslat szövegéből elhagyni javasolt szöveget [ 1 zárójel közé téve, az új
szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük . Ha a módosító javaslatban ettől eltérő jelölési mód szerepel - az
egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk
annak szó szerinti tartalmára figyelemmel .

Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a
módosító javaslat a jelenlévő képviselők egyharmadának támogatását megkapta .

Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem
foglalt állást.

Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására,
vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerűen megváltoznak a
törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történő külön utalás nélkül is .

A Házszabály 145 . § (1) bekezdés b/ pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket
az ajánlás érintett pontjaihoz fűzött keretes megjegyzések tartalmazzák .

Módosításra irányuló törvényjavaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HSZ. 94 . § (3)
bekezdésére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény törvényjavaslattal nem érintett §-ára
vonatkozik, és ezért a módosító javaslat házszabályszerűségéről bizottsági döntés szükséges .

Az ajánlás abban az esetben tartalmazza a fenti joghelyre történő utalást, ha az első helyen kijelölt
bizottság megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HSZ . 94. § (3) bekezdésében foglaltakkal.

A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselő által benyújtott
módosító javaslatokról vagy több képviselő által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerű
dönteni.

Azokat a módosító javaslatokat, amelyek egy gépelt oldalnál hosszabb szövegrész elhagyására tesznek
javaslatot, terjedelmi okokból csak a jogszabályhelyre történő hivatkozással tesszük közzé .
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3 . Dr. Schvarcz Tibor, dr. Kökény Mihály, dr. Czinege Imre, dr. Nyul István,
dr. Tóth István, dr . Vojnik Mária, Béki Gabriella képviselő a törvényjavaslat
1 . § (5) bekezdésének a következő módosítását javasolja :

"(5) A szakmai kamarák működésé[nek]hez [megkezdéséhez legalább] 60 fő
[bejelentkezett] kamarai tag szükséges . Amennyiben a már működő szakmai kamara
taglétszáma a működés során a 60 főt nem éri el, a szakmai kamara tevékenysége - a 2. § f)
valamint j)-k) pontjaiban felsorolt feladatok ellátásán kívül - szünetel azzal, hogy új tag a
kamarai nyilvántartásba a szünetelés időtartama alatt is felvehető . A szünetelés időtartama az
e törvény, valamint az alapszabály szerint megválasztott kamarai szervek illetőleg
tisztségviselők megbízatásának határozott időtartamába nem számít bele azzal, hogy a
szakmai kamara működésének két évet meghaladó szünetelését követően a kamarai működés
ismételt megkezdéséhez a kamarai szervek, illetőleg tisztségviselők újraválasztása szükséges .
A szünetelés a fennálló kamarai tagsági viszonyokat nem érinti ."

Indokolás: Lásd a T/1036/11 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Egészségügyi biz . támogatja

4. Dr. Csáky András, valamint Dr. Horváth Zsolt és dr. Gógl Árpád képviselő a
törvényjavaslat 1 . § (5) bekezdésének a következő módosítását javasolja :

"(5) A szakmai kamarák működésének [megkezdéséhez] folytatásához legalább 60 fő
bejelentkezett kamarai tag szükséges . Amennyiben a [már működő] szakmai kamara
taglétszáma a működés során a 60 főt nem éri el, a szakmai kamara tevékenysége - a 2. § f)
valamint j)-k) pontjaiban felsorolt feladatok ellátásán kívül - szünetel azzal, hogy új tag a
kamarai nyilvántartásba a szünetelés időtartama alatt is felvehető . A szünetelés időtartama az
e törvény, valamint az alapszabály szerint megválasztott kamarai szervek illetőleg
tisztségviselők megbízatásának határozott időtartamába nem számít bele azzal, hogy a
szakmai kamara működésének két évet meghaladó szünetelését követően a kamarai működés
ismételt megkezdéséhez a kamarai szervek, illetőleg tisztségviselők újraválasztása szükséges .
A szünetelés a fennálló kamarai tagsági viszonyokat nem érinti ."

Indokolás: Lásd a T/1036/44 . számú és a T/1036/59. számú
módosító javaslat indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Egészségügyi biz . nem támogatja

5. Dr. Csáky András képviselő a törvényjavaslat 2. §-ának és az azt megelőző
címnek az elhagyását javasolja :

VISSZAVONVA!

Indokolás : Lásd a T/1036/3 . számú módosító javaslat
indokolását.
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6. Dr. Horváth Zsolt, dr. Spíák Ibolya, dr. Gógl Árpád, Soltész Miklós és
dr. Puskás Tivadar képviselő a törvényjavaslat 2 . §-a helyébe a következő rendelkezést
javasolja :

"2 . § [A szakmai kamara

a) az egészségügyi hivatás gyakorlásával és az egészségügyi tevékenységgel
összefüggő kérdésekben képviseli és védi tagjainak érdekeit és jogait, és - külön
jogszabályokban meghatározott keretek között - egyedi ügyekben is elősegíti ezen jogok
érvényesítését ;

b) megalkotja alapszabályát ;

c) a kamarai tagok által végzett egészségügyi tevékenység gyakorlására
vonatkozó, a kamarai tagsággal összefüggő etikai szabályokat alkot, és az e törvényben
meghatározott esetekben a tagjaival szemben etikai eljárást folytat le ;

d) véleményezési jogot gyakorol

da) az egészségügyi tevékenység szervezeti vagy működési rendjét érintő
állami, egészségbiztosítási, helyi önkormányzati döntések meghozatalánál,

db) a

	

képzés,

	

a

	

szakképzés,

	

a

	

szakmai

	

továbbképzés
követelményszintjének meghatározása tekintetében,

e) felkérésre, kijelölt szerve útján szakértőként részt vesz az adott egészségügyi
tevékenység végzésével járó egészségügyi szolgáltatások minőségi ellenőrzésében ;

f) nyilvántartást vezet a tagjairól ;

g) tagjai körében továbbképzést szervez ;

h) feladatkörében együttműködik az egészségügy területén működő társadalmi
szervezetekkel, véleményének, illetve döntéseinek kialakításába - szükség szerint -
bevonja az érintett egészségügyi érdek-képviseleti szerveket ;

i) ellátja azokat a további feladatokat, amelyeket törvény a hatáskörébe utal,
illetve azokat az érintettek megállapodása alapján átadott feladatokat, amelyek átvételét
állami, helyi önkormányzati vagy egészségbiztosítási szervektől jogszabály nem tiltja ;

j) az érintettek kezdeményezésére egyeztető eljárást folytat le tagjai körében az
egészségügyi tevékenység gyakorlásával összefüggő vitás kérdésekben ;

k) közzéteszi - a továbbképzési program, a továbbképzés teljesítéséért
megszerezhető pontszám és a továbbképzést szervező megjelölésével - az elfogadott
szakmai továbbképzések jegyzékét.]
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(1) A Magyar Orvosi Kamara (a továbbiakban : MOK)
a) az orvosi hivatás gyakorlásával és az orvosi tevékenységgel összefüggő

kérdésekben képviseli és védi az orvosi kar tekintélyét, testületeinek és tagjainak érdekeit,
továbbá az orvosok jogait, és -külön jogszabályokban meghatározott keretek között -egyedi
ügyekben is elősegíti ezen jogok érvényesítését ;

b)megalkotja Alapszabályát ;
c) az orvosi hivatás gyakorlására vonatkozó szakmai magatartási szabályokat,

orvosetikai szabályokat, etikai statutumot alkot, és az e törvényben meghatározott esetekben
az orvosokkal szemben etikai eljárást folytat le ;

d)egyetértési jogot gyakorol
da)és részt vesz az orvosi hivatás gyakorlói és az egészségbiztosítás szervei

közötti általános szerződési feltételek kialakításában,
db)az orvosok működési nyilvántartásba vétele nélkül az egészségügyről szóló,

1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban. Eütv.) 110. ~-ának (4) bekezdése szerinti orvosi
tevékenységre jogosító engedély kiadására irányuló kérelmek ügyében ;

e)véleményezési jogot gyakorol
ea) az orvosok szakmai tevékenységét, anyagi helyzetét közvetlenül

befolyásoló, illetőleg valamennyi, az egészségügyet egyéb módon érintő jogszabály
megalkotásánál,

eb)az orvosi tevékenység szervezeti vagy működési rendjét, az egészségügyi
ellátást érintő főbb fejlesztési terveket, irányokat meghatározó állami, egészségbiztosítási,
helyi önkormányzati -azea)pont hatálya alá nem tartozó- döntések meghozatalánál,

ec)a szakmai alkalmasság kérdésében az állami, egészségbiztosítási, illetőleg
helyi önkormányzati szervek, valamint az egyetemek orvosképzést, szakképzést végző karai,
szervezeti egységei magasabb vezető és vezető beosztású orvosainak orvosi diplomához
kötött tevékenység végzésének körében történő vezetői megbízása, illetve a vezetői megbízás
visszavonása, továbbá a háziorvosok, házi gyermekorvosok, fogorvosok e munkakörben,
munkajogi jogviszony keretében történő foglalkoztatása, illetőleg a foglalkoztatásnak a
munkáltató kezdeményezésére történő megszüntetése tekintetében,

ed) az orvosképzés, a szakképzés, a szakmai továbbképzés
követelményszintjének, valamint az orvostudományi egyetemek felvételi és a
szakorvosképzés szakmánkénti keretszámainak meghatározása tekintetében t

ee)a külföldi felsőoktatási intézményben szerzett, orvosi szakképzettség
megszerzését tanúsító oklevél, szakorvosi oklevél elismerése, illetve elismerési feltételeinek
megállapítása során,

!>oa helyi önkormányzatok alapellátási területi ellátási felelősségébe tartozó
feladatokat ellátó orvosok és a helyi önkormányzat közötti szerződés általános szerződési
feltételeinek kialakításában,

ez)az orvosok működési nyilvántartásába vétel nélkül, az Eüty . 110. ~-ának
(10) bekezdése szerinti, nem gazdasági célú letelepedés mellett végezni kívánt orvosi
tevékenységgel kapcsolatos bejelentések ügyébeni

felkérésre, kijelölt szerve útján szakértőként részt vesz az orvosi diplomához kötött
tevékenység végzésével járó egészségügyi szolgáltatások minőségi ellenőrzésében ;

g) részt vesz a feladat- és hatáskörét közvetlenül érintő szakmai testületek, illetőleg
bizottságok munkájában ;

h) ajánlásokat ad az egyes orvosi szolgáltatások díjtételei alsó határaira ;
i) nyilvántartást vezet a tagjairól, és vezeti az orvosok működési nyilvántartását ;
J)a szakmai kollégiumok véleménye alapján meghatározza - az 1997. évi CLIV.

törvény 115 . ~-ának (3) bekezdésére és 117 . &-a (2) bekezdésének c) pontjára, valamint a 140 .
§-ára tekintettel -a tagjai körében kötelező továbbképzés szakmai feltételeit, egységes elveit
és programjait, rendszeresen ellenőrzi a teljesítést, továbbképzést szervez ;
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k) feladatkörében együttműködikazegészségügyterületén működőtársadalmi
szervezetekkel, véleményének, illetve döntéseinek kialakításába - szükség szerint-bevonja az
érintett egészségügyi érdek-képviseleti szerveket ;

1) ellátja azokat a további feladatokat, amelyeket törvény a hatáskörébe utal, illetve
azokat az érintettek megállapodása alapján átadott feladatokat, amelyek átvételét állami, helyi
önkormányzati vagy egészségbiztosítási szervektől jogszabály nem tiltja;

m) az érintettek kezdeményezésére egyeztető eljárást folytat le tagjai körében az orvosi
tevékenység gyakorlásával összefüggő vitás kérdésekben ;

n) a külön jogszabályban foglaltaknak megfelelően a háziorvos részére működtetési
jogot állapíthat meg .

(2) Az (1) bekezdés e) pontjában megjelölt véleményezési jogkörök érvényesülése
érdekében a jogszabályok, illetve egyéb döntések előkészítéséért felelős szervek, illetőleg
személyek kötelesek

a) a jogszabályok, illetve döntések tervezeteit, valamint azok indokolását
véleményezésre olyan módon megküldeni, hogy a MOK-nak véleménye kialakításához
megfelelő idő és ismeret álljon rendelkezésére)

b) a MOK véleményét az előkészítés során mérlegelni, illetőleg
c) a MOK véleményének figyelmen kívül hagyása, vagy részleges figyelembevétele

esetén ennek okairól a döntés meghozatalára, illetőleg a jogszabály megalkotására jogosult
személyt, illetve szervet, valamint -a jogszabályok és a vezetői megbízással összefüggő
munkáltatói döntések kivételével -a MOK-ot írásban tájékoztatni ;

d)az (1) bekezdéseb)-ec)alpontjaiban foglalt, elfogadott döntésekről, határozatokról
a MOK-ot táj ékoztatni .

(3) A MOK az (1) bekezdés e) pontjában megjelölt véleményezési jogkörét a
véleményt kérő által meghatározott határidőn belül gyakorolja, illetőleg -a (2) bekezdés a)
pontjában foglalt követelményeknek meg nem felelő határidő tűzése esetén - a határidő
lejártát megelőzően javaslatot tehet annak meghosszabbítására . Amennyiben a MOK a
rendelkezésére álló határidőn belül véleményezési jogát nem gyakorolja, illetve nem kéri a
határidő meghosszabbítását, a jogszabályok, illetve egyéb döntések előkészítéséért felelős
szervek vagy személyek a MOK véleményének hiányában is kezdeményezhetik a döntés
meghozatalát, illetve a jogszabály kiadását. Nem hosszabbítható meg a MOK véleményezési
jogának gyakorlására rendelkezésre álló határidő oly módon, hogy a meghosszabbítás a
döntés meghozatalára jogosult szerv tekintetében a döntéshozatal külön törvény szerinti
eljárási határidejének elmulasztását eredményezze .

(4) A MOK a működési engedély kiadására irányuló eljárást megelőzően, a működési
engedélyt kérelmező számára igazolást ad arról, hogy az egészségügyi szolgáltatást nyújtó
vagy abban részt venni szándékozó orvos

a) rendelkezik-e kamarai tagsággal, továbbá nem áll-e a tervezett tevékenységet kizáró
vagy korlátozó kamarai etikai büntetés hatálya alatt ;

b) szerepel-e az orvosok működési nyilvántartásában ;
c) esetében nem áll-e fenn olyan, a MOK által ismert, jogszabályon alapuló kizáró ok,

amely az egészségügyi szolgáltatás nyújtásában való részvételét megakadályozhatja .

(5) Az (1) bekezdés ec) alpontjában megjelölt jogviszonyok keletkezésével összefüggő
véleményezési jogkör gyakorlása során a MOK-a vezetői megbízás, illetőleg az alkalmazás
szempontjából jelentős bármely körülményre kiterjedő -véleményét a munkáltatói jogkört
gyakorló számára adja meg .



ffi)Az (1) bekezdés d) pontjában megjelölt egyetértési jogkör gyakorlása során -
jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában -a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvénynek a szakhatóság közreműködésére
vonatkozó rendelkezéseit kell értelemszerűen alkalmazni, és a MOK a kérelemmel
kapcsolatos elutasító véleményét írásban indokolni köteles ."

Indokolás : Lásd a T/1036/34 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Egészségügyi biz. nem támogatja

7. Dr. Csáky András képviselő a törvényjavaslat 2 . § c) pontja helyébe a következő
rendelkezést javasolja :

/2. § A szakmai kamara/

"[c) a kamarai tagok által végzett egészségügyi tevékenység gyakorlására
vonatkozó, a kamarai tagsággal összefüggő etikai szabályokat alkot, és az e törvényben
meghatározott esetekben a tagjaival szemben etikai eljárást folytat le] a szakma területére
vonatkozóan az egészségügyi tevékenység gyakorlására vonatkozó szakmai magatartási
szabályokat, etikai szabályokat alkot, és az e törvényben meghatározott esetekben a tagjaival
szemben etikai eljárást folytat le;"

T/1036/50.,/51 . sz .
Megjegyzés : Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 44 . és 59 . pontjában

ismertetett javaslattal .

Indokolás : Lásd a T/1036/53 . számú módosító javaslat
indokolását.

A módosító javaslatot(tal) : - az Egészségügyi biz . nem támogatja

8. BéM Gabriella és dr. Kökény Mihály képviselő a törvényjavaslat 2 . § d) pontját
új da) alponttal javasolja kiegészíteni :

/2. § A szakmai kamara/

"d) véleményezési jogot gyakorol

da) az egészségügyi dolgozók szakmai tevékenységét, anyagi helyzetét
közvetlenül befolyásoló, illetőleg valamennyi, az egészségügyet egyéb módon érintő
jogszabály megalkotásánál



[da)] db) az egészségügyi tevékenység szervezeti vagy működési rendjét érintő
állami, egészségbiztosítási, helyi önkormányzati döntések meghozatalánál,

[db)]

	

dc) a képzés, a szakképzés, a szakmai továbbképzés
követelményszintjének meghatározása tekintetében,"

Indokolás : Lásd a T/1036/41 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosítójavaslatot(tal) : - az Egészségügyi biz . támogatja

9. Dr. Csáky András képviselő a törvényjavaslat 2 . § d) pontját új da alponttal
javasolja kiegészíteni :

/2. § A szakmai kamara/

"d) véleményezési jogot gyakorol

da) az egészségügyi dolgozók szakmai tevékenységét, anyagi helyzetét
közvetlenül befolyásoló, illetőleg valamennyi, az egészségügyet egyéb módon érintő
jogszabály megalkotásánál,

[da)] db) az egészségügyi tevékenység szervezeti vagy működési rendjét érintő
állami, egészségbiztosítási, helyi önkormányzati döntések meghozatalánál,

[db)]	a képzés, a szakképzés, a szakmai továbbképzés
követelményszintjének meghatározása tekintetében,"

Indokolás: Lásd a T/1036/48 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Egészségügyi biz . támogatja

10. Béki Gabriella, valamint dr. Csáky András képviselő a törvényjavaslat 2 . § f)
pontjának a következő módosítását javasolja :

/2. § A szakmai kamara/

"f) nyilvántartást vezet a tagjairól és szakterületén vezeti az egészségügyi dolgozók
működési nyilvántartását ;"

Indokolás: Lásd a T/1036/42 . számú és a T/1036/49 . számú
módosító javaslat indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Egészségügyi biz . támogatja

8
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11. Dr. Schvarcz Tibor, dr. Kökény Mihály, dr. Czinege Imre, dr . Nyul István,
dr. Tóth István, dr . Vojnik Mária, Béki Gabriella képviselő a törvényjavaslat
2. § g) pontjának helyébe a következő rendelkezést :

/2. § A szakmai kamara/

"[g) tagjai körében továbbképzést szervez ;]

g) közreműködik a kötelező továbbképzések elveinek meghatározásában, azok
betartásának ellenőrzésében és továbbképzést szervez ;"

Indokolás : Lásd a T/1036/13 . számú módosító javaslat
indokolását.

A módosító javaslatot(tal) : - az Egészségügyi biz . támogatja

12 . Dr. Schvarcz Tibor, dr. Kökény Mihály, dr. Czinege Imre, dr . Nyul István,
dr. Tóth István, dr . Vojnik Mária, Béki Gabriella képviselő a törvényjavaslat
2. § i) pontjának a következő módosítását javasolja :

VISSZAVONVA az Egészségügyi bizottság ülésén!

Indokolás : Lásd a T/1036112 . számú módosító javaslat
indokolását .

13 . Dr. Schvarcz Tibor, dr. Kökény Mihály, dr. Czinege Imre, dr . Nyul István,
dr. Tóth István, dr . Vojnik Mária képviselő a törvényjavaslat 2. §-át új 1) ponttal javasolja
kiegészíteni :

/2. § A szakmai kamara/

"1) feladatkörében megvizsgálja a nem egyetemi, főiskolai szintű egészségügyi
képzések, szakképzések és továbbképzések szakmai feltételeit, és azok megvalósulása
tekintetében szükség szerint javaslatot tesz az adott képzésre jogosult intézménynek, az
intézmény szakmai felügyeletét ellátó szervnek ."

Indokolás : Lásd a T/1036/21 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Egészségügyi biz . támogatja



- 10 -

14 . Dr. Schvarcz Tibor, dr. Kökény Mihály, dr. Czinege Imre, dr . Nyul István,
dr. Tóth István, dr . Vojnik Mária képviselő a törvényjavaslat 2 . §-át új 1) ponttal javasolja
kiegészíteni :

/2. § A szakmai kamara/

"1) feladatkörének megfelelően vezeti az orvosok, a gyógyszerészek, illetve az
egészségügyi szakdolgozók működési nyilvántartását, továbbá a működési nyilvántartásból
adatot szolgáltat az azok kezelésére jogosult szervek részére ."

Indokolás: Lásd a T/1036/24/1 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosítójavaslatot(tal) : - az Egészségügyi biz . támogatja

15. Dr. Horváth Zsolt, dr . Spiák Ibolya, dr. Gógl Árpád, Soltész Miklós és
dr. Puskás Tivadar képviselő a törvényjavaslatot új 3. §-sal javasolja kiegészíteni :

"3. ~ (1) A Magyar Gyógyszerész Kamara (a továbbiakban : MGYK) a gyógyszerészi
hivatás gyakorlásával és a gyógyszerészi tevékenységgel összefüggő kérdésekben képviseli és
védi a gyógyszerészi kar tekintélyét, testületeinek és tagjainak érdekeit, valamint a
gyógyszerészek jogait, és-külön jogszabályban meghatározott keretek között -egyedi
ügyekben is elősegíti ezen jogok érvényesítését .

(2) Az MGYK az (1) bekezdésben meghatározott feladatai körében különösen
a)megalkotja

aa)Alapszabályát,
ab)a gyógyszerészi tevékenység etikai szabályait, valamint az etikai-fegyelmi

szabályzatot;
b)véleményezi

ba)a gyógyszergyártást, a gyógyszerellátást és forgalmazást, a gyógyszerészek
szakmai tevékenységét, illetve anyagi helyzetét, valamint az MGYK feladatait és működését
közvetlenül érintő jogszabályok tervezeteit,

bb) a gyógyszerészeti tevékenység szervezeti vagy müködési rendjét, a
gyógyszerellátást és forgalmazást érintő főbb fejlesztési terveket, irányokat meghatározó
állami, helyi önkormányzati, egészségbiztosítási -aba)alpont hatálya alá nem tartozó -
döntések tervezeteit,

bc) a gyógyszerészképzés, szakképzés és szakmai továbbképzés
követelményszintjét, az orvostudományi egyetemek gyógyszerésztudományi karai felvételi és
a szakgyógyszerészképzés szakmánkénti keretszámait,

bd) a szakmai alkalmasság kérdésében az állami, helyi önkormányzati
egészségbiztosítási szervek, valamint az egyetemek gyógyszerészképzést, szakképzést végző
karai, szervezeti egységei magasabb vezető és vezető beosztású gyógyszerészeinek,
gyógyszerészi diplomához kötött tevékenység végzésének körében történő vezetői
megbízását, illetve a vezetői megbízás visszavonását,

be) a külön jogszabályban meghatározott esetekben a gyógyszerészi
diplomához kötött tevékenység végzéséhez szükséges hatósági engedélyek kiadását,

bf)a külföldi felsőoktatási intézményben szerzett gyógyszerészi szakképesítés
megszerzését tanúsító oklevél, valamint szakgyógyszerészi oklevél elismerését, illetve
elismerési feltételeit,

bz) a külön jogszabályban meghatározott esetekben a gyógyszertárak
létesítéséhez és megszüntetéséhez szükséges hatósági engedélyek kiadását ;



c) egyetértési jogot gyakorol a közvetlen lakossági gyógyszerellátást végzők és az
egészségbiztosítás szervei közötti általános szerződési feltételek meghatározása során ;

d)tagjairól nyilvántartást vezet és vezeti a gyógyszerészek működési nyilvántartását ;
e) elmarasztalja az etikai és szakmai szabályokat vétkesen megszegő

gyógyszerészeket ;
D részt vesz a feladat- és hatáskörét közvetlenül érintő szakmai testületek, illetőleg

bizottságok munkájában ;
g) javaslatok, tájékoztatások adásával előmozdítja a gyógyszerészetet közvetlenül

érintő jogszabályok és egyéb állami, helyi önkormányzati, egészségbiztosítási döntések,
illetve intézkedések kidolgozását, illetőleg végrehajtását ;

h) az érintettek kezdeményezésére egyeztető eljárást folytat le tagjai körében a
gyógyszerészi tevékenység gyakorlásával összefüggő vitás kérdésekbenz

i) a gyógyszerész szakmai kollégiumok véleménye alapján-a külön törvényben
foglaltakra figyelemmel - meghatározza a tagjai körében kötelező továbbképzés szakmai
feltételeit, egységes elveit és programjait, továbbá ellenőrzi a továbbképzések teljesítését,
továbbképzéseket szervez ;

.j) ellátja azokat a további feladatokat, amelyeket törvény vagy törvény felhatalmazása
alapján más jogszabály a hatáskörébe utal, illetve azokat az érintettek megállapodása alapján
átadott feladatokat, amelyek átvételét állami, helyi önkormányzati vagy egészségbiztosítási
szervtől jogszabály nem tiltja ;

k) külön jogszabályban foglaltak szerint engedélyezi a személves gyógyszertár
működtetési jogot;

1) közzéteheti tájékoztató jelleggel a járóbetelt-ellátás körébe tartozó t
közfinanszírozásban nem részesülő gyógyszerek ajánlott fogyasztói árát .

(3) A (2) bekezdés k) pontja szerinti ügyekben hozott határozat felülvizsgálatát a
közigazgatási perekre vonatkozó szabályok szerint a bíróságtól lehet kérni .

(4) A 2. § (2) bekezdésénekb)pontjában meghatározott véleményezési, illetőleg a 2 . §
(2) bekezdésének c) pontja, valamint_ a külön jogszabály szerinti egyetértési jogkörök
érvényesülése érdekében a jogszabályok, illetve egyéb döntések előkészítéséért felelős
szervek, illetőleg személyek kötelesek

a) a jogszabályok, illetve döntések tervezeteit, valamint azok indokolását
véleményezésre olyan módon megküldeni, hogy az MGYK véleménye kialakításához
megfelelő idő és ismeret álljon rendelkezésre ;

b)az MGYK véleményét az előkészítés során mérlegelni, illetőleg
c) az MGYK véleményének figyelmen kívül hagyása vagy részleges figyelembevétele

esetén ennek okairól és véleményéről a döntés meghozatalára, illetőleg a jogszabály
megalkotására jogosult személyt vagy szervet, illetve - a jogszabályok, valamint a vezetői
megbízással összefüggő munkáltatói döntések kivételével - az MGYK-t írásban tájékoztatni ;

d)a 2.~ (2) bekezdésénekbb)ésbd)alpontjaiban foglalt, elfogadott döntésekről,
határozatokról az MGYK-t tájékoztatni .

(5) A 2. ~ (2) bekezdésénekbd)alpontjában meghatározott véleményezési jogkörében
eljárva az MGYK a munkáltatói jogkört gyakorló személyt tájékoztatja különösen arról, hogy
a megbízandó, illetőleg a vezetői megbízással már rendelkező Kyógyszerész

a) rendelkezik-e kamarai tagsággal, illetőleg nem áll-e a vezetői megbízást kizáró
kamarai etikai büntetés hatálya alatt ;

b)szerepel-e a gyógyszerészek működési nyilvántartásában ;
c) esetében nem áll-e fenn olyan, az MGYK által ismert, jogszabályon alapuló vagy

egyéb ok, amely vezetői megbízatását kizárhatja vagy befolyásolhatja .
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(6) A 2. ~ (2) bekezdésénekb)pontjában meghatározott véleményezési jogkörét az
MGYK a véleményt kérő által meghatározott határidőn belül gyakorolja, illetve -az (4)
bekezdésa)pontjában foglalt követelményeknek meg nem felelő határidő kitűzése esetén- a
határidő lejártát megelőzően javaslatot tehet annak meghosszabbítására . Amennyiben az
MGYK a rendelkezésére álló határidőn belül véleményezési jogát nem gyakorolja, vagy nem
kéri a véleményezési határidő meghosszabbítását, a jogszabályok, egyéb döntések
előkészítéséért felelős szervek, illetve személyek az MGYK véleményének hiányában is
kezdeményezhetik a jogszabály kiadását, illetőleg az egyéb döntés meghozatalát. Nem
hosszabbítható meg az MGYK véleményezési jogának gyakorlására rendelkezésre álló
határidő oly módon, hogy a meghosszabbítás a döntés meghozatalára jogosult szerv
tekintetében a döntéshozatal külön törvény szerinti eli árősi határidejének elmulasztását
eredményezze.

(7) A 2.	(2) bekezdésének c) pontjában, valamint a külön jogszabályban
meghatározott kamarai egyetértési jogkör gyakorlása során-ha jogszabály eltérően nem
rendelkezik -az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957 . éviIV.törvénynek
a szakhatóság közreműködésére vonatkozó rendelkezéseit kell értelemszerűen alkalmazni, és
az MGYK - egyet nem értése esetén - döntését írásban indokolni köteles ."

Indokolás : Lásd a T/1036/34. számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Egészségügyi biz . nem támogatja

16. Dr. Schvarcz Tibor, dr. Kökény Mihály, dr. Czinege Imre, dr. Nyul István,
dr. Tóth István, dr . Vojnik Mária, Béki Gabriella képviselő a törvényjavaslat 3 . § (1)
bekezdésének a következő módosítását javasolja :

VISSZAVONVA az Egészségügyi bizottság ülésén!

Indokolás: Lásd a T/1036/23 . számú módosító javaslat
indokolását .

17 . Dr. Horváth Zsolt, dr. Spiák Ibolya, dr. Gógl Árpád, Soltész Miklós és
dr. Puskás Tivadar képviselő a törvényjavaslatot új 4. §-sal javasolja kiegészíteni :

"4 . $ (1) A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (a továbbiakban : MESZK) a
szakdolgozói hivatás gyakorlásával összefüggő ügyekben képviseli és védi a szakdolgozói kar
tekintélyét, testületeinek és tagjainak érdekeit, továbbá a szakdolgozók jogait, valamint
képviseli a szakdolgozói kart a hazai és nemzetközi szakmai szervezetekben .

(2) A MESZK az (1) bekezdésben meghatározott feladata körében különösen :
a)megalkot] a

aa)Alapszabályát,
ab)a szakdolgozók által végzett egyes szakmai tevékenységek sajátosságait

figyelembe vevő Etikai Kódexét, valamint e törvény keretei között meghatározza az etikai
felelősség megállapítására irányuló etikai eljárás rendjét tartalmazó Etikai Eljárási
Szabályzatát, és az e törvényben meghatározott esetekben tagjaival szemben lefolytatja az
etikai eljárást,
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b)véleményezi
ba)a szakdolgozóikartagfainakszakmai tevékenységét, illetve anyagi

helyzetét közvetlenül befolyásoló, valamint az egészségügyet egyébmódonérintő
jogszabályok tervezeteit,

bb) a szakdolgozói tevékenység szervezeti és működési rendjét, az
egészségügyi ellátás, illetve az egészségpolitika főbb fejlesztési irányait meghatározó állami,
helyi önkormányzati döntések tervezeteit,

bc) a helyi önkormányzatok egészségügyi ellátási területén működő
szakdolgozók és a helyi önkormányzatok közötti szerződések általános szerződési feltételeit,

bd)a szakdolgozói tevékenység körében az egészségügyi szakképzés, valamint
kötelező szakmai továbbképzés, vizsgáztatás követelményszintjét, a szakdolgozók
képzésével, továbbképzésével foglalkozó intézmények szakmánkénti keretszámait,

be)a szakmai alkalmasság tekintetében a szakdolgozói szakképesítéshez kötött
tevékenység körében foglalkoztatott magasabb vezető, vezető megbízású szakdolgozók
megbízását és a megbízás visszavonását, illetve a magasabb vezető, vezető megbízású
szakdolgozó felmentését,

bfl a szakdolgozói tevékenység gyakorlásához szükséges hatósági
engedélyezés feltételrendszerének meghatározását,

b,z)a külföldi közép- vagy felsőfokú szakképzés során szerzett szakdolgozói
szakképzettség, illetve a szakirányú szakdolgozói szakképesítés megszerzését tanúsító
oklevelek elismerését, az elismerés feltételeinek meghatározását,

bh)az egészségügy területén működő egészségügyi szakdolgozói szakterületek
szakértői és vizsgaelnöki néviewyzékbe történő felvételét,

bi) az Eüty. 110 . ~-ának (10) bekezdése szerinti, nem gazdasági célú
letelepedés mellett végezni kívánt szakdolgozói tevékenységgel kapcsolatos bejelentéseket,

c) egyetértési jogot gyakorol
ca)és részt vesz a szakdolgozói hivatást gyakorlók és az egészségbiztosítás

szervei közötti általános szerződési feltételek kialakításában,
eb)a szakdolgozók működési nyilvántartásába történő felvétel nélkül, az Eüty .

110. ~-a (4) bekezdése szerinti szakdolgozói tevékenységre jogosító engedély kiadása iránti
eljárás során,

d)ajánlásban meghatározza az egyes, térítési díj megfizetéséhez köthető szakdolgozói
szolgáltatások díjtételeit,

e) ajánlásokat ad a szabadfoglalkozás keretében ellátott, egyes szakdolgozói
szolgáltatások díjtételeinek alsó határaira,

j) az érintettek kezdeményezésére egyeztető eljárást folytat le tagjai körében a
szakdolgozói tevékenység gyakorlásával összefüggő vitás kérdésekben,

g) feladatkörében együttműködik az egészségügy területén működő társadalmi
szervezetekkel, véleményének, illetve döntéseinek kialakításába -szükség szerint- bevonja az
érintett érdekképviseleteket,

h)feladatkörében együttműködik az egészségügy területén működő más szakmai
kamarákkal és egyéb köztestületekkel,

i) felkérésre - kijelölt szerve útján -szakértőként vesz részt a szakképesítéshez kötött
egészségügyi szakdolgozói tevékenységek végzésével járó egészségügyi szolgáltatások
minőségi ellenőrzésében,

,j) nyilvántartást vezet tagjairól, és vezeti a szakdolgozók működési nyilvántartását,
k) a szakdolgozói szakmai kollégiumok, továbbá a külön jogszabályokban

meghatározott szervek és testületek véleménye alapján meghatározza a tagfai körében
kötelező továbbképzés szakmai feltételeit, egységes elveit és programjait, rendszeresen
ellenőrzi a teljesítést, továbbképzést szervez,

1) részt vesz a feladat- és hatáskörét közvetlenül érintő területen működő szakmai
testületek, bizottságok munkájában,

m) kapcsolatot tart más kül- és belföldi szakmai szervezetekkel,
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n) ellátja azokat a feladatokat, amelyeket törvény a hatáskörébe utal, illetve azokat az
érintettek me állaodása alapján átadott feladatokat, amelyek átvételét állami, helyi
önkormányzati vagy egészségbiztosítási szervektől jogszabály nem tiltja .

(3) A 2. ~ (2) bekezdésénekb)pontjában meghatározott véleményezési jogkörök
érvényesülése érdekében a jogszabályok, illetve egyéb döntések előkészítéséért felelős
szervek, illetőleg személyek kötelesek

a) a jogszabályok, illetve döntések tervezeteit, valamint azok indokolását
véleményezésre olyan módon megküldeni, hogy a MESZK-nek véleménye kialakításához
megfelelő idő és ismeret állion rendelkezésre,

b)a MESZK véleményét az előkészítés során mérlegelni, illetőleg
c) a MESZK véleményének figyelmen kívül hagyása vagy részleges figyelembevétele

esetén ennek okairól a döntés meghozatalára, illetőleg a jogszabály megalkotására jogosult
személyt vagy szervet, illetve-a jogszabályok, valamint a vezetői megbízással összefüggő
munkáltatói döntések kivételével -a MESZK-et írásban tájékoztatni,

d) a 2.~ (2) bekezdésénekbb)ésbe)alpontjában foglalt, elfogadott döntésekről,
határozatokról a MESZK-et tájékoztatni .

(2) A 2. $ (2) bekezdésénekbe)alpontjában meghatározott véleményezési jogkörében
eljárva a MESZK a munkáltatói jogkört gyakorló személyt tájékoztatja különösen arról, hogy
a megbízandó, illetőleg a vezetői megbízással már rendelkező személy

a) rendelkezik-e kamarai tagsággal, illetőleg nem áll-e a vezetői megbízást kizáró
kamarai etikai büntetés hatálya alatt,

b)szerepel-e a szakdolgozók működési nyilvántartásában,
c esetében nem áll-e fenn ol an a MESZK által ismert o - szabál on ala ulo va

egyéb ok, amely vezetői megbízatását kizárhatja vagy befolyásolhatja .

(3) A 2 . & (2) bekezdésénekb)pontjában meghatározott véleményezési jogkörét a
MESZK a véleményt kérő által meghatározott határidőn belül gyakorolja, illetve -a (3)
bekezdés a) pontjában foglalt követelményeknek meg nem felelő határidő kitűzése esetén - a
határidő lejártát megelőzően javaslatot tehet annak meghosszabbítására . Amennyiben a
MESZK a rendelkezésére álló határidőn belül véleményezési jogát nem gyakorolja, vagy nem
kéri a véleményezési határidő meghosszabbítását, a jogszabályok, egyéb döntések
előkészítéséért felelős szervek, illetve személyek a MESZK véleményének hiányában is
kezdeményezhetik a jogszabály kiadását, illetőleg az egyéb döntés meghozatalát. Nem
hosszabbítható meg a MESZK véleményezési jogának gyakorlására rendelkezésre álló
határidő oly módon, hogy a meghosszabbítás a döntés meghozatalára jogosult szerv
tekintetében a döntéshozatal külön törvény szerinti eljárási határideiének elmulasztását
eredményezze .

(4) A 2 . ~ (2) bekezdésének c) pontjában, valamint a külön jogszabályban
meghatározott kamarai egyetértési jogkör gyakorlása során -ha jogszabály eltérően nem
rendelkezik -az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957 . éviIV.törvénynek
a szakhatóság közreműködésére vonatkozó rendelkezéseit kell értelemszerűen alkalmazni, és
a MESZK-egyet nem értése esetén- döntését írásban indokolni köteles ."

Indokolás : Lásd a T/1036/34 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Egészségügyi biz . nem támogatja



18. Dr. Schvarcz Tibor, dr. Kökény Mihály, dr . Czinege Imre, dr. Nyul István,
dr. Tóth István, dr. Vojnik Mária, Béki Gabriella képviselő a törvényjavaslat
6. § (2) bekezdésének a következő módosítását javasolja:

"(2) Az országos elnökség tagjai : elnök, alelnökök, főtitkár, [titkárok] és legalább 7
elnökségi tag."

Indokolás : Lásd a T/1036/15 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosítójavaslatot(tal) : - az Egészségügyi biz. támogatja

19. Dr. Schvarcz Tibor, dr. Kökény Mihály, dr . Czinege Imre, dr. Nyul István,
dr. Tóth István, dr. Vojnik Mária, Béki Gabriella képviselő a törvényjavaslat
8. §-át új (3) bekezdéssel javasolja kiegészíteni :

"8 . § (1) A szakmai kamara a kamarai tagsággal összefüggő etikai kérdésekben elvi
állásfoglalások kiadására etikai kollégiumot működtet .

(2) Az etikai kollégium az alapszabály szerint választott tagokból, valamint a 6 . § (4)
bekezdése szerint megválasztott elnökből és alelnökből áll .

(3) Az etikai kollégium az e törvény 28. $ (6) bekezdésében meghatározott Országos
Etikai Tanáccsal az elvi állásfoglalások kiadása során együttműködik ."

Indokolás : Lásd a T/1036/17 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosítójavaslatot(tal) : - az Egészségügyi biz . támogatja

20. Dr. Csáky András, valamint dr. Horváth Zsolt és dr . Gógl Árpád képviselő a
törvényjavaslat 11. § (1) bekezdésének a következő módosítását javasolja :

"11 . § (1) A tisztségviselőket és az ügyintéző szervek nem tisztségviselő tagjait a
szakmai kamara tagjai közül négyéves időtartamra, titkosan választják . [Azonos tisztségre a
kamarai tag legfeljebb két egymást követő alkalommal választható meg .] "

Indokolás : Lásd a T/1036/47 . számú és a T/1036/58 . számú
módosító javaslat indokolását .

A módosítójavaslatot(tal) : - az Egészségügyi biz . támogatja
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21 . Dr. Schvarcz Tibor, dr. Kökény Mihály, dr . Czinege Imre, dr. Nyul István,
dr. Tóth István, dr. Vojnik Mária, Béki Gabriella képviselő a törvényjavaslat
12. § (2) bekezdésének az elhagyását javasolja:

"[(2) Kamarai tisztségviselő a kamarai szervezetben más tisztséget nem tölthet
ügyintéző szerv nem tisztségviselő tagja nem lehet .]"

Indokolás : Lásd a T/1036/16 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosítójavaslatot(tal) : - az Egészségügyi biz. támogatja

22. Dr. Horváth Zsolt, dr. Spiák Ibolya, dr . Gógl Árpád, Soltész Miklós és
dr. Puskás Tivadar képviselő a törvényjavaslatot új 15. §-sal javasolja kiegészíteni :

"15 . § (1) Orvosi diplomához kötött tevékenységet - jogszabályban megállapított
egyéb feltételek mellett -a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel csak az végezhet, aki
tagj a a MOK-nak .

(2) MOK tagság nélkül is végezhető az (1) bekezdésben meghatározott tevékenység,
ha azt

a)olyan személy végzi, aki külön jogszabályban meghatározottak szerint ideiglenes
működési nyilvántartásba vétellel, vagy tevékenységre jogosító engedély kiadásával jogot
szerzett arra, hogy az orvosok működési nyilvántartásába történő felvétele nélkül orvosi
diplomához kötött tevékenységet végezzen Magyarországon ;

b)közszolgálati jogviszony keretében eljárva
ba)nem kizárólag orvosi képesítéshez kötött munkakörben végzik,
bb)olyan magasabb vezető, illetve vezető megbízású köztisztviselő végzi,

akinek feladatkörébe tartozik a MOK egyetértési, illetőleg véleményezési jogával érintett
jogszabályok, illetve egyéb döntések meghozatala .

(3) A (2) bekezdésba)alpontjában meghatározott munkakörben foglalkoztatott
orvosok a kamarai tagságot önként vállalhatják,abb)alpontjában megjelölt személyek
közszolgálati jogviszonyával a kamarai tagság összeférhetetlen .

(4) Az (1) bekezdésben szereplő rendelkezés nem érinti az orvos külön törvényben
meghatározott elsősegélynyújtása kötelezettségét, illetőleg a külön jogszabály szerinti pro
família gyógyszerrendelés lehetőségét ."

Indokolás : Lásd a T/1036/33 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Egészségügyi biz . nem támogatja

T/1036/33 . sz .
Megjegyzés : Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 24 . pontjában ismertetett

j avaslattal .
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23. Dr. Csáky András képviselő a törvényjavaslatot új 16 . §-sal javasolja
kiegészíteni :

"l6 .~(1) Magyarország területén az egészségügyi tevékenység végzésének egyes
kérdéseiről szóló 2003 .évi LXX1V. törvényben meghatározott szabadfoglalkozású
jogviszonyban, egyéni egészségügyi vállalkozóként illetve gazdasági társaság tagjaként
egészségügyi diplomához kötött tevékenységet -jogszabályban megállapított egyéb feltételek
mellett-csak az folytathat, aki tagig a képesítése, szakképesítése szerinti szakmai
kamarának .

(2) Az (1) bekezdésben szereplő rendelkezés nem érinti a külön törvényben
meghatározott elsősegély-nyújtási kötelezettséget, továbbá az orvosok külön jogszabály
szerinti pro família gyógyszerrendelésének lehetőségét ."

Indokolás : Lásd a T/1036/57 . számú módosító javaslat
indokolását.

A módosító javaslatot(tal) : - az Egészségügyi biz . nem támogatja

24. Dr. Horváth Zsolt, dr . Spiák Ibolya, dr. Gógl Árpád, Soltész Miklós és
dr. Puskás Tivadar képviselő a törvényjavaslatot új 16- 17 . §-okkal javasolja kiegészíteni :

"16 . & (1) Gyógyszerészi diplomához kötött tevékenységet - jogszabályban
meghatározott egyéb feltételek mellett - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével csak az
végezhet, aki tagja az MGYK-nak .

(2) Kamarai tagság nélkül is végezhető az (1) bekezdésben meghatározott
tevékenység, ha azt

a)olyan személy végzi, aki -külön jogszabályban meghatározottak szerint -engedélyt
kapott arra, hogy a gyógyszerészek működési nyilvántartásába történő felvétele nélkül
meghatározott ideig és helyen gyógyszerészi diplomához kötött tevéIcenységet végezzen
Magyarországon ;

b)közszolgálati jogviszony keretében eljárva
ba)nem kizárólag gyógyszerészi képesítéshez kötött munkakörben végzi,
bb)olyan személy végzi, akinek feladatkörébe tartozik az MGYK egyetértési,

illetve véleményezési jogával érintett jogszabályok, illetve egyéb döntések előkészítése,
illetőleg meghozatala.

(3) A (2) bekezdésba)alpontjában meghatározott munkakörben foglalkoztatott
gyógyszerészek a kamarai tagságot önként vállalhatják,abb)alpontjában meghatározott
személyek közszolgálati jogviszonyával a kamarai tagság összeférhetetlen .

17. $ (1) Magyarország területén szakdolgozói szakképesítéshez kötött tevékenységet,
a gyógyító-megelőző ellátás keretében -jogszabályban megállapított egyéb feltételek mellett -
a(2) bekezdésben foglaltak kivételével csak az folytathat, aki a MESZK tagig . E törvény
alkalmazásában gyógyító-megelőző ellátás az egészségügyi szakdolgozói szakképesítés
alapján végzett, az Eüty . 3. $ e) pontja szerinti egészségügyi szolgáltatás körébe tartozó
tevékenység .
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(2)Kamaraitagság nélkül is végezhető az (1) bekezdésbenmeghatározott
tevékenység, ha azt

a)olyan személy végzi, aki- külön jogszabályban meghatározottak szerint -ideiglenes
működési nyilvántartásba vétellel, vagy tevékenységre jogosító engedély kiadásával jogot
szerzett arra, hogy a szakdolgozók működési nyilvántartásába történő felvétele nélkül
meghatározott ideig szakdolgozói szakképesítéshez kötött tevékenységet végezzen
Magyarországon;

b)közszolgálati jogviszony keretében eljárva
ba)nem kizárólag szakdolgozói képesítéshez kötött munkakörben végzik,
bb)olyan magasabb vezető, illetve vezető megbízású köztisztviselő végzi,

akinek feladatkörébe tartozik a MESZK egyetértési, illetőleg véleményezési jogával érintett
jogszabályok, illetve egyéb döntések meghozatala, illetve előkészítése, illetőleg a
szakdolgozói tevékenység szakmai felügyelete .

(3) A (2) bekezdésb)pontjánakba)alpontjában meghatározott munkakörben
fo lalkoztatott szakdol ozók a kamarai ta sá ot önként vállalhat'ák a bb al ontjában
megjelölt személyek közszolgálati jogviszonyával a kamarai tagság összeférhetetlen ."

T/1036/33 . sz .
Megjegyzés : Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 22 . pontjában ismertetett

j avaslattal .

Indokolás : Lásd a T/1036133 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Egészségügyi biz. nem támogatja

25. Dr. Schvarcz Tibor, dr. Kökény Mihály, dr . Czinege Imre, dr. Nyul István,
dr. Tóth István, dr . Vojnik Mária képviselő a törvényjavaslat 19. §-inak a következő
módosítását javasolja :

"19. § A tagsági viszony felfüggesztéséről, illetőleg megszüntetéséről szóló döntést
hozó szerv a jogerős határozatát megküldi az érintett személy egészségügyi tevékenységének
megfelelő működési nyilvántartást vezető [hatóságnak] szervnek."

Indokolás : Lásd a T/1036/24/2 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Egészségügyi biz. támogatja

26. Dr. Csáky András képviselő a törvényjavaslat 20. §-ának az elhagyását javasolja :

VISSZAVONVA!

Indokolás : Lásd a T/1036/4 . számú módosító javaslat
indokolását .



27. Dr. Csáky András képviselő a törvényjavaslat 21 . §-ának az elhagyását javasolja :

VISSZAVONVA!

Indokolás : Lásd a T/1036/5 . számú módosító javaslat
indokolását .

28 . Dr. Horváth Zsolt, dr. Spiák Ibolya, dr . Gógl Árpád, Soltész Miklós és
dr. Puskás Tivadar képviselő a törvényjavaslat 22 . § (5) bekezdésének a következő
módosítását javasolja:

"(5) A bíróság vagy a szabálysértési hatóság határozatát [a kamara kérelmére, vagy
- amennyiben az érintett személy kamarai tagsága a bíróság, eljáró hatóság előtt ismert
-] hivatalból, a jogerőre emelkedést követő 30 napon belül megküldi az illetékes kamarai
szervnek."

Indokolás : Lásd a T/1036/28 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Egészségügyi biz . nem támogatja

29. Dr. Csáky András képviselő a törvényjavaslat 28 . §-ának és az azt megelőző
címnek az elhagyását javasolja :

VISSZAVONVA!

Indokolás: Lásd a T/1036/6. számú módosító javaslat
indokolását .

30. Dr. Horváth Zsolt, dr. Spiák Ibolya, dr. Gógl Árpád, Soltész Miklós és
dr. Puskás Tivadar képviselő a törvényjavaslat 28. §-ának és az azt megelőző címnek az
elhagyását javasolja :

"[VIII. Egyéb törvények módosítása

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV . törvény módosítása]"
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Megjegyzés : A módosító javaslat által elhagyni javasolt 28 . § szövegét takarékossági okok miatt az ajánlás
nem tartalmazza.

Indokolás : Lásd a T/1036/37 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Egészségügyi biz . támogatja
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31 . Dr. Csáky András képviselő a törvényjavaslat 28 . § (2) bekezdésének az
elhagvását javasolja :

"[(2) Az Eüty. 112.§ (6) bekezdésének felvezető szövege helyébe a következő
rendelkezés lép :

„(6) Hivatalból - az a)-e) pontok szerinti adatok keletkezését, változását követő
30 napon belül - értesíti a működési nyilvántartást vezető szervet"] "

A módosítójavaslatot(tal) : - az Egészségügyi biz . támogatia

T/1036/52 . sz .
Megjegyzés : Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 32 . pontjában ismertetett

j avaslattal .

Indokolás : Lásd a T/1036/52 . számú módosító javaslat
indokolását .

32. Dr. Csáky András képviselő a törvényjavaslat 28. § (6) bekezdésének az
elhagyását javasolja :

"[(6) Az Eüty. a 140. §-át követően a következő alcímmel és 140/A-140/E . §-okkal
egészül ki:

„Az egészségügyi dolgozókra vonatkozó felelősségi szabályok]"

Megjegyzés: A módosító javaslat által elhagyni javasolt 28 . § (6) bekezdésének szövegét takarékossági okok
miatt az ajánlás nem tartalmazza .

T/1036/52 . sz .
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 31 . pontjában ismertetett

javaslattal .

Indokolás : Lásd a T/1036/52 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosítójavaslatot(tal) : - az Egészségügyi biz . támogatja

33. Dr. Schvarcz Tibor, dr . Kökény Mihály, dr. Czinege Imre, dr. Nyul István,
dr. Tóth István, dr . Vojnik Mária, Béki Gabriella képviselő a törvényjavaslat
28. § (6) bekezdésében az Eüty . 140/A. § (2) bekezdésének a következő módosítását
javasolja :

/(6) Az Eüty. a 140. §-át követően a következő alcímmel és 140/A-140/E . §-okkal
egészül ki :
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„Az egészségügyi dolgozókra vonatkozó felelősségi szabályok/

"(2) Az OET jogi személy, gazdálkodására a részben önállóan gazdálkodó
költségvetési szerv gazdálkodására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni . Tevékenység[ét]é
felett [az ÁNTSZ-re irányadó általános szabályok szerint] az egészségügyért felelős
miniszter [irányítja] felüzyeletet gyakorol ."

Indokolás : Lásd a T/1036/19. számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Egészségügyi biz . támogatja

34. Dr. Schvarcz Tibor, dr. Kökény Mihály, dr. Czinege Imre, dr. Nyul István,
dr. Tóth István, dr. Vojnik Mária képviselő a törvényjavaslat 28 . § (6) bekezdésében az
Eüty . 140/A. § (7) bekezdése d) pontjának a következő módosítását javasolja :

/(6) Az Eüty. a 140. §-át követően a következő alcímmel és 140/A-140/E . §-okkal
egészül ki :

„Az egészségügyi dolgozókra vonatkozó felelősségi szabályok/

"(7) A megyékben és a fővárosban működő MET-ek tagjai :

a) az ÁNTSZ illetékes megyei intézetének - a megyei tisztifőorvos által kijelölt - 3
képviselője, akik közül 1 orvos, 1 gyógyszerész, 1 egészségügyi szakdolgozó,

b) az egészségügy területén működő szakmai kamarák illetékes területi szervezete által
delegált 1-1 képviselő,

c) a szakmai kollégiumok elnöksége által delegált egy tag,

d) a megye területén működő egészségügyi szakellátást nyújtó közszolgáltatók közül a
gyógyintézetek [és fenntartóik/tulajdonosaik - ideértve az egyetemi centrumokat és
klinikákat működtető egyetemek képviselőit is -] 1-1 orvos és egészségügyi szakdolgozó
képviselője , továbbá a gyógyintézetek fenntartói/tulajdonosai- ideértve az egyetemi
centrumokat és klinikákat működtető ejzvetemek képviselőit is -egy-egy képviselője ."

Indokolás : Lásd a T/1036/25. számú módosító javaslat
indokolását .

A módosítójavaslatot(tal) : - az Egészségügyi biz . támogatja
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35. Dr. Schvarcz Tibor, dr. Kökény Mihály, dr. Czinege Imre, dr . Nyul István,
dr. Tóth István, dr . Vojnik Mária, Béki Gabriella képviselő a törvényjavaslat
29. § (1) bekezdése b) pontjának a következő módosítását javasolja :

/29. § (1) A szakmai kamara működésének költségeit/

"b) a [törvényben] jogszabályban meghatározott vagy [a] megállapodással átvett
közfeladatok ellátásához a központi költségvetéstől átvett pénzeszközök,"

Indokolás : Lásd a T/1036114. számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Egészségügyi biz . támogatja

36. Dr. Schvarcz Tibor, dr. Kökény Mihály, dr. Czínege Imre, dr . Nyul István,
dr. Tóth István, dr . Vojnik Mária, Béki Gabriella képviselő a törvényjavaslat
29. § (3) bekezdésének a következő módosításátjavasolja :

"(3) Amennyiben közfeladat ellátására jogszabály vagy az arra egyébként hatáskörrel
és illetékességgel rendelkező szervvel [vagy más személlyel] kötött megállapodás alapján
válik a szakmai kamarajogosulttá, a feladat [átadásáról szóló megállapodás tartalmazza az
elvégzéséhez] ellátáshoz szükséges pénzügyi fedezetet biztosít[ását]ani [is] kell a kamara
részére."

Indokolás : Lásd a T/1036118 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Egészségügyi biz . támogatja

37. Dr. Csáky András képviselő a törvényjavaslat 30. §-a helyébe a következő
rendelkezést javasolja :

"30. § [(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.

(2) E törvény 31-32 . §-ai, valamint 34 . §-ának (2) bekezdése 2007 . január 1 .
napján lépnek hatályba.]

E törvény 2007 . április 1 . napión lép hatályba."

Indokolás : Lásd a T/1036/55 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Egészségügyi biz . egyharmada sem támogatja
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38 . Dr. Schvarcz Tibor, dr. Kökény Mihály, dr . Czinege Imre, dr. Nyul István,
dr. Tóth István, dr. Vojnik Mária képviselő a törvényjavaslat 30. § (1) bekezdésének a
következő módosítását javasolja :

"30. § (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)] (3) bekezdése szerinti alapszabály alapján történő megválasztásuk napjától[, de
leghamarabb e törvény hatálybalépésének napján] kezdik meg működésüket , kivéve ha a
32 . ~ (6) bekezdését kell alkalmazni ."

T/1036/20 . sz .
Megjegyzés : Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 45 . és 51 . pontjában

ismertetett javaslattal .

Indokolás : Lásd a T/1036/20/1 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Egészségügyi biz . támogatja

39 . Dr. Schvarcz Tibor, dr. Kökény Mihály, dr . Czinege Imre, dr. Nyul István,
dr. Tóth István, dr. Vojnik Mária képviselő a törvényjavaslat 30. § (1) bekezdésének a
következő módosítását javasolja :

"30 . § (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)] LD bekezdése szerinti alapszabály alapján történő megválasztásuk napjától, de
leghamarabb e törvény hatálybalépésének napján kezdik meg működésüket , kivéve ha a 32 . §
(6) bekezdését kell alkalmazni ."

T/1036/22/2 . sz .
Megjegyzés : Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 52 . pontjában ismertetett

j avaslattal .

Indokolás : Lásd a T/1036/22/1 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Egészségügyi biz . támogatja

40. Dr. Horváth Zsolt, dr. Spiák Ibolya, dr . Gógl Árpád, Soltész Miklós és
dr. Puskás Tivadar képviselő a törvényjavaslat 30 . § (1) bekezdésének a következő
módosítását javasolja:

"30. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - [2007. április 1.12009 .
január 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 ."

Indokolás : Lásd a T/1036136. számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Egészségügyi biz . nem támogatja



41. Dr. Horváth Zsolt, dr . Spiák Ibolya, dr. Gógl Árpád, Soltész Miklós és
dr. Puskás Tivadar képviselő a törvényjavaslat 30 . § (1) bekezdésének a következő
módosítását és (2) bekezdésének az elhagyását javasolja:

"30. § [(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.

(2) E törvény 31-32. §-ai, valamint 34. §-ának (2) bekezdése 2007. január 1 .
napján lépnek hatályba.]"

Indokolás: Lásd a T/1036/31 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Egészségügyi biz . nem támogatja

42. Béki Gabriella képviselő a törvényjavaslat 30 . § (1) bekezdésének a következő
módosítását javasolja :

"30. § (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)] Q) bekezdése szerinti alapszabály alapján történő megválasztásuk napjától[, de
leghamarabb e törvény hatálybalépésének napján] kezdik meg működésüket , kivéve ha a
32. § (6) bekezdését kell alkalmazni ."

T/1036/38 . sz .
Megjegyzés : Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 46 . és 53 . pontjában

ismertetett javaslattal .

Indokolás : Lásd a T/1036/38/1 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Egészségügyi biz . támogatja



- 25 -

43. Béki Gabriella képviselő a törvényjavaslat 30 . § (1) bekezdésének a következő
módosítását javasolja :

"30. § (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)j (3) bekezdése szerinti alapszabály alapján történő megválasztásuk napjától, de
leghamarabb e törvény hatálybalépésének napján kezdik meg működésüket , kivéve ha a 32 . §
(6) bekezdését kell alkalmazni ."

Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 54 . pontjában ismertetett
j avaslattal.

Indokolás : Lásd a T/1036/39/1 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Egészségügyi biz . nem támogatja

44. Dr. Horváth Zsolt, dr. Spiák Ibolya, dr. Gógl Árpád, Soltész Miklós és
dr. Puskás Tivadar, valamint Dr. Csáky András képviselő a törvényjavaslat 31 . §-árvak az
elhaw,yását javasolja :

"[31 . § (1) A Magyar Orvosi Kamara, a Magyar Gyógyszerész Kamara, a Magyar
Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (a továbbiakban együtt : Kamara) etikai, etikai-
fegyelmi bizottsága a 2006. december 31-én folyamatban lévő etikai eljárást annak
további folytatása nélkül 2007. január 31-ig megszünteti.

(2) Az orvosi, gyógyszerészi, szakdolgozói foglalkozás szakmai szabályainak
megszegésével összefüggésben indított etikai eljárás megszüntetésekor, de legkésőbb
2007. március 31-ig - amennyiben a Kamara eljárása során a szakmai szabálysértés
alapos gyanúja beigazolódott - az ÁNTSZ eljárása megindításának alapjául szolgáló
tényeket és iratokat a Kamara és a perben eljáró bíróság megküldi az ÁNTSZ-nek az
egészségügyi szolgáltató működési engedélye szerint illetékes megyei intézetéhez további
intézkedések megtétele érdekében .

(3) A 2007 . január 1-je előtt kiszabott jogerős etikai büntetés és bírósági ítélet az
arra vonatkozó szabályok szerint évül e1.1"

T/1036/39/2 . sz .

T/1036/50., /53 . sz .
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 7 . és 59. pontjában

ismertetett javaslattal .

Indokolás : Lásd a T/1036/30 . számú és a T/1036/51 . számú
módosító javaslat indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Egészségügyi biz . nem támogatja
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45 . Dr. Schvarcz Tibor, dr . Kökény Mihály, dr. Czinege Imre, dr. Nyul István,
dr. Tóth István, dr . Vojnik Mária képviselő a törvényjavaslat 31 . § (1)-(2) bekezdéseinek a
következő módosítását javasolja :

"31 . § (1) A Magyar Orvosi Kamara, a Magyar Gyógyszerész Kamara, a Magyar
Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (a továbbiakban együtt : Kamara) etikai, etikai-fegyelmi
bizottsága a [2006. december 31-én] 2007 . január 31-én folyamatban lévő etikai eljárást
annak további folytatása nélkül [2007. január 31-ig] 2007. február 28-ig megszünteti .

(2) Az orvosi, gyógyszerészi, szakdolgozói foglalkozás szakmai szabályainak
megszegésével összefüggésben indított etikai eljárás megszüntetésekor, de legkésőbb [2007 .
március 31-ig] 2005 . április 30-ig - amennyiben a Kamara eljárása során a szakmai
szabálysértés alapos gyanúja beigazolódott - az ÁNTSZ eljárása megindításának alapjául
szolgáló tényeket és iratokat a Kamara és a perben eljáró bíróság megküldi az ÁNTSZ-nek az
egészségügyi szolgáltató működési engedélye szerint illetékes megyei intézetéhez további
intézkedések megtétele érdekében ."

A módosító javaslatot(tal) : - az Egészségügyi biz . támogatja

T/1036/20 . sz .
Megjegyzés : Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 38 . és 51 . pontjában

ismertetett javaslattal .

Indokolás : Lásd a T/1036/20/2 . számú módosító javaslat
indokolását .

46. Béki Gabriella képviselő a törvényjavaslat 31. § (1)-(2) bekezdéseinek a
következő módosítását javasolja:

"31 . § (1) A Magyar Orvosi Kamara, a Magyar Gyógyszerész Kamara, a Magyar
Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (a továbbiakban együtt : Kamara) etikai, etikai-fegyelmi
bizottsága a [2006. december 31-én] 2007 . január 31-én folyamatban lévő etikai eljárást
annak további folytatása nélkül [2007. január 31-ig] 2007. február 28-ig megszünteti .

(2) Az orvosi, gyógyszerészi, szakdolgozói foglalkozás szakmai szabályainak
megszegésével összefüggésben indított etikai eljárás megszüntetésekor, de legkésőbb [2007 .
március 31-ig] 2007 . április 30-ig - amennyiben a Kamara eljárása során a szakmai
szabálysértés alapos gyanúja beigazolódott - az ÁNTSZ eljárása megindításának alapjául
szolgáló tényeket és iratokat a Kamara és a perben eljáró bíróság megküldi az ÁNTSZ-nek az
egészségügyi szolgáltató működési engedélye szerint illetékes megyei intézetéhez további
intézkedések megtétele érdekében ."

T/1036/38 . sz .
Megjegyzés : Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 42 . és 53. pontjában

ismertetett javaslattal .

Indokolás : Lásd a T/1036/38/2. számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Egészségügyi biz . támogatja
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47 . Dr. Csáky András képviselő a törvényjavaslat 32 . §-ának az elhagyását javasolja :

VISSZAVONVA!

Indokolás: Lásd a T/1036/8 . számú módosító javaslat
indokolását .

48 . Dr. Horváth Zsolt, dr . Spiák Ibolya, dr . Gógl Árpád, Soltész Miklós és
dr. Puskás Tivadar képviselő a törvényjavaslat 32 . §-ának az elhagvását javasolja :

"[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 céljából 2007. január 31-éig továbbműködnek.
Ezen személyek tagsági viszonyuk megszűnését követően az érintett kamarai országos
elnökségtől kérhetik a (3) bekezdés szerint az ismételt tagfelvételt .

(2) 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) Az (2) 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. Az alakuló küldöttközgyűlésbe való
küldött ajánlás módját, illetve a küldöttek megválasztásának rendjét az országos
elnökségek 2007. február 1-jét követően a nyilvántartásba bejelentkezettek létszáma
alapján határozzák meg .]"

Indokolás : Lásd a T/1036/32 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz . nem támogatja

49. Dr. Schvarcz Tibor, dr. Kökény Mihály, dr. Czinege Imre, dr. Nyul István,
dr. Vojnik Mária, Béki Gabriella képviselő a törvényjavaslat 32 . §-a helyébe a következő
rendelkezést javasolja :

"32 . § [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 céljából 2007 . január 31-éig
továbbműködnek. Ezen személyek tagsági viszonyuk megszűnését követően az érintett
kamarai országos elnökségtől kérhetik a (3) bekezdés szerint az ismételt tagfelvételt .



(2) 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) Az (2) 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. Az alakuló küldöttközgyűlésbe való
küldött ajánlás módját, illetve a küldöttek megválasztásának rendjét az országos
elnökségek 2007. február 1-jét követően a nyilvántartásba bejelentkezettek létszáma
alapján határozzák meg.]

(1) Valamennyi, e törvény hatálya alá tartozó szakmai kamarai tag tagsági viszonya
fennmarad. A kamarai tagok tagsági viszonyukat - a kamarai tagfelvételre a kérelem
benyúitásának időpontjában egyébként jogosult kamarai szervhez intézett -egyoldalú,
írásbeli nyilatkozattal megszűntethetik . A megszűntetés érvényességéhez a kamara elfogadó
nyilatkozata nem szükséges . A tagsági jogviszony megszűnésének napja -a (2) bekezdésében
foglalt kivétellel -a megszűntető nyilatkozat postára adását, vagy személyes beadás esetén a
kamara szerve által igazolt átvételét követő ötödik munkanap . A megszűnés hónapjában
esedékes kamarai tagdíj időarányos részét visszakövetelni nem lehet .

(2) A kamara országos és területi elnöksége a (4) bekezdés szerinti feladataik ellátása
céljából 2007 . április 30-ig működik tovább . Az elnökségi tagok tag-sági jogviszonya annak az
(1) bekezdés szerinti, korábbi megszűntetése esetén is 2007 . április 30-ig fennmarad.

(3) A Kamara 2007 . március 31 . napjáig- soron kívüli kamarai választások során -
alakuló országos küldöttközgyűlést választ, amelynek megbízatása az alakuló
küldöttközgyűlés által elfogadott alapszabály szerinti időtartamig szól . 2007. május 1 . napján
- az alakuló küldöttközgyűlés kivételével -a 2007. április30-ánhivatalban lévő kamarai
szervek, illetőleg tisztségviselők megbízatása megszűnik .

(4) A (3) bekezdés szerinti soron kívüli kamarai választásokon a 2007 . február 7-én a
nyilvántartásban szereplő kamarai tagok - ide értve azokat az új tagokat is, akik 2007 . január
31 . na 'ái az érintett kamarai országos elnökség által az önkéntes kamarai tagokról vezetett
nyilvántartásba (tagjegyzékbe) felvételüket kérték - választhatnak, illetve választhatóak meg
küldöttnek . Az alakuló küldöttgyűlésbe való küldött ajánlás módját, illetve a küldöttek
megválasztásának rendjét az országos elnökségnek 2007 . február 7-ét követően a
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 .
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(6)Amennyiben a Magyar Orvosi Kamara, a Magyar Gyógyszerész Kamara, illetve a
Magyar Egészségügyi Szakdolgozói 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 : Lásd a T/1036/26 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Egészségügyi biz . támogatja

50. Dr. Csáky András képviselő a törvényjavaslat 32. §-a helyébe a következő
rendelkezést javasolja :

"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 céljából 2007 . január 31-éig továbbműködnek.
Ezen személyek tagsági viszonyuk megszűnését követően az érintett kamarai országos
elnökségtől kérhetik a (3) bekezdés szerint az ismételt tagfelvételt .

(2) 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) Az (2) 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. Az alakuló küldöttközgyűlésbe való
küldött ajánlás módját, illetve a küldöttek megválasztásának rendjét az országos
elnökségek 2007. február 1-jét követően a nyilvántartásba bejelentkezettek létszáma
alapján határozzák meg.]

Az e törvény hatályba lépése napján szakmai kamarai tag egészségügyi dolgozó a
kamarai tagsági viszonyáról bármikor írásban lemondhat . A tagságról történő lemondás a
kamarai tagságot megszünteti ."

Indokolás : Lásd a T/1036/56 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Egészségügyi biz. nem támogatja



51. Dr. Schvarcz Tibor, dr . Kökény Mihály, dr. Czinege Imre, dr. Nyul István,
dr. Tóth István, dr. Vojnik Mária képviselő a törvényjavaslat 32 . §-ának a következő
módosítását javasolja :

"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 céljából 2007 . január 31-éig továbbműködnek.
Ezen személyek tagsági viszonyuk megszűnését követően az érintett kamarai országos
elnökségtől kérhetik a (3) bekezdés szerint az ismételt tagfelvételt .] 2007. január 1 . és
március 31 . napiaközött - a kamarai országos elnökséghez intézett - egyoldalú, írásbeli
nyilatkozattal fenntarthatja kamarai tagsági viszonyát . A tagsági viszonyt fenntartó
nyilatkozattétel hiányában a kamarai tagsági viszony 2007 . április 1 . napján megszűnik. A
tagságot fenntartó nyilatkozat érvényességéhez a Kamara külön elfogadó nyilatkozata nem
szükséges. A tagsági viszonyukat fenn nem tartó kamarai tagok személyes adatait a kamarai
tagsági nyilvántartásokból haladéktalanul törölni kell .

továbbműködnek. Az (1) bekezdéstől eltérően az elnökségi tagok tagsági viszonya fenntartási
nyilatkozat hiányában 2007 . június 1 . napján szűnik meg .

[(2)] (3) A Kamara 2007 . [február 28.] június l . 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] az országos elnökség kivételével - a
2007. március 31-én hivatalban lévő kamarai szervek, illetőleg tisztségviselők megbízatása
megszűnik .

[(3)]	 A[z (2)] (3) bekezdés szerinti soron kívüli kamarai választásokon azok a
kamarai tagok választhatnak, illetve választhatóak meg küldöttnek, akik [2007 . január 31.
napjáig] a választás napján az érintett kamarai országos elnökség által az önkéntes kamarai
tagokról vezetett nyilvántartásban (tagjegyzékben) [felvételüket kérik] szerepelnek tagsági
jogviszonyuk (1) bekezdés szerinti fenntartása vagy új tagsági viszony létesítése
következtében . Az alakuló küldöttközgyűlésbe való küldött ajánlás módját, illetve a küldöttek
megválasztásának rendjét az országos elnökségek [2007. február 1-jét] 2007. április 15-ét
követően [a nyilvántartásba bejelentkezettek] a nyilvántartásban szereplő kamarai tagok
létszáma alapján határozzák meg azzal, hogy a létszám meghatározásakor a 2007 . április 1-jét
követően létesített új tagsági viszonyokra is figyelemmel kell lenni .

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

(2) A kamarai országos elnökségek a (4) bekezdés szerinti feladataik ellátása céljából
az új országos elnökségek megválasztásáig, de legkésőbb 2007 . május 31-éig
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(6) Amennyiben valamely kamara tagjainak létszáma 2007 . április 1-jén országos
szinten eléri az adott kamara 2006 . december 31-én nyilvántartott tagjai létszámának
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, a tagságuk megszűnése miatt
hivatalukat elvesztett tisztségviselők és választott testületi tagok úiraválasztását 2007 . június
30-ig le kell bonyolítani . Azt a választott testületet, amely tagjai legalább egyharmadának
2007. április 1-ig megszűnik a kamarai tagsági viszonya, 2007 . június 1-ig újra kell
választani ."

Megjegyzés : Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 38 . és 45 . pontjában
ismertetett javaslattal .

Indokolás : Lásd a T/1036/20/3. számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Egészségügyi biz . támogatja

52. Dr. Schvarcz Tibor, dr . Kökény Mihály, dr. Czinege Imre, dr. Nyul István,
dr. Tóth István, dr. Vojnik Mária képviselő a törvényjavaslat 32 . §-ának a következő
módosítását javasolja :

"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 céljából 2007 . 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 benyújtásának időpontjában
eg,yébként jogosult kamarai szervhez intézett - egyoldalú, írásbeli nyilatkozattal
megszüntethetik. A megszüntetés érvényességéhez a kamara elfogadó nyilatkozata nem
szükséges. A tagsági jogviszony megszűnésének napja - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel -
amegszüntető nyilatkozat postára adását, vagy személyes beadás esetén a kamara szerve által
igazolt átvételét követő ötödik munkanap. A megszűnés hónapjában esedékes kamarai tagdíj
időarányos részét visszakövetelni nem lehet . A tagsági viszonyukat megszüntető kamarai
tagok személyes adatait a kamarai tagsági nyilvántartásokból haladéktalanul törölni kell .

(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)] (3) 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 .

T/1036/20 . sz .
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[(3)] (4) A[z (2)] 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 azúitagokat 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] lét 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 napión kamarai tagsági viszonyban áll, továbbá tagsági viszonyának
megszüntetése nincs folyamatban. Megválasztását követően küldöttként érvényesen csak az
járhat el, aki eliárása na-pián 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 ."

T/1036/22/1 . sz .
Megjegyzés : Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 39 . pontjában ismertetett

j avaslattal .

Indokolás : Lásd a T/1036/22/2 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Egészségügyi biz . támogatja

53 . BéM Gabriella képviselő a törvényjavaslat 32 . §-ának a következő módosítását
javasolja :

"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 céljából 2007 . január 31-éig továbbműködnek.
Ezen személyek tagsági viszonyuk megszűnését követően az érintett kamarai országos
elnökségtől kérhetik a (3) bekezdés szerint az ismételt tagfelvételt .] 2007. január 1 . és
március 31 . na'a között- a kamarai tagfelvételre a kérelem benyújtásának időpontjában
egyébként jogosult kamarai szervhez intézett-egyoldalú, írásbeli nyilatkozattal fenntarthatja
kamarai tagsági viszonyát. A tagsági viszonyt fenntartó nyilatkozattétel hiányában a kamarai
tagsági viszony 2007 . április 1 . napján megszűnik. A tagságot fenntartó nyilatkozat
érvényességéhez a kamara külön elfogadó nyilatkozata nem szükséges . A tagsági viszonyukat
fenn nem tartó kamarai tagok személyes adatait a kamarai tagsági nyilvántartásokból
haladéktalanul törölni kell .
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(2) A kamarai országos elnökségek a (4) bekezdés szerinti feladataik ellátása céljából
2007. május 31-éig továbbműködnek . Az elnökségi tagok tagsági viszonya annak az (1)
bekezdés szerinti, korábbi megszűnése esetén is 2007 . május 31-ig fennmarad .

[(2)] (3) A Kamara 2007 . (február 28 .] június 1 . 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 .] A 2006. március
31-én hivatalban lévő kamarai szervek, illetőleg tisztségviselők megbízatása-a (2)
bekezdésben foglalt kivétellel -az alakuló küldöttközgyűlés által meghatározott időpontban,
de legkésőbb 2007 . július 1-jén megszűnik .

[(3)]

	

A[z (2)]	 bekezdés szerinti soron kívüli kamarai választásokon azok a
kamarai tagok választhatnak, illetve választhatóak meg küldöttnek, akik [2007. január 31.
napjáig] a választás napján az érintett kamarai országos elnökség által az önkéntes kamarai
tagokról vezetett nyilvántartásban (tagjegyzékben) [felvételüket kérik] szerepelnek. Az
alakuló küldöttközgyűlésbe való küldött ajánlás módját, illetve a küldöttek megválasztásának
rendjét az országos elnökségek [2007 . február 1-jét] 2007 . április 15-ét követően [a
nyilvántartásba bejelentkezettek] a nyilvántartásban szereplő kamarai tagok létszáma
alapján határozzák meg azzal, hogy a létszám meghatározásakor a 2007 . április 1-jét követően
létesített új tagsági viszonyokra is figyelemmel kell lenni .

(5) A (4) bekezdés szerinti küldöttnek az választható meg, aki nyilatkozik arról, hogy
küldötté választása na*ánkamarai 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 . április 1-jén - 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, a tagságuk
megszűnése miatt hivatalukat elvesztett tisztségviselők és választott testületi tagok
újraválasztását 2007 . június 30-ig le kell bonyolítani . Azt a választott testületet, amely tagjai
legalább egyharmadának 2007. április 1-ig megszűnik a kamarai tagsági viszonya, 2007 .
június 1-ig újra kell választani ."

Indokolás : Lásd a T/1036/38/3. számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Egészségügyi biz . támogatja

T/1036/38 . sz .
Megjegyzés : Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 42 . és 46. pontjában

ismertetett javaslattal.
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54 . Béki Gabriella képviselő a törvényjavaslat 32 . §-ának a következő módosítását
javasolja :

"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 céljából 2007. 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 benyújtásának időpontjában
egyébként jogosult kamarai szervhez intézett - egyoldalú, írásbeli nyilatkozattal
megszüntethetik. A mezszüntetés érvényességéhez a kamara elfogadó a nyilatkozata nem
szükséges. A tagsági jogviszony megszűnésének napja - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel -
amegszüntető nyilatkozat postára adását, vagy személyes beadás esetén a kamara szerve által
igazolt átvételét követő ötödik munkanap. A megszűnés hónapjában esedékes kamarai tagdíi
időarányos részét visszakövetelni nem lehet . A tagsági viszonyukat megszüntető kamarai
tagok személyes adatait a kamarai tagsági nyilvántartásokból haladéktalanul törölni kell .

(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)] (3) 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)] (4) A[z (2)] L3) 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 az új tagokat 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
'árhat el aki el*árára na 'ánkamarai ta sági 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 tagság 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 ."



Megjegyzés : Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 43 . pontjában ismertetett
j avaslattal.

- 3 5 -

T/1036/39/1 . sz .

Indokolás : Lásd a T/1036/39/2 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Egészségügyi biz . nem támogatja

55. Dr. Horváth Zsolt, dr. SpUk Ibolya, dr. Gógl Árpád, Soltész Miklós és
dr. Puskás Tivadar képviselő a törvényjavaslat 33. §-inak az elhagyását javasolja :

"[33 . § E törvény hatályba lépésével egyidejűleg

a) az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000 . évi 11. törvény 1 . § (2) bekezdésének
c) pontjában a „Magyar Orvosi Kamara" szövegrész helyébe „az ÁNTSZ illetékes
megyei intézetének tisztifőorvosa",

b) az Eüty. 110. §-a (16) bekezdésében az „Az illetékes szakmai kamara"
szövegrész helyébe az „A működési nyilvántartást vezető szerv"

szöveg lép.]"

Indokolás : Lásd a T/1036/29 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Egészségügyi biz . nem támogatja

56. Dr. Csáky András képviselő a törvényjavaslat 33 . § a) pontjának az elhagyását
javasolja:

VISSZAVONVA az Egészségügyi bizottság ülésén!

Indokolás: Lásd a T/1036143 . számú módosító javaslat
indokolását .

57. Dr. Csáky András képviselő a törvényjavaslat 34 . §-ának az elhagyását javasolja :

VISSZAVONVA!

Indokolás : Lásd a T/103619 . számú módosító javaslat
indokolását .



58. Dr. Horváth Zsolt, dr. Spiák Ibolya, dr. Gógl Árpád, Soltész Miklós és
dr. Puskás Tivadar képviselő a törvényjavaslat 34 . § (1) bekezdése k) pontjának az
elhagyását javasolj a :

/34. § (1) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti/

"[k) az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003 . évi
LXXXIV. törvény 5. §-a (1) bekezdésében az „a szakmai kamarák által kidolgozott"
szövegrész .]"

Indokolás : Lásd a T/1036/35 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Egészségügyi biz . nem támogatja

59. Dr. Csáky András képviselő a törvényjavaslat 34 . § (2) bekezdésének az
elhagyását javasolja:

"[(2) Felhatalmazást kap az egészségügyért felelős miniszter, hogy az egyes
egészségügyi dolgozók általános szakmai-etikai szabályait, valamint a vétkes
megszegésük esetén alkalmazandó jogkövetkezmények alkalmazásának általános
rendjét tartalmazó Rendtartást rendeletében kiadja .]"

Megjegyzés : Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 7 . és 44. pontjában
ismertetett javaslattal .

Indokolás : Lásd a T/1036/50 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Egészségügyi biz . nem támogatia

60. Dr. Horváth Zsolt, dr. Spiák Ibolya, dr. Gógl Árpád, Soltész Miklós és dr.
Puskás Tivadar, valamint dr. Csáky András képviselő a törvényjavaslat 35. §-ának az
elhagyását javasolja :

"[35. § (1) Az Eüty. e törvény 28 . § (6) bekezdésével megállapított 140/A. §-a
szerinti Országos Etikai Tanács ülését első alkalommal az e törvény hatálybalépését
követő 60 napon belüli időtartamra össze kell hívni . Az Országos Etikai Tanács az
egészségügyi dolgozókra kiterjedő etikai-fegyelmi szabályzatot legkésőbb 2007. március
31-ig az egészségügyi miniszter elé terjeszti .

T/1036/51 .,/53 . sz .
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(2) A Megyei Etikai Bizottságok - az ÁNTSZ megyei intézeteinek szervezeti
keretei között - 2007. március 31-ével megkezdik működésüket.]"

Indokolás : Lásd a T/1036/27 . számú és T/1036/50 . számú
módosító javaslat indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Egészségügyi biz . nem támogatja

61. Dr. Csáky András képviselő a törvényjavaslat 35. §-át új (3) bekezdéssel
javasolja kiegészíteni :

"(3) Az e törvény hatályba lépésével a Kamarák hatásköréből kikerülő közfeladatok
ellátására a Kamarák által foglalkoztatottak munkavégzésre irányuló jogviszonyának
megszüntetésével kapcsolatban felmerülő többletköltségek fedezetének forrását az ágazati
minisztérium biztosítja ."

Indokolás : Lásd a T/1036/45 . számú módosító javaslat
indokolását.

A módosító javaslatot(tal) : - az Egészségügyi biz . nem támogatja

62. Dr. Csáky András képviselő a törvényjavaslat 35. §-át új (3)-(4) bekezdésekkel
javasolja kiegészíteni :

"35. $ (3) A Magyar Orvosi Kamara tekintetében az e törvény 1 . & (3) bekezdésében
meghatározott területi kamarák alatt a Magyar Orvosi Kamaráról szóló 1994 . évi XXVIII .
törvény (Okt .) 1 . § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott megyei kamarákat kell érteni .

(4) E törvény hatályba lépése napján az Okt . szerinti helyi kamarák megszűnnek . Az e
törvény alapján megszűnő helyi kamara általános jogutódja a helyi kamara székhelye szerint
illetékes (3) bekezdésben meghatározott területi kamara ."

Indokolás : Lásd a T/1036/54 . számú módosító javaslat
indokolását.

A módosító javaslatot(tal) : - az Egészségügyi biz . nem támogatja



63. Béki Gabriella és dr. Kökény Mihály képviselő a törvényjavaslatot új 35. §-sal
javasolj a kiegészíteni :

"35. § (3) A Magyar Orvosi Kamara tekintetében az e törvény 1 . $ (3) bekezdésében
meghatározott területi kamarák alatt a Magyar Orvosi Kamaráról szóló 1994 . évi XXVIII .
törvény (Okt .) 1 . ~ (2) bek. b) pontfában meghatározott megyei kamarákat kell érteni .

(4) E törvény hatályba lépése napión az Okt . szerinti helyi kamarák megszűnnek . Az e
törvény alapión megszűnő helyi kamara általános jogutódja a helyi kamara székhelye szerint
illetékes (3) bekezdésben meghatározott területi kamara ."

Indokolás : Lásd a T/1036/40. számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Egészségügyi biz . támogatja

Összeállította: az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya

Budapest, 2006 . november 2 .

Dr. Kökény Mihály s.k.
az Egészségügyi
bizottság elnöke
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