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1. A szakmai képesítések elismerése az Európai Unióban

a. Bevezetés

Ha egy polgár egy másik tagállamban nyújt szolgáltatást vagy helyezkedik el, az jó példa arra, 

hogy miként tudja az egységes piac előnyeit a maga javára fordítani. A 2005. szeptember 7-i 

2005/35/EK irányelv szabályokat állapított meg a szakmai képesítések tagállamok közötti 

kölcsönös elismerésének megkönnyítésére. Az irányelv 15 meglévő irányelvet foglalt 

egységes szerkezetbe, az átmeneti szolgáltatásnyújtásra vonatkozóan pedig egyszerűbb és 

rugalmasabb rendszert vezetett be. Az egyes tagállamok ugyanakkor egy adott szakmához 

való hozzáférést jogi értelemben egy bizonyos szakmai képesítés meglététől is függővé 

tehetnek. A múltban, amennyiben a tagállamok ragaszkodtak a hazai képesítés 

megszerzéséhez, az a polgárokat kizárhatta az egységes piacról, ami hasonlatos a nemzetiségi 

alapon történő megkülönböztetéshez.

b. A szakmai képesítésekről szóló vívmányok korszerűsítése

E munkadokumentum áttekintést nyújt a szakmai képesítések elismeréséről szóló irányelv (a 

továbbiakban: az irányelv) fő jellemzőiről, valamint ismerteti az előadó általános álláspontját 

az irányelv felülvizsgálatára vonatkozó prioritásokkal kapcsolatban. Az irányelvnek az 

egységes piaci intézkedéscsomagban1 javasolt korszerűsítése elengedhetetlen a munkaerő-

piaci kereslet és kínálat eredményesebb összehangolásához, valamint lehetővé teszi a 

munkaerőpiac rugalmasságának további fokozását, eleget tesz a polgárok elvárásainak és 

előmozdítja az Európai Unión belüli mobilitást.

2. A szakmai képesítések elismeréséről szóló irányelv főbb jellemzői

a. A szolgáltatásnyújtás szabadsága

Az irányelv az átmeneti szolgáltatásnyújtásra és a tartós letelepedésre vonatkozóan külön 

                                               
1 COM(2010) 608 végleges.
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szabályokat ír elő. Minden, valamely tagállamban jogszerűen letelepedett uniós polgár 

szolgáltatást nyújthat egy másik tagállamban anélkül, hogy képesítésének elismerését 

kérvényeznie kelljen. Az e mögött húzódó feltételezés szerint az a szakember, aki szakmáját 

egy adott tagállamban törvényesen gyakorolja, megfelelő képesítéssel rendelkezőnek minősül 

ahhoz, hogy az említett szakmát átmenetileg egy másik tagállamban is gyakorolja. Azonban 

ha a szóban forgó szakma a kérvényező tagállamában nem szabályozott, a 

szolgáltatásnyújtónak kétéves szakmai tapasztalatot kell igazolnia. A közegészséggel vagy 

közbiztonsággal kapcsolatos szakmák esetében a fogadó tagállam előzetesen ellenőrizheti a 

szolgáltatásnyújtó képesítéseit.

b. Az Ügynökség létrehozása

i. A szakmai képesítések elismerésének általános rendszere

Ez a rendszer az elismerés különös szabályainak hatálya alá nem tartozó szakmákra 

vonatkozik. Az általános rendszer alapja a kölcsönös elismerés elve, célja pedig annak 

biztosítása, hogy a megfelelő képesítéssel rendelkező szakembernek a fogadó tagállamban 

többé ne kelljen egy teljes képzést elvégeznie. Egyes esetekben a fogadó tagállam 

kompenzációs intézkedéseket foganatosíthat, amelyek vagy egy alkalmassági vizsga letételét, 

vagy egy legfeljebb három éves alkalmazkodási időszak letöltését vonják maguk után. 

ii. Szakmai tapasztalaton alapuló elismerés

Az irányelv IV. mellékletében felsorolt ipari, kisipari és kereskedelmi tevékenységek esetében 

a képesítések elismerése a szakmai tapasztalat alapján feltétel nélkül történhet. 

iii. A képzési minimumkövetelmények összehangolása alapján történő 

elismerés

Az orvosok, általános ápolók, fogorvosok, állatorvosok, szülésznők, gyógyszerészek és 

építészmérnökök (ún. ágazati foglalkozások) esetében a képesítések automatikus elismerése 

érvényesül a közösségi szinten meghatározott minimális képzési feltételek összehangolása 

alapján. 
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3. Az irányelv korszerűsítésének prioritásai

a. Helyes végrehajtás 

Jóllehet az irányelv főleg már meglévő jogi szövegeket foglalt egységes keretbe, teljes körű 

átültetésére csak az eredeti, 2007. októberi határidő után három évvel került sor. Ezen 

túlmenően az, hogy az irányelvet közel ezer hatóság hajtja végre, és több mint 4600 

szabályozott szakmáról van szó, különösen megnehezíti az irányelv végrehajtását. Az irányelv 

végrehajtásával kapcsolatban továbbra is sok kérdés merül fel: a SOLVIT által vizsgált esetek 

közel 20%-a a képesítések elismerésére vonatkozik. Az érdekeltek és a tagállamok 

részvételével megvalósuló folyamatos konzultáció elengedhetetlen ahhoz, hogy az átültetésre 

vonatkozó határidőket a jövőben tartani lehessen. 

b. Egyszerűsítés

A nyilvános konzultáció eredményeiből egyértelműen kiderül: az irányelvet a polgárokra 

háruló adminisztratív teher enyhítése érdekében egyszerűsíteni kell, miközben a közegészség 

és a közbiztonság védelmének szükségességét sem szabad szem elől téveszteni. A 

szakemberek túlzó kompenzációs intézkedésekkel, a dokumentumok és fordítások 

benyújtására vonatkozó, nehezen teljesíthető követelményekkel, valamint a szakmai 

tapasztalat igazolása során felmerülő nehézségekkel szembesülnek, amelyek mindegyike 

felesleges késedelmeket okozhat. Az átmeneti mobilitás terén a nyilatkozattétel rendszere 

különösen nehézkesnek bizonyult. Az irányelv legfőbb újítása az átmeneti mobilitásra 

vonatkozó rendszer egyszerűbbé és rugalmasabbá tétele volt. Ugyanakkor mivel a legtöbb 

tagállam az előzetes nyilatkozattétel rendszerét alkalmazta, az egyszerűsített rendszer 

okafogyottá vált. Fel kell mérnünk, hogy egy online portál segíthet-e a jelenlegi problémák 

megoldásában, valamint az illetékes hatóságok közötti együttműködés és párbeszéd 

javításában. Végül fontolóra kell vennünk azt is, hogy a tagállamokat felkérjük: mérjék fel, 

hogy egyes szakmákat nem tudnának-e arányosabb módon szabályozni, vagy – az 

egészségügy kivételével – egyes területeken nem tudnák-e csökkenteni a szabályozott 

szakmák számát. 

c. A meglévő rendelkezések aktualizálása 

A 15 meglévő jogi szöveget – amelyek közül néhányat még 1977-ben fogadtak el – egységes 
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szerkezetbe foglaló irányelv felülvizsgálatával felmérhető, hogy a kompenzációs 

intézkedések, az elvárt szakmai tapasztalat és a szakemberekre – pl. ápolókra – vonatkozó 

minimális képzési feltételek frissítésre szorulnak-e, és hogy ennek során szem előtt kell-e 

tartani olyan elemeket, mint például a folyamatos szakmai fejlődés. 

d. A közelmúltbeli fejlemények figyelembevétele

A Bíróság ítélkezési gyakorlata2 meghatározta az egy szakmához való részleges hozzáférés

elvét. Feltételezve, hogy megtiltásának jogos közérdekű oka nincs, egy szakember számára 

részleges hozzáférést kell biztosítani akkor, ha az érintett szakma tevékenységi területei oly 

jelentősen eltérnek egymástól, hogy azok további intézkedésekkel nem ellensúlyozhatók. A 

nyilvános konzultáció ugyanakkor fényt derített arra, hogy az egészségügyi szakmákhoz való 

részleges hozzáféréssel kapcsolatban erős fenntartások mutatkoznak. 

e. A közegészségügy és a közbiztonság felértékelése

Meg kell határozni a szakmai kötelezettségek súlyos megszegésének azon eseteit, amikor az 

illetékes hatóságok közötti aktívabb információcserét kötelezővé kell tenni. Az irányelv 

felülvizsgálata során – különösen az egészségügyi szakmák tekintetében – fel kell tárni, hogy 

egy proaktív riasztási mechanizmus segítségével miként biztosítható a szakmai mobilitás 

megvalósulása a közegészségügyi és a közbiztonsági kívánalmak teljesítése mellett. E 

tekintetben fontolóra kell vennünk, hogy a nyelvi készségek magatartási kódexe – különösen 

az egészségügyi szakmákban – hasznosnak bizonyulna-e. 

f. A hozzáadott értéket képviselő eszközök fejlesztése

i. A belső piaci információs rendszer (IMI) kibővítése

Az irányelv felülvizsgálata során az illetékes hatóságok közötti együttműködés és információ-

megosztás javítása érdekében fel kell térképezni az IMI-rendszer kibővítésének lehetőségeit. 

Az IMI riasztási mechanizmussal történő kibővítésével nőhet a polgárok és a hatóságok 

rendszer iránti bizalma. Egy riasztási mechanizmus alapjául szolgálhat egyfelől a szolgáltatási 

                                               
2 Collegios de ingenieros, a 2006. január 19-i C-330/03. számú ügy.
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irányelvben szereplő modell3, másfelől egy kötelezettség arra, hogy valamennyi tagállamot 

riasztani kell, ha a szankció alkalmazhatósága megállapítást nyert; az alapvető jogokat és a 

személyes adatok védelmét mindkét esetben tiszteletben kell tartani.

ii. Szakmai kártya 

Az Európai Bizottság nyilvános konzultációja során javasolta egy szakmai kártya használatát 

a szakmai képesítések könnyebb elismerésének egyik lehetséges eszközeként. A nyilvános 

konzultáció eredményei azt mutatták, hogy a szakmai kártyák költségeivel, 

megbízhatóságával és jellemzőivel kapcsolatban számtalan kérdés merül fel. A jelenlegi 

keretben több erőfeszítés is történt ilyen kártyák kialakítására különböző szakmák számára, 

vegyes eredményekkel. Ezért egy alapos, bizonyítékokon alapuló hatásvizsgálat elvégzésére 

van szükség azzal kapcsolatban, hogy egy szakmai kártya milyen hozzáadott értéket 

képviselne. Nyilvánvalónak tűnik, hogy bármilyen szakmai kártya bevezetésének a 

szakemberek és az illetékes hatóságok számára egyaránt önkéntes alapon kell történnie. A 

szakmai kártyákat az egyes szakmákhoz kell igazítani, és alkalmazásuk tekintetében a 

szabályozók részére bizonyos fokú rugalmasságot kell biztosítaniuk. Ennek kapcsán 

elengedhetetlen, hogy több kérdést is fontolóra vegyünk. Milyen hozzáadott értéket 

képviselne a kártya a szakemberek és a fogyasztók számára? Mennyibe kerülne a rendszer? 

Milyen információkat tartalmazzon a kártya? Hogyan biztosítható, hogy ne kerüljön sor az 

adatokkal való visszaélésre? Melyek az előnyei egy kézzelfogható kártyának egy e-kártyával 

szemben? És talán a legfontosabb: hogyan tudunk létrehozni és fenntartani egy olyan 

informatikai rendszert, amely alkalmas a kártya aktiválására? 

                                               
3 A szolgáltatási irányelv 29. cikkének (3) bekezdésében és 32. cikkének (1) bekezdésében előírja, hogy a 
tagállamok tájékoztatják a többi tagállamot és a Bizottságot minden olyan szolgáltatási tevékenységről, amely a 
személyek egészségét vagy biztonságát vagy a környezetet súlyosan károsíthatná (riasztási mechanizmus).


