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Az Országgyűlés

Egészségügyi
bizottságának

kiegészítő ajánlása

az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló
T/1036. számú törvényjavaslat

vitájához

(Együtt kezelendő a T/1036/61 . sz . ajánlással .)

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Egészségügyi bizottsága megvitatta az egészségügyben működő
szakmai kamarákról szóló, T/1036 . számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az
ahhoz benyújtott T/1036162-68. számú kapcsolódó módosító javaslatokat .

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

1 . Az Egészségügyi bizottság a törvényjavaslat 2 . § c) pontjának a következő
módosítását és új 1) ponttal történő kiegészítését 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
és külön jogszabályban meghatározott esetekben a tagjaival szemben etikai eljárást folytat le ;"



"k) közzéteszi - a továbbképzési program, a továbbképzés teljesítéséért megszerezhető
pontszám és a továbbképzést szervező megjelölésével - az elfogadott szakmai
továbbképzések jegyzékét)

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

Indokolás: Lásd a T/1036/68/1 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjesztő képviselője
a bizottsági ülésen nem foglalt állást

2. Dr. Csáky András képviselő - kapcsolódva Béki Gabriella képviselő és saját
T/1036/42 . és /49. számú módosító indítványához (T/1036/61 . számú ajánlás 10. pontja) - 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, továbbá felhatalmazás esetén a külön törvényben meghatározottak
szerint, határozattal dönt működtetési jog kiadásáról és visszavonásáról;"

Indokolás : Lásd a T/1036/62 . számú módosító javaslat
indokolását .

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

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

3. Dr. Spiák Ibolya, dr. Gógl Árpád és dr . Puskás Tivadar képviselő - kapcsolódva
Béki Gabriella képviselő T/1036/42 . számú módosító indítványához (T/1036/61 . számú
ajánlás 10 . pontja) - 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, továbbá - külön törvényi szabályozás esetében - a külön
törvényben meghatározottak szerint határozattal dönt működtetési jog kiadásáról és
visszavonásáról ;"

Indokolás : Lásd a T/1036/66. számú módosító javaslat
indokolását .

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

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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4. Dr. Csáky András képviselő - kapcsolódva dr . Schvarcz Tibor, dr. Kökény
Mihály, dr. Czinege Imre, dr . Nyul István, dr. Tóth István, dr. Vojnik Mária, Béki Gabriella
képviselő T/1036/15 . számú módosító indítványához (T/1036/61 . számú ajánlás 18. pontja) -
a törvényjavaslat 6 . § (2) bekezdésének a következő módosítását javasolja:

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

Indokolás : Lásd a T/1036163 . számú módosító javaslat
indokolását .

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

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

5. Dr. Spiák Ibolya, dr. Gógl Árpád és dr . Puskás Tivadar képviselő - kapcsolódva
Béki Gabriella képviselő T/1036/42 . számú módosító indítványához (T/1036/61 . számú
ajánlás 10 . pontja) - a törvényjavaslat 6 . § (2) bekezdésének a következő módosítását
javasolja :

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

Indokolás: Lásd a T/1036167 . számú módosító javaslat
indokolását .

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

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

6. Az Egészségügyi bizottság a törvényjavaslat 8 . § (1) bekezdésének a következő
módosítását javasolja:

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

Indokolás: Lásd a T/1036/6812 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjesztő képviselője
a bizottsági ülésen nem foglalt állást
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7. Dr. Kökény Mihály képviselő - kapcsolódva dr . Schvarcz Tibor, dr. Kökény
Mihály, dr. Czinege Imre, dr . Nyul István, dr. Tóth István, dr. Vojnik Mária, Béki Gabriella
képviselő T/1036/17 . számú módosító indítványához (T/1036/61 . számú ajánlás 19 . pontja) -
a törvényjavaslat 8. §-át új (3) bekezdéssel javasolja kiegészíteni :

"(3) Az etikai kollégium az egészségügyről szóló 1997 . évi CLIV. törvény
(a továbbiakban: Eütv.)140/A.~-a szerinti Országos Etikai Tanáccsal az elvi állásfoglalások
kiadása során együttműködik ."

Indokolás : Lásd a T/1036/64/1 . számú módosító javaslat
indokolását .

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

- az Előterjesztő képviselője egyetért

8. Az Egészségügyi bizottság a törvényjavaslat 20. §-ának a következő módosítását
javasolja :

"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.]

A szakmai kamara etikai vétség gyanúja 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 ."

Indokolás : Lásd a T/1036/68/3 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjesztő képviselője
a bizottsági ülésen nem foglalt állást



5

9 . Az Egészségügyi bizottság a törvényjavaslat 21 . § (4) bekezdésének a következő
módosítását javasolja :

"(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."

Indokolás : Lásd a T/1036/68/4. számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjesztő képviselője
a bizottsági ülésen nem foglalt állást

10 . Az Egészségügyi bizottság a törvényjavaslat 22 . § (1) bekezdésének a következő
módosítását javasolja :

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

Indokolás : Lásd a T/1036/68/5 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjesztő képviselője
a bizottsági ülésen nem foglalt állást

11. Az Egészségügyi bizottság a törvényjavaslat 23 . §-ának a következő módosítását
javasolja :

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

(5) A (3) bekezdés szerinti másodfokú határozat ellen a kézbesítéstől számított 30
napon belül a közigazgatási perekre irányadó szabályok szerint kereset terjeszthető elő ."

Indokolás : Lásd a T/1036/68/6. számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjesztő képviselője
a bizottsági ülésen nem foglalt állást

12. Az Egészségügyi bizottság a törvényjavaslat 25. § (1) bekezdése felvezető
szövegének a következő módosítását javasolja :

"25 . § (1) [Kiszabható] A 20. & b) pontja szerinti etikai vétség esetében a kiszabható
etikai büntetések :

a) a figyelmeztetés,
b) a megrovás,
c) a mindenkori legkisebb kötelező munkabér havi összegének tízszereséig terjedő

pénzbírság,
d) a tagsági viszony 1-6 hónapig terjedő felfüggesztése,
e) a 18. § (2) bekezdésében meghatározott esetekben a kizárás ."

Indokolás : Lásd a T/1036/68/7 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjesztő képviselője
a bizottsági ülésen nem foglalt állást

13 . Dr. Kökény Mihály képviselő - kapcsolódva dr . Schvarcz Tibor, dr . Kökény
Mihály, dr. Czinege Imre, dr . Nyul István, dr. Tóth István, dr. Vojnik Mária, Béki Gabriella
képviselő T/1036/17 . számú módosító indítványához (T/1036/61 . számú ajánlás 19. pontja) -
a törvényjavaslat 28. § (1) bekezdése felvezető szövegének a következő módosítását
javasolja :

"28. § (1) Az [egészségügyről szóló 1997 . évi CLIV. törvény (a továbbiakban :
Eütv.)] Eüty. 112. §-ának (4) bekezdése a következő i) j) pontokkal egészül ki :"

Indokolás : Lásd a T/1036/64/2 . számú módosító javaslat
indokolását .

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

- az Előterjesztő képviselője egyetért
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14. Az Egészségügyi bizottság a törvényjavaslat 28. § (6) bekezdésében az Eüty .
140/A. §-át új (6)-(7) bekezdésekkel javasolja kiegészíteni, az Eüty. 1408. §
(1) bekezdésének és a 140/C. § (2) bekezdésének 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 /

"140/A . § (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
iog gyakorlásától függetlenül -évente legfeliebb egy alkalommal javaslatot tehet. Az OET

a) a rendtartás tervezetének előkészítése során a iavaslatot köteles mérlegelni ;

b) a javaslat figyelmen kívül hagyása, vagy részleges figyelembevétele esetén ennek
okairól az egészségügyért felelős minisztert a Rendtartás jóváhagyás céljából történő
felterjesztése során írásban tájékoztatja ;

c) a b) pontban foglaltakról a kamarát a javaslat beérkezését követő 60 napon belül
írásban tájékoztatja ."

"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 tagok tekintetében az elsőfokú etikai
bizottság az érintett szakmai kamara külön tőrvény szerinti etikai szerve, amely eljárását az e
tőrvény szerinti eljárási szabályok megfelelő alkalmazásával folytatja le ."

"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 szakmai kamara országos etikai bizottságán keresztül benyújtva -
fellebbezhet az OET-hez . A fellebbezés alapján az OET öttagú bizottságban eljárva (a
továbbiakban: országos etikai bizottság) folytatja le a másodfokú etikai eljárást."

Indokolás: Lásd a T/1036/68/8 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjesztő képviselője
a bizottsági ülésen nem foglalt állást
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15. Dr. Kökény Mihály képviselő - kapcsolódva dr . Schvarcz Tibor, dr . Kökény
Mihály, dr. Czinege Imre, dr. Nyul István, dr. Tóth István, dr. Vojnik Mária képviselő
T/1036/25 . számú módosító indítványához (T/1036/61 . számú ajánlás 34. pontja) - a
törvényjavaslat 28 . § (6) bekezdésében az Eüty . 140/A. § (7) bekezdése d) pontjának a
következő módosítását és új da)-db) pontokkal történő kiegészítését 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 képviselője .]

da) 1-1 képviselője,

db) fenntartóinak/tulajdonosainak - ideértve az egyetemi centrumokat és klinikákat
működtető egyetemek képviselőit is -1-1 képviselője, függetlenül az adott megyében általuk
fenntartott/tulajdonolt gyógyintézetek számától ."

Indokolás: Lásd a T/1036165 . számú módosító javaslat
indokolását.

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

- az Előterjesztő képviselője egyetért

Összeállította: az Országgyűlés Hivatalának Jogifőosztálya

Budapest, 2006 . november 9 .

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