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Egészségügyi

	

Foglalkoztatási és munkaügy i
bizottságának

	

bizottságának

második kiegészít ő ajánlás a

az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T/6960 . számú
törvényjavaslat

vitájához

(Együtt kezelend ő a T/6960/55. és 66. sz. ajánlással . )

Tisztelt Országgyű lés !

Az Országgyűlés Egészségügyi bizottsága - első helyen kijelölt bizottságként - ,

valamint Foglalkoztatási és munkaügyi bizottsága (továbbiakban : Foglalkoztatási bizottság)

megvitatta az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló, T/6960. számon

beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/6960/68 . számú bizottsági

módosító javaslatot .

Az Egészségügyi bizottság a T/6960/52 . és 65 . sz. bizottsági módosító javaslatát
visszavonta .

Az Egészségügyi bizottság ülésén az Előterjesztő képviselője a tárca álláspontját
közölte .

A Foglalkoztatási bizottság a feladatkörét érintő kapcsolódó módosító javaslat
hiányában a második kiegészítő ajánlást nem tárgyalta.

Az ajánlásban használt rövidítés :
Ekt. :

	

az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006 . évi XCVII. törvény
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1. Az Egészségügyi bizottság a törvényjavaslatot új 73. §-sal kiegészíteni javasolja :

73 .	 (1) Az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006 . évi XCVII .
törvény (a továbbiakban: Ekt.) 12. § (1) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„(1) Kamarai tisztséget nem viselhet, ügyintéző szerv nem tisztségvisel ő tagja nem
lehet a Kormány tagja, a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és
az államtitkárok jogállásáról szóló törvény szerinti állami vezető, az egészségügy
irányításában vagy finanszírozásában ügydöntő jelleggel részt vevő kormánytisztviselő ,
országgyűlési képviselő ,	 politikai párt vagy az egészségügy területén működő más
érdekvédelmi szervezet tisztségviselője, polgármester .”

(2) Az Ekt. a következő 13/B. - 13/D. §-sal egészül ki :

„13/B. § (1) A szakmai kamara választási szabályait az e törvényben foglalt választás i
minimumfeltételekkel összhangban, a területileg arányos, egyenl ő választójog elvére
figyelemmel a szakmai kamara alapszabályában kell meghatározni .

(2) A tisztségviselők, az ügyintéző szervek nem tisztségviselő tagjai, valaminta
küldöttek megválasztása történhet

a) a választásra jogosult tagok egyidej ű személyes jelenlétével megvalósuló gyűlésen
(a továbbiakban: választói gyű lés) ,

b) a választásra jogosult tagok személyes jelenlétét nem egyidej űleg igénylő választási
időszakban, vagy

c) a választásra jogosult tagok személyes jelenlétét nem igénylő távválasztás útján.

(3) A kamarai szavazás a szakmai kamara alapszabályában meghatározott esetekben
titkos, egyéb esetekben nem titkos .

(4) A választási időszak tartama legalább 8, legfeljebb 30 nap . A választási időszak
tartamát az arányos képviselet érdekében különösen a választásra jogosult kamarai tago k
számára, a választási időszakra eső munkaszüneti napokra, valamint a választásra jogosul t
tagok személyes megjelenését érint ő egyéb, előre látható körülményekre tekintettel kell
megállapítani .

(5) A távválasztás a szakmai kamara által üzemeltetend ő , közjegyző által ellenőrzött
biztonságos internetes felületen, elektronikus úton történik .

13/C. § (1) A kamarai választás els ő fordulója a szakmai kamara döntése szerint a
13/B. § (2) bekezdés a)-c) pontja szerinti eljárások bármelyike szerint történhet .

(2) A kamarai választás első fordulója érvényes, ha a választásra jogosult kamara i
tagok több mint a fele szavazott. A kamarai választás eredményességi feltételeit a szakma i
kamara alapszabálya tartalmazza.
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(3) A második választási forduló érvényes, ha a választásra jogosult kamarai tago k
legalább huszonöt százaléka szavazott .

13/D. § (1) Választói gyű lés összehívása esetén a kamarai választásokat jegyz őkönyv
vezetésével, vagy hang- vagy mozgókép-felvétel 	 készítésével kell dokumentálni.A
jegyzőkönyvnek alkalmasnak kell lennie legalább a következ ők 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 és a megjelent kamarai tagok száma, valamint az érvényessé g
és a határozatképesség megállapításához szükséges egyéb adatok ,

e) a mandátumok száma és a megválasztható személyek neve ,

f) a kamarai választási névjegyzék lezárásának időpontja,

g) a választás eredménye,

h) a jegyzőkönyv-hitelesítés időpontja,

i) a szakmai kamara alapszabályában meghatározott egyéb tartalmi elemek ,

j) jogszabályban, a szakmai kamara alapszabályában vagy belső szabályzatában
kötelezően előírt egyéb követelmények megállapításához szükséges adatok .

(2) A választási jegyz őkönyv kötelezően alkalmazandó formáját a szakmai kamara
alapszabálya tartalmazza .

(3) A választási jegyzőkönyveket és hang- vagy mozgókép-felvételeket négy évig me g
kellőrizni .

(4) A választási időszak meghirdetése útján megtartott kamarai választás eredményét
kamarai választási bizottság állapítja meg, amelynek tevékenységét az (1)-(3) bekezdé s
megfelelő alkalmazásával kell dokumentálni .

(5) A távválasztás eredményét – legalább a következő adatok rögzítésével – az
elektronikus szavazási felület rögzíti :

a) a szavazás kezdő és befejező időpontja ,

b) a választásra jogosult és szavazatot leadott kamarai tagok száma, valamint a z
érvényesség és a határozatképesség megállapításához szükséges egyéb adatok ,

c) a mandátumok száma és a megválasztható személyek neve,
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d) a kamarai választási névjegyzék lezárásának időpontja,

e) a választás eredménye,

f) a szakmai kamara alapszabályában meghatározott egyyéb tartalmi elemek ,

g) az elektronikus szavazási felület működését hitelesítő közjegyző neve, címe ,

h) jogszabályban, a szakmai kamara alapszabályában vagy belső szabályzatában
kötelezően elő írt egyéb követelmények megállapításához szükséges adatok .

(6) A távválasztás eredményét az elektronikus szavazási felületen legalább négy évr e
visszamenőlegesen hozzáférhetővé kell tenni ."

(3) Az Ekt. 27 . §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki :

„(11) A szakmai kamara az el őző évi költségvetésének végrehajtásáról minden é v
május 31-ig írásban beszámol a miniszternek.”

'4) Az Ekt . 33 . § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(5) A 11 . § (1) bekezdés szerinti korlátozás szempontjából az e törvény 2007 . áprili s
1-jei hatályba lépését követően történő megválasztást kell figyelembe venni . Az egyes
egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2012 . évi. . . . törvény (a továbbiakban :
Eümód. tv.) által megállapított 11 . § (1) bekezdése szerinti korlátozásokat a tisztség ,
megbízatás betöltése érdekében az Eümód . tv. hatálybalépését követően megtartott választás
esetén kell érvényesíteni .”

(5) Az Ekt. 33. §-a a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki :

„(6) Az Eümód.	 tv.	 által	 megállapított	 12 .	 (1)	 bekezdése	 szerinti
összeférhetetlenséget 2012 . szeptember 30-ig felül kell vizsgálni és az összeférhetetlenséget
legkésőbb 2012. október 31-éig meg kell szüntetni . Az összeférhetetlenség megszüntetésére
egyebekben a 12 .	 rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy ha az
érintett az összeférhetetlenségi okot határidőben nem szünteti meg, szakmai kamara i
megbízatása a tisztség, jogviszony másik személlyel történ ő betöltése napjával, de legkés őbb
2012 . október 31-ével megszűnik.

(7) Az Eümód . tv.-vel megállapított 27 . § (11) bekezdése szerinti kötelezettségéneka
szakmai kamara 2012. évben 2012 . augusztus 31-ig tesz eleget .”

(6) Hatályát veszti az Ekt . 11 .	 (1) bekezdésében az „egymást követ ő” szövegrész .
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Indokolás : Lásd a T16960/68 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjesztő képviselője egyetért

Összeállította : az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya

Budapest, 2012 . június 6 .

dr. Kovács József s .k.,

	

Gúr Nándor s .k. ,
az Egészségügyi

	

a Foglalkoztatási és munkaügyi
bizottság elnöke

	

bizottság elnöke
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