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Dr. Palkovics László 

miniszter úr részére 

Innovációs és Technológiai Minisztérium 

 

 

Tisztelt Miniszter úr! 

 

 

Az egészségügy átalakítási folyamata reményünk szerint a társadalom ellátását hatékonyan és 

magas minőségben biztosító egészségügyi rendszer megteremtését indította el. A megjelent 

törvényt és az ahhoz csatlakozó eddigi rendeleteket megismerve az egyetemi pályán lévő, 

magasan képzett oktató-orvos kollégák (egyetemi tanársegéd, adjunktus, docens és professzor) 

vonatkozásában szeretnénk visszajelzéssel és javaslattal élni.  

 

Az orvosi bérek fejlesztésnek kezdete (2012) óta az orvosképzésben és posztgraduális 

utánképzésben az egyetemi oktatói pálya egyre csökkenő presztízsének kellett ellensúlyoznia 

az oktatói feladatok jelentette jóval nagyobb munkaterhelést és szakmai felelősséget. Ennek 

sikere egyre mérsékeltebb volt, az oktatók száma és a doktori képzésbe jelentkezők száma 

lecsökkent.  

 

Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvényben kihirdetett bértábla a MOK által a 

bértárgyaláson benyújtott és tárgyalási alapként a felek által elfogadott bértáblával ellentétben 

nem dotálja a PhD fokozatot, ahogy a doktori képzésben töltött idővel sem számol. Így az orvos 

bértábla szerinti előmenetelét kifejezetten hátrányosan érinti, ha az orvos 4 éves PhD képzésbe 

kezd. A külföldi tudományos tevékenység (sabbatical) is kiesést jelent, ez továbbá a külföldön 

elérhető magasabb szaktudás hazahozatalát is hátráltatja. A bértáblában és a törvényben 

nincsenek elismerve licenszvizsgák, ráépített szakvizsgák, így a plusz tudás és készségek 

megszerzését bérezési motivációs tényező nem segíti. 

 

A 528/2020. (XI. 28.) Korm. rendeletben megjelenik a Nftv szerinti kiegészítő bérezés, ennek 

részletei, pontosabb ismerete jelenleg nem áll rendelkezésünkre. 
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Szeretnénk hangsúlyozni, hogy az új jogállás bevezetésével párhuzamosan az oktató orvosi 

egyetemi pálya feladatainak kiemelt ellentételezésére van szükség, hogy az orvosképző 

egyetemek meg tudják tartani ezeket a kollégákat. Csak így biztosítható a graduális orvosképzés 

és a posztgraduális továbbképzés fenntartása. Az egyetemek rangsorában, ami meghatározza a 

külföldi hallgatók érdeklődését, így az egyetemi büdzsét, szintén meghatározó a tudományosan 

minősített, magasan képzett orvosi munkaerő. Sikeres egészségipari beruházás erre nyitott, 

képzett és innovatív szemléletű kollégák nélkül elképzelhetetlen. Azaz a jövő orvosképzése és 

minőségi, innováció és tudománykövető gyógyítás a tét. 

 

A jelenlegi törvény nem érinti, de fontosnak tartjuk megemlíteni, hogy az orvosképzés 

alapjainak megerősítése is szükséges. Az orvostudományi egyetemek elméleti tárgyainak (pl. 

anatómia, élettan, kórélettan) oktatását végző orvosok Nftv. szerinti javadalmazása messze 

elmarad az Eszj. bértáblától és így nehézzé válik az elméleti intézetek oktató tevékenységének 

fenntartása, maga az orvosképzés.  

 

Kérjük tisztelettel a kamara informálását a kormányzat szándékairól, hogy az egyetemeken 

dolgozó kollégákat tájékoztatni tudjuk. 

 

 

Budapest, 2020. december 2. 

 

 

A MOK elnöksége nevében: 

 

 

Dr. Kincses Gyula 

A Magyar Orvosi Kamara elnöke sk 

  

 

 


