
Iktatószám: 45 53/2016/PARL

EMBERI ERŐ FORRÁSOK

MINISZTÉRIUMA
PARLAMENTI ÁLLAMTITKÁR

Országigyű lés Hivatal a

Irományszám
(Lr

5-1.I g (.I

Érkezett 2016 JAN 2 9.

Hiv. szám: K/8484 .

Szabó Tíme a
országgyűlési képviselő részére
független
Budapest

Tisztelt Képvisel ő Asszony !

Az Ön által feltett „Hogyan lehet, hogy az altatóorvos nem hiányszakma?” című írásbel i
kérdésre — Balog Zoltán miniszter úr megbízásából — az alábbi választ adom .

Az egészségügyi szakképzés tekintetében a hiányszakmák meghatározására 2010 . óta kerül
sor évente. A hiányszakma kifejezést a szakorvos képzésre vonatkozó jogszabályo k
használják, és kizárólag az alap szakorvosi szakképesítések tekintetében relevánsak a
jogszabályban foglaltak szerint. Az egészségügyért felelős miniszter által évente kiadot t
tájékoztatóban is ezen vonatkozásában értelmezend ők. A szakorvos képzés tekintetében a
hiányszakmák meghatározására elsődlegesen azért kerül sor, hogy a rezidenseket egyes — a
pályaválasztás, szakosodás tekintetében kevésbé népszerű — szakmaterületeken, illetve egyes
olyan régiókban történő munkavégzésre ösztönözzük, ahol a rezidensek kisebb számba n
vállalnak munkát . Azon jelöltek, akik ezen ösztönzésnek megfelel ően hiányszakmában
kezdték meg a szakképzésüket, 2015 . június 30-ig hiányszakmás támogatásra szerezte k
jogosultságot, amelyet 2015 . július 1-tő l az ún. hiányszakmás ösztöndíj váltott fel .
A szakorvos képzés új rendszerébe 2015 . július 1-tő l 2015 . december 31-ig 848 rezidens
jelezte belépési szándékát a jogszabályoknak megfelel ően, még a 2015 . évre meghirdetett
hiányszakmák és keretszámok alapján. A Rezidens Támogatási Program Ösztöndíjai — köztü k
az első alkalommal kiírásra kerül ő hiányszakmás ösztöndíjak — 2015 . december 21-én
jelentek meg, elsődleges célcsoportja a pályázatnak a szakképzésüket 2015-ben kezd ők
voltak. Ily módon a pályázati kiírásban is az ösztöndíj jogosultság feltételeként a 2015 . év i
hiányszakmában történő szakképzésben részvétel került meghatározásra, mivel a jelölte k
pályaorientációjukat ennek figyelembevételével határozták meg 2015-ben .
A 2016. évi hiányszakmák meghatározására több szempont figyelembe vételével került sor, a z
egyik ilyen alapvető szempont a 2010. és 2015 . között államilag támogatott szakorvos képzés t
megkezdők száma. Az aneszteziológia és intenzív terápia szakképesítés a szakorvos jelöltek
között az egyik legnépszer űbb szakiránynak számít 2010 . óta. Az összesen 45 alap
szakképesítésbő l 2015-ben a rezidensek csaknem tíz százaléka választotta ezen szakképzést,
2010. és 2015. között közel 400 fő szakorvos jelölt választotta ezt a szakmát . Így elmondható ,
hogy a képzés szempontjából a többi szakképesítéshez képest népszer ű , gyakran választott
szakma, a megyei hiányszakmák között ilyen módon nem szerepel . A területi elveknek
megfelelően hiányszakmának min ősített területeken azonban — Nógrád megyében, valamint a
kiemelt kórházakban — az aneszteziológia és intenzív terápia is hiányszakmának min ősül . A
hiányszakmák meghatározása az egészségügyi humáner őforma-és-szakképzési adatok alapjá n
történik .
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Budapest, 2016 . január 29 .
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Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekr ő l szóló 10/2014. (II . 24.) OGY határozat 2 . melléklet
43 . pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Szabó Tímea
(független) országgyűlési képviselő „Hogyan lehet, hogy az altatóorvos nem hiányszakma? ”
című , K/8484. számú írásbeli választ igényl ő kérdésére adott válaszomat .

Budapest, 2016- január 29 .
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