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Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012 .
évi XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli kérdést kívánok benyújtani a z
Emberi Erőforrások Minisztériumát vezető miniszterhez, mint a tárgyban illetékes
minisztérium vezetőjéhez

„Mit akar tenni a Minisztérium a magyar szívsebészek érdekében? ”

címmel .

A benyújtott kérdésemre a választ írásban várom .

Tisztelt Miniszter Úr!

Az Európai Unión belüli szabad mozgás és munkavállalás folyamatosan szakmai kihíváso k
elé állítja mind az uniós mind a hazai jogalkotót .

A magyar szívsebészet már az uniós csatlakozás óta feszítő probléma, mivel a szakma i
képesítések elismeréséről szóló 2005J36/EK Irányelvben (a továbbiakban : Irányelv) foglalt
egyes egészségügyi szakképesítések elismertetését rendez ő jogszabályhely és az azzal
kapcsolatos magyar hatósági gyakorlat a szakmát hátrányosan érintően hiányos .

Az Irányelv V . mellékletének 5 .1 .3 pontjában szereplő „Mellkassebészet” kifejezés utal arra,
hogy a Magyarországon szerezett szívsebészeti képzésr ől kiállított oklevelek milyen
megjelöléssel készülnek . A szakképzés anyaga teljes egészében a szakmában és Európa-szerte
is jobban ismert „szívsebészetet” takarja . Az eddigi uniós gyakorlat alapján megállapítható ,
hogy a magyar terminológia rendkívül szűk körű és akadályozza a szakképesítést megszerző
orvosok képzéseinek elismerhetőségét . Korábban ezzel — azaz a magyar terminológia és az
Irányelvben szereplő megnevezéssel — kapcsolatosan a szakma képvisel ő inek tájékoztatás a
szerint egyeztetések és magánlevelezések is zajlottak, amelynek keretében a Minisztériu m
2009-ben ígéretet tett, hogy a szakképesítések áttekintését és összehangolását elvégzi . A
Minisztérium akkori álláspontja az volt, hogy szakmai konzultációt kell lefolytatni, és maj d
annak fényében ítélhető meg, hogy a „Mellkassebészet” mellé indokolt-e a „Szívsebészet ”
feltüntetése a szakképesítésnél .

Jelenleg az Irányelv megfogalmazása és terminológiája szerint a Magyarországo n
szívsebészetet tanuló és abból szakvizsgázó orvosok szakképesítésüket csak



„Mellkassebészet” megjelöléssel használhatják, amely az európai elismertetési szabályo k
miatt hátrányosan érinti őket. A hazai szívsebészek által megszerzett szakmai tudás és a
képzés hossza egyöntetűen azt támasztja alá, hogy az Európa-szerte elterjedt és elfogadot t
szívsebészet megjelölést is használni kellene, a szűkítő „Mellkassebészet” kifejezés helyett ,
vagy azzal egyidejű leg. Erre – mármint az együtt használatra – számtalan más EU-s tagállam i
példa van (például Olaszország, Egyesült Királyság). A kérdés tisztázása és a képzésne k
megfelelő teljesen EU konform névhasználat azért is indokolt, mert a külföldön szakmai
tudásukat fejleszteni kívánó szívsebészek hátrányban vannak, hiszen nem tudjá k
képzettségüket a végzettségnek megfelel ően elismertetni a magyar terminológia hiánya okán .
Egyébként a magyar szakképzés sem időtartamában, sem az elsajátítandó anyagok
vonatkozásában sem kevesebb az Európai Unió többi tagállama által kialakított képzésnél, íg y
a terminológia eltérés ezen az alapon sem indokolt .

Tudomásom szerint több, ezen a szakterületen – külföldön és belföldön egyaránt – dolgoz ó
szívsebész is megkereste már a Minisztériumot illetve az Egészségügyi Engedélyezési és
Közigazgatási Hivatalt (EEKH) annak érdekében, hogy szakképesítésük külföldi elismertetése
érdekében segítségét kérjen a magyar szervekt ő l . Eddigi megkereséseik azonban nem vezette k
eredményre . Egyöntetű álláspontjuk, hogy a külföldi elismertethetőség hiánya a külföldön
megszerzendő szakmai továbbképzés és gyakorlat megszerzését akadályozza, tovább á
hátrányos a magyar orvosokkal szemben . Ezáltal a magyar képzésben résztvevők szakmai
tanulmányaik és tapasztalataik megszerzésében hátrányosan érintettek az Unió több
tagállamában. Mindezekre tekintettel indokolt felülvizsgálni, hogy a Minisztériumnak milye n
lehetőségei állnak rendelkezésre akár jogalkotás, akár hatósági eszközök közül, amelyekkel a
probléma, azaz szakképesítés nevének kiterjesztése megoldható .

Megjegyezni kívánom, hogy az érintett orvosok egymással szorosan kapcsolatot tartanak és
ügyüket már az Európai Parlament Petíciós Bizottsághoz is eljuttatták, annak érdekében, hog y
segítség az uniós és a magyar jogalkotást is .

A probléma fentebbi ismertetése okán az alábbiakban várom Miniszter Úr megtisztelő
válaszát :

Kívánja-e a Minisztérium – és ha igen, milyen eszközökkel – a képzéssel összhangb a
hozni a megszerezhető képesítés megnevezését, annak érdekében, hogy az Irányelvben
a „Mellkassebészet” helyett „Mellkassebészet és Szívsebészet” szerepeljen?

– Milyen módot lát ennek megvalósítására? Mikorra várható a megnevezés módosítása ?

Várom megtisztelő válaszát !

Budapest, 2015 . február 26 .

Tisztelettel :

r. Lukács László György
Jobbik
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