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Bizottsá. i módosító javasla t

Kövér László
az Országgyűlés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994. (IX.30.) OGY határozat 102. § (1 )
bekezdése alapján az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T/6960 .számú
törvényjavaslathoz az Egészségügyi bizottság a következő

bizottsági módosító javaslatot

terjeszti elő :

A törvényjavaslat a következő 73. §-sal egészül ki, és a következő §-ok számozás a
értelemszerűen módosul :

„73 .	 (I) Az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006 . évi XCVII. törvény
(a továbbiakban: Ekt.) a következő 13/B. § és 13/C . §-sal egészül ki :

„13/B .	 (l) A tisztségvisel ők, az ügyintéző szervek nem tisztségviselő tagjai, valaminta
küldöttek választására irányuló eljárás, szavazás (a továbbiakban együtt : kamarai választás)
során — egy személymegválasztására irányuló választás esetén — az els ő választási fordulóban
az a jelölt szerez mandátumot, aki megkapta az érvényes szavazatoknak több mint a felét ,
feltéve, hogy a választásra jogosult kamarai tagok több mint a fele szavazott. A kamarai tag
egy jelöltre szavazhat .

(2) A kamarai választássorán,ha az első választási fordulóban nem szavazott a választásra
jogosult kamarai tagok több mint a fele (érvénytelen választási forduló), a második választás i
fordulóban

a) mindazok a jelöltek indulhatnak, akik az els ő fordulóban indultak ;
b) mandátumot az a jelölt szerez, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta ,

feltéve, hoav a választásra jogosult kamarai tagok legalább huszonöt százaléka szavazot t
(határozatképesség) .
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(3) Ha az első választási fordulóban a választásra jogosult kamrai tagok több mint a fele
szavazott ugyan, de egy jelölt sem kapta meg az érvényes szavazatoknak több mint a felét
(eredménytelen választási forduló), a második választási fordulóba n

a) azok a jelöltek indulhatnak, akik az első fordulóban az érvényes szavazatoknak legaláb b
tizenöt százalékát megkapták; ha nincs legalább három ilyen jelölt, akkor az első fordulóbana
legtöbb szavazatot elért három jelölt ; ha a jelöltek közül bármelyikük időközben visszalép ,
helyébe másik jelölt nem léphet ;

b) mandátumot az szerez, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta ,
feltéve, hogy a választásra jogosult kamarai tagok legalább huszonöt százaléka szavazot t
(határozatképesség) .

(4) Érvénytelen vagy eredménytelen választási forduló esetén a második választási forduló
legkorábban nyolc nap elteltével tartható meg .

(5) Ha a választás első vagy második fordulóját azért nem lehetett megtartani, mert nem vol t
felölt Vagy a (2) vagy (3) bekezdés szerinti határozatképesség nem állt fenn, három hcínan
elteltével ismételt választást kell tartani .

(6) Több mandátum betöltésére irányuló kamarai választás során listás szavazást kell tartani .
A listáról mandátumot azok a jelöltek szereznek, akik a megválasztható személyek szám a
szerint a legtöbb érvényes szavazatot kapták . Szavazategyenlőség esetén sorsolással kel l
megállapítani, hogy az egyenl ő számú szavazatot elért jelöltek közül melyik szere z
mandátumot . A listás szavazólapon a választásra jogosult kamrai tag legfeljebb annyi jelöltr e
szavazhat, ahány mandátum kiosztható.

(7) A listás választás érvényes, ha az első választási fordulóban a választásra jogosult kamara i
tagok több mint a fele szavazott . Érvénytelen választás esetén a (4) bekezdés alkalmazásáva l
második fordulót kell tartani, ahol az eredményesség feltétele, hogy a választásra jogosul t
kamarai tagok legalább huszonöt százaléka szavazzon . Ha elegendő számú jelölt hiányábana
listáról valamennyi mandátum nem kerül betöltésre, a mandátum betöltetlen marad .

13/C. § (I) A kamarai választásokat jegyzőkönyv vezetésével, valamint hang- vagy
mozgókép-felvétel készítésével dokumentálni kell . A jegyzőkönyvnek alkalmasnak kel l
lennie legalább a következők megállapítására :
a) a választási esemény helyszíne, időpontja,
b) a levezető elnök és a jegyzőkönyv-hitelesítők személye ,
c) az eseményen megjelentek személyazonossága megállapításának (mandátumvizsgálat )
módja és időpontja,
d) a választásra jogosult kamarai tagok és a megjelentek száma, valamint az érvényesség ésa
határozatképesség megállapításához szükséges egyéb adatok ,
e) a mandátumok száma és a megválasztható személyek neve ,
.t) a kamarai választási névjegyzék lezárásának időpontja)
g) a választás eredménye,
h) a jegyzőkönyv-hitelesítők személye és a hitelesítés időpontja,
i) a szakmai kamara alapszabályában meghatározott egyéb tartalmi elemek ,
i) jogszabályban, a szakmai kamara alapszabályában vagy belső szabályzatában kötelez ően
elő írt egyéb követelmények megállapításához szükséges adatok .
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(2) A választási jegyz őkönyv kötelezően alkalmazandó formáját a szakmai kamara
alapszabálya tartalmazza.

(3) A választási jegyzőkönyveket és hang-vagymozg ö,kén-felvételeket nyolc évig meg kel l
őrizni ."

(2) Hatályát veszti az Ekt .
a) 1 l. § (1) bekezdésében az „elvmást követ ő” szövegrész,
b) 33 .	 (5) bekezdése ."

Indokolás

Az arányos képviselet biztosítása érdekében, a jogalkalmazói tapasztalatok alapján szükséges
az egészségügyben m űködő szakmai kamarákról szóló 2006 . évi XCVII . törvény kiegészítése
a minimális választási eljárási és dokumentációs szabályokkal . A módosító javaslat emellett a
2011-es, időközben feleslegessé vált átmeneti szabályok hatályon kívül helyezésére irányul .

Budapest, 2012 . május 21 .
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