
Az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény 

módosítása 

 

81. § 

 

(1) Az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény (a 

továbbiakban: Ekt.) 14/A. §-a a következő (1b) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(1b) A Magyar Orvosi Kamara kérelemre az (1a) bekezdés szerinti szakképesítéssel 

rendelkező személlyel – amennyiben a kamarai tagság e törvényben meghatározott 

további feltételei fennállnak – abban az esetben is tagsági viszonyt létesít, ha a kérelmező 

nem minősül egészségügyi dolgozónak.” 

 

(2) Az Ekt. 14/A. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(2a) Az egészségügyi szakképesítéssel nem rendelkező egészségügyi dolgozó az 

egészségügyi tevékenység végzése során – ha ennek feltételei az Eütv., valamint az 

egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló törvény alapján fennállnak 

– kamarai tagság nélkül valamely egészségügyi szakképesítés megszerzéséig működhet 

közre a szakképesítéssel rendelkező egészségügyi dolgozók által ellátandó 

feladatokban.” 

 

82. § 

 

Az Ekt. a következő 14/B. §-sal egészül ki: 

 

„14/B. § (1) A területi szervezet a 14/A. §-ban foglalt eseteken túlmenően írásbeli kérelem 

alapján határozattal szünetelteti a tagsági viszonyát annak a kamarai tagnak, aki ezt kéri. 

 

(2) A szüneteltetés ideje alatt a tagsági viszonyból eredő valamennyi jog és kötelezettség 

szünetel. A kamarai tagságát szüneteltető egészségügyi dolgozó – a 14/A. § eltérő 

rendelkezése hiányában – egészségügyi tevékenységet nem végezhet. 

 

(3) Az (1) bekezdés alapján szüneteltetett tagsági viszonyt a területi szervezet a tag írásbeli 

kérelmére határozattal helyreállítja.” 

 

83. § 

 

Az Ekt. 17. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(3) A tagsági viszony (1) bekezdés alapján történő felfüggesztése a jogerős bírói ítéletben, 

vagy az etikai határozatban megállapított idő lejártát követő napon hatályát veszti.” 

 

84. § 

 

Az Ekt.  

a) 14/A. § (1) bekezdésében az „a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel” szövegrész 

helyébe az „a (2) és (2a) bekezdésben meghatározott kivételekkel” szöveg 

b) 19. §-ában a „felfüggesztéséről,” szövegrész helyébe a „felfüggesztéséről, 

szüneteltetéséről,” szöveg, 



c) 19/B. § (1) bekezdés c) pontjában a „szüneteltetése” szövegrész helyébe a „szüneteltetése, 

valamint a szüneteltetett tagsági viszony helyreállítása” szöveg  

lép. 

 

85. § 

 

Hatályát veszti az Ekt. 17. § (1) bekezdés a) pontja. 

 


