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Tisztelt Képvisel ő Úr!

Az Ön által feltett „Mikor fogják kölcsönösen elfogadni legalább a visegrádi országok az
egymás oktatási rendszereiben szerezhető különböző végzettségeket?” című írásbeli kérdésr e
— Balog Zoltán miniszter úr megbízásából — az alábbi választ adom .
Áttekintve az alábbiakban ismertetett uniós gyakorlatot, valamint a hazai és nemzetközi jog i
környezetet, az Emberi Erőforrások Minisztériuma részéről nem érthetünk egyet azzal a
kérdésben foglalt állítással, miszerint a visegrádi országok ne fogadnák el az egymás oktatás i
rendszereiben megszerzett különböz ő végzettségeket. Magyarország (akár a visegrádi
együttműködésben részes többi állam) az Európai Unió tagja, s valamennyi tagállam számára
kötelezően alkalmazandó a szakmai képesítések elismerésér ő l szóló 2005/36 EK irányelv .
A továbbtanulási célú elismerésről a felsőoktatási képesítéseknek az európai régióban történő
elismeréséről szóló, 1997 . április 11-én, Lisszabonban aláírt egyezmény rendelkezik, ennek a z
egyezménynek is részese mind a négy állam . Ezen túlmenően Magyarország az elismerés i
egyezmények kiterjedt hálózatával rendelkezik, Szlovákiával is van hatályos elismerés i
egyezményünk .
Az írásbeli kérdésben említett konkrét üggyel kapcsolatban, elöljáróban, fontos hangsúlyozni ,
hogy a szóban forgó szlovák cím („PaedDr .") nem az ottani tudományos fokozatot jelenti,
tehát a hazai doktori fokozattal (PhD vagy DLA) nem vethet ő össze .
A magyar—szlovák ekvivalenciaegyezmény 9 . cikke rendelkezik az Ön által említett szlovák
cím elismeréséről. A 9. cikk (1) bekezdése szerint „a Magyar Köztársaság egyetem i
szakirányú továbbképzésben szerzett végzettségi szinttel egyenérték űnek ismeri el a Szlovák
Köztársaság felsőoktatási intézményeiben a szigorlati vizsgák (examina rigorosa) letételéve l
megszerzett címeket” . Félreértés tehát a kérdésben foglalt azon értelmezés, amely szerint a
„PaedDr.” cím a magyar „kisdoktori” címmel lenne rokonítható [„kisdoktori" cím alatt a
köznyelv gyakran az egyetemi tudományos fokozatot („doktor universitatis"), enne k
rövidítését („dr. univ."), illetve az 1984. szeptember He előtt doktori cselekmények alapján
szerzett, illető leg e nap előtt engedélyezett doktori cselekmények alapján később megszerzett
egyetemi doktori címet érti] .
Szintén nem a hazai jogszabályokon alapul az a kérdésbeli következtetés, miszerint a
„PaedDr.” cím kizárólag Szlovákiában lenne használható. A hazai jogszabályok az
adományozó intézmény feltüntetésével a használatot lehetővé teszik. Azt zárják csupán ki,
hogy a cím viselése — a cím tulajdonosát egyébként Szlovákiában sem megillet ő —
megtévesztő módon történjék (például „dr .” formában, a hazai „kisdoktori” címhez, vagy akár
a magyar, akár a szlovák doktori fokozathoz hasonló módon) . E szabályozás fenntartása
mellett azonban nyomatékos közérdek szól .
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A fölvetett konkrét kérdésekre tárcánk részérő l az alábbiakról tájékoztathatjuk :

1. Az elismerési problémákat nem négyoldalú, hanem kétoldalú tárgyalások keretébe n
lehet eredményesen megoldani, a szóban forgó esetben azonban nem látszik ilyen
megoldandó probléma .

2. A magyar munkavállalók szakmai képesítésének elismerésérő l az említett 2005/36 EK
irányelv szól . Ennek legutóbbi módosításáról az 55/2013 EK irányelv rendelkezik . A
módosítást intenzív tárgyalások és egyeztetések előzték meg, amelyeken a visegrádi
országok kormányainak képviselői is részt vettek. Ebben az esetben nem az egyes
tagállamok a jogalkotók, hanem az Európai Tanács és az Európai Parlament (a kérdés
tehát uniós jogalkotási hatáskör) .

3. A fentiekből is látszódik, hogy Magyarország a végzettségek minél szélesebb kör ű
elismerésére törekszik .

Budapest, 2014 . július 18 .
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Kövér László úrnak,
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Budapest

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekrő l szóló 10/2014 . (II. 24.) OGY határozat 2 . melléklet
43 . pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Szávay Istvá n
(Jobbik) országgyűlési képviselő „Mikor fogják kölcsönösen elfogadni legalább a visegrádi
országok az egymás oktatási rendszereiben szerezhető különböző végzettségeket? "című ,
K/528. számú írásbeli választ igényl ő kérdésére adott válaszomat .

Budapest, 2014. július 18 .
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