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Érkezett : 2 G Í 1 R 2
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.mizrL.tsát? trró esr̀t'taserfM

Dr. Kövér László Úrna k
az Qrszű vílés elnökének

Helyben

Tisztelt Efnök Úr :"

A Házszabály 94 . §-ának (I) bekezdése és I G2 . §-ának (1) bekezdése alapján Az
egéazzségfigybera működő szsakfrtai kam.arákrr) szók 2~. ért XCVII tél v rry .
módosrtágárftl szóló T12044_ számú_ törvíanvyavaslatliszz a kővetkező

módosító javaslato t

terjesztem elö :

I. A törvényjavaslat 17 . §-ával megállapítandó Ekt . 22. § (l) bekezdése a következők szerint
m ódosu i:

„(l ) Az etikai eljárást az etikai vétség gyanújáról vak; tudomásszerzés ívag y
is aszbeyeleYatks alap}án,] esefiéaliáaat~l kel' sY~eg~rr átaYr~ . 'L A ',$. € b) ~la sz ti
etikai vétség csalán az eljárás kéreierre i»eg. .aditbata.) A2 ea agy* egyj rás aaaag .aaliásás t
~a< el.'arás alá vont személyt} -- ha_ az.eljárás.}vana.szhe el	 téa alap ra halak -az a ásás
megindításával egyidejű leg írásban értesíteni kell 	 a panaszost is .”

2. A törvényjavaslat 18. §-a a következők szerint módosul :

„18. § Az Ekt. 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép :

§ (f) Á terüfeti szervezet etikai bizottsága az etikai te jelősség tárgyában hozot t
határozatát - ha az eljárás panasneje5entés érapián in[lu'1t - közli ]az etikai eljárás
megindítását-a okot add panaszt tevcivei, valamint a 2« . dJ pontja szerinti etikai vétség
~a. laíaalneaöael is} a pannaazessai	 .

f2) Az elscifaku etikai határozattal, szemben a. fellP
b

z ..t a szakmai. kar a o s áos ,a ti} a;
bizottságához kell benyújtani . A fellebbezés alapján az országos etikai bizottság _fnJyfa,tia Ja a
másodfokú etikai eljárást . Az első fokú etikai határozattal szemben az (I) bekezdésben
meghatározott panaszos [és a 20. § h) pontja szerinti etikai vétség esetében az eljárá s
megindítását kezdeményező ] is fellebbezhet .
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(3) A másodfakor eljáró országos etikai bizottság a határozatot
a) az (1) bekezdésben meghatározott panaszossal ,
[ó) a 20. § b) pontja szerinti etikai vétség esetében eljárás megindításá t

kezdeményezővel,
c/` vatamincj gaz első fökon eljárt etikai bizottsággal'

i3 kciz5t .

t4) Az .oJső+- .és másodfokon2 eJjárÉ* o$ikaf b aot~s.ágok P iárás. h r —a. etc. yr z. .zz adott *. agy
bizottságban bizottsági tagja~nt ilyen személy megválasztásra került — az {igy tárgya szerinti
szakterületen jártas tag részt vesz. Ennek hiányában szakértőt kell kirendelni .

(5) Az etikai eljárásra — e törvény eltérő rendelkezése hiányában — a közigazgatási hatóság i
eljárás általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell megfelel ően alkalmazni azzal ,
hogy

a) nem alkalmazhatók a törvénynek a következőkre vonatkozó rendelkezései :
aa)' hatósági közvetítőse,
ab} e4j ráci kt;.ltség s iselésése ,
.2e) kö)tségmerrtességr-e ,
ad) elektronika	 is kapcsolattartásra,

{vonatkozó rendelkezései nem alkalmazhatók;}
b) az üvintézési határidő hatvan nap, amelyet az eljáró etikai bizottság elnöke annak

letelte előtt indokolt esetben egy alkaloantnal legfeljebb harminc nappal meghosszabbíthat " "

3. A törvényjavaslat 19 . §-ával megállapítandó Ekt . 24. § (4) bekezdése a következők szerint
módosul :

„'4j Ha az, etikai eljárás során óizonyitásC nyer, hogy a (kezdeményező' vagy a 23. § (I )
bektzslése szerinti} panaszos az eljfrs°ássa4 t,3szefrcggés'oers nyr'rvárrv !óan mss'2rúszern ű volt,
az eljáró etikai szerv őt — ha egyes költségek tekintetében törvény másként nem rendelkezik —
a rosszhiszeműségre tekintettel indokolatlanul felmerült eljárási költségek viselésére
kötelezi .”

Indokolás

A módosító javaslat az etikai eljárások megindítására vonatkozó szabályok és a közigazgatás i
hatósági eljárás és szolgáltatás áltálános szabályairól sszőió 2004. évi CXL. törvény
összhangját biztosítja .

Brrdaptast, 2012 . február 23 .
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