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Bizottsági módosító iavaslat

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

bizottsági módosító javaslatot

terjeszti elő :

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

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 és külön ios~zabályban 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 - szűkség 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 jegyzékéti

1) külön törvény szerint közreműködik az egészségűgvi dolgozókra kiterjedő
szakmai-etikai szabályzat kidolgozásában .

2. A törvényjavaslat 8 . §-a a következők szerint módosul :

8 . § (1) A szakmai kamara [a kamarai tagsággal összefüggő etikai kérdésekben
elvi állásfoglalások kiadására] a külön jogszabály szerinti, az egészségügyi
dolgozókra kiteriedő szakmai-etikai szabályzat tartalmát érintő iavaslatok
kidolgozására etikai kollégiumot működtet .

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

3. A törvényjavaslat 20 . §-a a következők szerint módosul :

[20. § (1) A szakmai kamara etikai vétség gyanúja esetén etikai eljárást folytat
le. E törvény alkalmazásában etikai vétség :
a) a szakmai kamara etikai szabályzatában foglalt, a kamarai tagsággal

összefüggő etikai szabályoknak,
b) az alapszabályban, illetőleg a szakmai kamara más belső szabályzatában

foglalt vagy a választott tisztségből eredő kötelezettségnek
a vétkes megszegése.

(2) E törvény alkalmazásában nem tekinthető etikai vétségnek a külön törvény
szerint meghatározott szakmai-etikai szabályok megszegése, amennyiben ezen
szabályok vétkes megszegése esetében az etikai eljárásra a külön törvényben
meghatározott szerv jogosult.]

20. § A szakmai kamara etikai vétség gvanúia esetén etikai eljárást folytat le . E
törvény alkalmazásában etikai vétség :

a) a külön törvény szerint meghatározott szakmai-etikai szabályok vétkes
megszegése, kivéve, ha ezen szabályok vétkes megszegése esetében az etikai eljárásra



a külön törvényben meghatározott szerv jogosult,
b) az alapszabályban, illetőleg a szakmai kamara más belső szabályzatában foglalt

vagy a választott tisztségből eredő kötelezettségnek a vétkes megszegése .

3. A törvényjavaslat 21 . §-a a következők szerint módosul :

21 . §

(1) A közalkalmazotti, közszolgálati jogviszony keretében egészségügyi
tevékenységet végzővel szemben felmerült, fegyelmi eljárás alapjául is szolgáló etikai
vétség alapos gyanúja esetén az azt észlelő kamarai szervírásban kezdeményezi a
munkáltatónál a fegyelmi eljárás lefolytatását .

(2) A munkáltató, ha annak külön törvényben meghatározott feltételei fennállnak, az
(1) bekezdés szerint kezdeményezett fegyelmi eljárást lefolytatja, ellenkező esetben a
kezdeményezést visszautasítja és a visszautasítás indokáról a kezdeményezőt
tájékoztatja .

(3) A munkáltató - a (2) bekezdésben foglalt rendelkezéstől függetlenül is - a
kamarai taggal szembeni fegyelmi eljárás megindításáról és annak eredményéről
minden esetben értesíti a területi szervezetnél működő etikai bizottságot .

(4) Ha az egészségügyi tevékenység szakmai szabályai, illetőleg a külön törvény
szerint meghatározott szakmai-etikai szabályok megszegésének alapos gyanúját a
szakmai kamara valamely szerve észleli, a kamarai szerv -amennyiben az etikai eljárás
lefolytatására nem rendelkezik hatáskörrel- az eljárásuk megindításának alapjául
szolgáló tényekről tájékoztatja a külön jogszabály szerint illetékes Megyei Etikai
Tanácsot, illetve további intézkedések megtétele érdekében az Állami
Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatnak (a továbbiakban : ÁNTSZ) az - az
egészségügyi szolgáltató működési engedélye szerint - illetékes megyei intézetét .

4. A törvényjavaslat 22. §-a a következők szerint módosul :

22 . § (1) [Kamarai etikai] Etikai ügyben [első fokon] a területi szervezet etikai
bizottsága jár el .

(2) Az etikai eljárást etikai vétség alapos gyanúja esetén meg kell indítani, és az
annak megindításától számított 30 napon belül le kell folytatni . Az etikai eljárás
megindításáról az érintettet - az eljárás megindításával egyidejűleg - írásban
tájékoztatni kell .

(3) Nem indítható meg az etikai eljárás, ha a cselekménynek az elsőfokú etikai
bizottság tudomására jutásától 3 hónap, vagy a cselekmény elkövetése óta 3 év eltelt .



(4) Ha az etikai vétségnek is minősülő ügyben büntető- vagy szabálysértési eljárás
indult, az elj árős j ogerős befej ezésétől számított 3 hónapon belül az etikai elj árős akkor
is megindítható, ha a (3) bekezdésben meghatározott határidő eltelt. A 3 hónapos
határidő a j ogerős határozat területi szervezettel történt közlésétől számít .

(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 .

5. A törvényjavaslat 23 . §-a a következők szerint módosul :

23. § (1) Az [elsőfokú) etikai bizottság az etikai felelősség tárgyában hozott döntését
írásbeli, indokolt határozatba foglalja és megküldi az eljárás alá vont személynek,
illetőleg az etikai eljárás megindítását kezdeményezőnek .

(2) [Az) A 20. $ b) pontja szerinti etikai vétség esetében az elsőfokú határozattal
szemben az érintett, valamint az etikai eljárás megindítását kezdeményező a
kézbesítéstől számított 15 napon belül fellebbezhet az országos etikai bizottsághoz .
A 20 .	a) pontja szerinti etikai vétség esetén esetében az elsőfokú határozattal
szemben az érintett, valamint az etikai eljárás megindítását kezdeményező a
kézbesítéstől számított 15 napon belül fellebbezhet a külön törvény szerinti Országos
Etikai Tanácshoz . Ebben az esetben a fellebbezést a kamara országos etikai
bizottságához kell benyújtani . A kamara országos etikai bizottsága az etikai bizottság
határozatát 8 napon belül megváltoztathatja .

(3) A 20. & b) pontja szerinti etikai vétség esetében a másodfokú etikai bizottság a
fellebbezés tárgyában írásbeli, indokolt határozatot hoz, és azt megküldi az eljárás alá
vont személynek, az etikai eljárást kezdeményezőnek, valamint az első fokon eljáró
etikai bizottságnak. E határozatot a fellebbezés benyújtásától számított 30 napon belül
kell meghozni .

(4) Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a kamarai etikai bizottság
határozathozatalára a közigazgatási hatósági eljárásra vonatkozó szabályokat kell
megfelelően alkalmazni .

(5) A (D bekezdés szerinti másodfokú határozat ellen a kézbesítéstől számított 30
napon belül a közigazgatási perekre irányadó szabályok szerint kereset terjeszthető
elő .

5. A törvényjavaslat 25 . §-a a kővetkezők szerint módosul :

25. §

(1) A 20. § beontja szerinti etikai vétség esetében a [Kiszabható] kiszabható etikai



büntetések:
•

	

a figyelmeztetés,
b) a megrovás,
•

	

a mindenkori legkisebb kötelező munkabér havi összegének tízszereséig terjedő
pénzbírság,

d) a tagsági viszony 1-6 hónapig terjedő felfüggesztése,
•

	

a 18. § (2) bekezdésében meghatározott esetekben a kizárás .

(2) Az (1) bekezdés d)-e) pontjában szereplő etikai büntetések az (1) bekezdés c)
pontja szerinti etikai büntetéssel együttesen is alkalmazhatók .

(3) Az első-, és a másodfokú etikai bizottság akkor határozatképes, ha az ülésen
legalább 5 tagja jelen van . Az etikai bizottság érdemi határozatot a jelenlévő tagjainak
szótöbbségével hoz
•

	

az etikai felelősség tárgyában,
b) az (1) bekezdés a)-c) pontjában szereplő etikai büntetések alkalmazása

tekintetében,
•

	

bármely jogerős marasztaló határozatnak az alapszabályban meghatározott módon
való közzétételéről .

(4) Az (1) bekezdés d) pontja szerinti etikai büntetés alkalmazásához a bizottság
tagjainak kétharmados szótöbbsége szükséges .

(5) Az etikai felelősség megállapítása esetén az etikai bizottság határozatában
kötelezheti az elmarasztalt személyt az eljárás költségeinek részben vagy egészben
történő megfizetésére .

(6) Az (1) bekezdés d)-e) pontjaiban megjelölt etikai büntetés jogerős kiszabásáról
értesíteni kell az érintett személy egészségügyi tevékenysége szerinti működési
nyilvántartást vezető szervet.

3. A törvényjavaslat 28 . §-ának (6) bekezdése a következők szerint módosul :

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

„Az egészségügyi dolgozókra vonatkozófelelősségi szabályok

140/A . § (1) Az orvosi, gyógyszerészi, egészségügyi szakdolgozói foglalkozás
általános szakmai, illetőleg etikai (a továbbiakban együtt: etikai) szabályainak
kidolgozására, meghatározott esetekben az orvosokkal, gyógyszerészekkel,
egészségügyi szakdolgozókkal (a továbbiakban együtt : egészségügyi dolgozók)
szemben szakmai-etikai (a továbbiakban : etikai) eljárás lefolytatására Országos Etikai
Tanács (a továbbiakban: OET) működik és az egészségügyi dolgozókkal szemben
etikai eljárás lefolytatására Megyei Etikai Tanácsok (a továbbiakban : MET)
működnek.



(2) Az OET jogi személy, gazdálkodására a részben önállóan gazdálkodó
költségvetési szerv gazdálkodására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni .
Tevékenységét az ÁNTSZ-re irányadó általános szabályok szerint az egészségügyért
felelős miniszter irányítja .

(3) Az OET titkársági feladatait az ÁNTSZ az Országos Tisztifőorvosi Hivatal útján
látja el. Az OET és a MET-ek működtetésének tárgyi és személyi feltételeiről az
Országos Tisztifőorvosi Hivatal gondoskodik .

(4) A MET-ek az ÁNTSZ illetékes megyei intézeteinek szervezeti keretében
működnek .

(5) Az OET teljes ülésén, a tagok minősített többségével megalkotott, az
egészségügyi dolgozókra kiterjedő szakmai-etikai szabályzatot (a továbbiakban :
Rendtartás) az egészségügyért felelős, miniszter elé jóváhagyás céljából fel kell
terjeszteni. A jóváhagyott Rendtartást a miniszter rendeletében hirdeti ki .

(6) A Rendtartás, valamint módosításai tervezetét az OET véleményezés céljából
Megfelelő határidő tűzésével megküldi a szakmai kamarák részére .

(7) A Rendtartás tartalmára a szakmai kamara- a (6) bekezdés szerinti
véleményezési jog gyakorlásától függetlenül - évente legfeljebb egy alkalommal
javaslatot tehet . Az OET

a) a rendtartás tervezetének előkészítése során a javaslatot köteles mérlegelni ;
b)a javaslat figyelmen kívül hagyása, vagy részleges figyelembevétele esetén ennek

okairól az e észsé- " • ért felelős minisztert a Rendtartás *óváha ás céljából történő
felterjesztése során írásban táiékozatja ;
c) ab)pontban foglaltakról a kamarát a iavaslat beérkezését követő 60 napon belül

írásban táiékoztatja .

[(6)]

	

Az OET tagj a :
•

	

az Országos Tisztifőorvosi Hivatal - országos tisztifőorvos által kijelölt - 3
képviselője, akik közül 1 orvos, 1 gyógyszerész, 1 egészségügyi szakdolgozó,

b) az egészségügy területén működő szakmai kamarák országos elnöksége által
delegált 1-1 személy,

•

	

az Egészségügyi Minisztérium 1 képviselője,
d) az Egészségügyi Tudományos Tanács Elnökségének tagja,
•

	

a szakmai kollégiumok elnöksége által delegált egy tag .

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

•

	

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 képviselője .

[(8)] (10) Az OET, illetve a MET tagja ugyanazon személy nem lehet.

[(9)] (11) Az OET, illetve a MET-ek tagjait öt évre jelölik azzal, hogy megbízatásuk
ismételten meghosszabbítható .

[(10)] (12) Az OET, illetve a MET tagjának megbízatása megszűnik:
a) a meghatározott idő leteltével,
b) halálával,
c) lemondásával,
d) visszahívásával .
A megbízatás megszűnését követő 15 napon belül az arra jogosult szerv

gondoskodik új tag állításáról .

1408 . § (1) Az egészségügyi dolgozók által elkövetett, a Rendtartásban foglalt
etikai szabályok vétkes megszegése esetén első fokon az egészségügyi dolgozó
tevékenységének helye szerint illetékes MET - háromtagú bizottságban eljárva - etikai
eljárást folytat le (a továbbiakban : elsőfokú etikai bizottság) . Kamarai tajzok
tekintetében az elsőfokú etikai bizottság az érintett szakmai kamara külön tőrvény
szerinti etikai szerve, amely eljárását az e tőrvény szerinti eljárási szabályok megfelelő
alkalmazásával folytat] a le .

(2) Az etikai eljárást az etikai szabályok vétkes megszegésének alapos gyanúja
esetén meg kell indítani, és az annak megindításától számított 30 napon belül le kell
folytatni. Az etikai eljárás megindításáról az egészségügyi dolgozót - az eljárás
megindításával egyidejűleg - írásban tájékoztatni kell .

(3) Nem indítható meg az etikai eljárás, ha a cselekménynek az elsőfokú etikai
bizottság tudomására jutásától 3 hónap, vagy a cselekmény elkövetése óta 3 év eltelt .

(4) Az elsőfokú etikai bizottság eljárásában - amennyiben az adott etikai
bizottságban bizottsági tagként eljár ilyen személy - az ügy tárgya szerinti
szakterületen jártas tag részt vesz . Ennek hiányában az ügy szakterület szerinti
megítélésére alkalmas személy szakértőkénti meghallgatását az eljárás során
biztosítani kell .

140/C . (1) Az elsőfokú etikai bizottság az etikai felelősség tárgyában hozott döntését
indokolt, írásbeli határozatba foglalja és megküldi az érintett egészségügyi
dolgozónak, illetőleg az etikai eljárás megindítását kezdeményezőnek .

(2) Az elsőfokú határozattal szemben az érintett egészségügyi dolgozó, valamint az
etikai eljárás megindítását kezdeményező a kézbesítéstől számított 15 napon belül -



kamarai tag esetében az érintett szakai kamara országos etikai bizottságán keresztül
benvúitva- fellebbezhet az OET-hez . A fellebbezés alapján az OET öttagú
bizottságban eljárva (a továbbiakban : országos etikai bizottság) folytatja le a
másodfokú etikai eljárást .

(3) A másodfokon eljáró országos etikai bizottság a fellebbezés tárgyában írásbeli,
indokolt határozatot hoz, és azt megküldi az érintett egészségügyi dolgozónak, az
etikai eljárást kezdeményezőnek, valamint az első fokon eljáró etikai bizottságnak. E
határozatot lehetőleg a fellebbezés benyújtásától számított 30 napon belül kell
meghozni. Az eljárásra a 1408 . § (4) bekezdésében foglalt rendelkezéseket is
megfelelően alkalmazni kell .

(4) Ha törvény eltérően nem rendelkezik, az etikai eljárás során történő
határozathozatalra, a jogorvoslatra és a határozat végrehajtására a közigazgatási
hatósági eljárásra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni .

(5) A másodfokú határozat ellen - a (2) bekezdésben meghatározottak szerint - a
kézbesítéstől számított 30 napon belül a közigazgatási perekre (Pp. XX. fejezet)
irányadó szabályok szerint kereset terjeszthető elő .

140/D . § (1) Az első- és szükség esetén a másodfokú etikai eljárásban bizonyítási
eljárást kell lefolytatni, amelynek során a Rendtartásban foglalt etikai szabályok vétkes
megszegésével gyanúsított egészségügyi dolgozó meghallgatását lehetővé kell tenni .

(2) Az első- és másodfokú etikai eljárásban nem vehet részt az, akitől az ügy
elfogulatlan megítélése nem várható, a másodfokú etikai eljárásban nem vehet részt az
sem, aki az elsőfokú határozat meghozatalában részt vett.

(3) Akivel szemben a (2) bekezdésben meghatározott kizárási ok áll fenn, köteles azt
bejelenteni . Kizárási okot az eljárás alá vont egészségügyi dolgozó, illetőleg az etikai
eljárást kezdeményező is az eljárás bármely szakaszában bejelenthet . A kizárási okot
az eljáró etikai bizottság elnökének, az elnökkel szembeni kizárási okot az OET
elnökének, az OET elnökével szembeni kizárási okot az egészségügyért felelős
miniszternek kell bejelenteni, akik határoznak az eljárásból való kizárás tárgyában .

140/E. § (1) Kiszabható etikai büntetések :
a) a figyelmeztetés,
b) a megrovás,
c) a mindenkori legkisebb kötelező munkabér havi

pénzbírság .
összegének tízszereséig terjedő

(2) Az első-, és másodfokú etikai bizottság érdemi határozatot tagjainak
szótöbbségével hoz .

(3) Az etikai felelősség megállapítása esetén az etikai bizottság határozatában
kötelezheti az elmarasztalt személyt az eljárás költségeinek részben vagy egészben



történő megfizetésére .

(4) Az (1) bekezdés szerinti etikai büntetés jogerős kiszabásáról a megfelelő további
intézkedések megtétele és eljárás megindítása érdekében - a határozat megküldésével
- értesíteni kell
a) az érintett személy munkáltatóját,
b) az ÁNTSZ-nek az egészségügyi szolgáltató működési engedélye szerint illetékes

megyei intézetét .

(5) Az (1) bekezdés szerinti etikai büntetés jogerős kiszabásáról a határozat
megküldésével tájékoztatni kell az egészségügyi dolgozó tevékenysége szerinti
működési nyilvántartást vezető szervet is .

(6) Az OET, illetve a MET-ek, valamint azok tagjai egyedi ügyekben lefolytatott
etikai eljárásaik során sem irányítási, felügyeleti jogkörben, sem az adott szervbe
delegálási, kijelölési jogkörrel rendelkező szerv által nem utasíthatóak .

Indokolás :
A Bizottság álláspontja szerint az egészségügyi dolgozókra kiterjedő szakmai-etikai
szabályzat - a törvényjavaslat szóhasználata szerint a Rendtartás - tartalma, ezzel az
egészségügyben érvényesítendő etikai elvek meghatározásában a kamarák számára
hangsúlyosabb szerep biztosítása indokolt .
Indokolt, hogy az elsőfokú etikai eljárásokat a tagjaikkal szemben a kamarák
folytassák le .

Budapest, 2006 . november,, + 55

Dr. Kökény Mihály
elnök
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