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Tárgy: Göbölös László magyar állampolgár által benyújtott 0715/2012. számú 
petíció a szívsebészi szakképesítésnek a szakmai képesítések elismeréséről 
szóló 2005/36/EK irányelv 5.1.2. mellékletébe való felvételéről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója előadja, hogy az Egyesült Királyságban problémái voltak szívsebészi 
képesítésének elismerésével kapcsolatban. A nómenklatúra különbözőségéről lehet szó, 
amelyet tisztázni lehetett volna, ha ez a szakképesítés szerepelne az irányelv mellékletében. 
Kéri, hogy a Parlament járjon közben a változtatás érdekében.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. október 2. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. november 27.

A petíció benyújtója azon a véleményen van, hogy a szakmai képesítések elismeréséről szóló 
2005/36/EK irányelv1 V. melléklete 5.1.3. pontjának tartalmaznia kellene a szívsebészeti 
szakterületet is. A petíció benyújtója felhívja a figyelmet arra, hogy a szívsebészet jelenleg 
nem szerepel önálló orvostudományi szakterületként az irányelv V. mellékletében. Egyes 
tagállamok szívsebészeti képesítésüket a mellkassebészet kategória alatt jelentették be. A 

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2005/36/EK irányelve a szakmai képesítések elismeréséről 
(HL L 255., 2005.9.30., 22 o.).
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petíció benyújtójának esetében ez nem segített, mivel nehézségekbe ütközött szakterületének 
egy másik tagállamban történő elismertetése során.

A szakmai képesítések kölcsönös elismerésének a 2005/36/EK irányelv által létrehozott 
rendszerében az orvostudományi szakterületekre különleges szabályozás van érvényben, ami 
azt jelenti, hogy jelentős eltérések vannak a tagállamok között a szabályozott orvostudományi 
szakterületek száma tekintetében. Ennek megfelelően az irányelv jelenleg 54 orvostudományi 
szakterület minimális képzési követelményeinek harmonizálását foglalja magában. A 
szívsebészet azonban nem szerepel ezen orvostudományi szakterületek között.

A 2005/36/EK irányelv 26. cikke értelmében a Bizottság felvehet olyan új orvostudományi 
szakterületeket az irányelv V. mellékletének 5.1.3. pontjába, amelyek a tagállamok 
kétötödében megtalálhatóak. A Bizottságnak követnie kell az irányelv 58. cikke 
(3) bekezdésében említett komitológiai eljárást az ilyen intézkedés elfogadása során.

Magyarország 2012 októberében felvetette a 2005/36/EK irányelv V. melléklete 
5.1.3. pontjába a szívsebészet mint új kategória felvételének kérdését. A Bizottság jelenleg 
vizsgálja a kérelmet, azonban döntés legkorábban 2013 második felére várható.

A Bizottság tavaly decemberben nyújtotta be a 2005/36/EK irányelv korszerűsítésére 
vonatkozó javaslatát. A javaslatot az Európai Tanács és az Európai Parlament jelenleg vitatja 
meg.

A javasolt módosítás egyszerűbbé tenné az új orvosi szakterületeknek az irányelv 
V. mellékletébe történő felvételét szabályozó eljárást azáltal, hogy az ehhez szükséges 
tagállamok arányát egyharmadra csökkentené. Azonban a javaslatról, illetve e változtatásról 
még nem született megállapodás.

Addig is a szívsebészeti szakképzettséggel rendelkező orvosok elismertethetik képesítésüket 
az úgynevezett általános rendszer keretében (a 2005/36/EK irányelv I. fejezete).

Következtetések

A 2005/36/EK irányelv V. mellékletének 5.1.3. pontja nem helytelen a szakorvosi képzések 
különböző megnevezései tekintetében. Amennyiben a tagállamok legalább kétötöde azt jelzi a 
Bizottság felé, hogy a szívsebészetet tényleges szakterületként szabályozza, a Bizottság 
elindítja a 2005/36/EK irányelv V. mellékletének 5.1.3. pontjába történő felvételt célzó 
eljárást. Addig is az ilyen szakképzettséggel rendelkező orvosok elismertethetik képesítésüket 
az úgynevezett általános rendszer keretében.

4. A Bizottságtól kapott válasz (REV): 2014. január 31.

A petíció benyújtója azon a véleményen van, hogy a szakmai képesítések elismeréséről szóló 
2005/36/EK irányelv1 V. melléklete 5.1.3. pontjának tartalmaznia kellene a szívsebészeti 
szakterületet is.

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2005/36/EK irányelve a szakmai képesítések elismeréséről 
(HL L 255., 2005.9.30., 22 o.).
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Az eredeti petícióban a petíció benyújtója felhívta a figyelmet arra, hogy a szívsebészet 
jelenleg nem szerepel önálló orvosi szakterületként az irányelv V. mellékletében. Ezután 
további információkkal szolgált, arra hivatkozva, hogy a szívsebészet nem új orvosi 
szakterület, hanem már legalább két tagállamban a 2005/36/EK irányelv hatálybalépésének 
napján is létezett. A petíció benyújtója ezért kéri a „szívsebészet” automatikus felvételét az 
irányelv V. mellékletének 5.1.3. pontjába.

A szakmai képesítések kölcsönös elismerésének a 2005/36/EK irányelv által létrehozott 
rendszerében az orvosi szakterületekre speciális szabályozás vonatkozik. A szabályozott 
orvosi szakterületek száma tekintetében jelentős különbségek vannak a tagállamok között. Az
irányelv jelenleg 54 orvosi szakterület minimális képzési követelményeinek harmonizálását 
foglalja magában. A szívsebészet azonban e kategóriák között nem szerepel.

A 2005/36/EK irányelv 2007. október 20-ig a szakmai képesítések elismerése területére 
vonatkozó tizenöt meglévő irányelv, többek között az orvosok szabad mozgásának 
elősegítéséről, illetve az orvosi oklevelek, bizonyítványok és képesítés megszerzéséről szóló 
egyéb tanúsítványok kölcsönös elismeréséről szóló 93/16/EGK irányelv helyébe lépett. A 
2005/36/EK irányelvvel az Unió megreformálta a szakmai képesítések kölcsönös 
elismerésének rendszerét, bevezetése óta az első átfogó korszerűsítés révén. Az orvosi 
szakterületeket illetően az irányelv a meglévő szabályok helyébe lépett, és a jövőre nézve 
meghatározta az orvosi szakterületek új, az irányelv V. mellékletében még nem szereplő 
kategóriái feltétel nélküli elismerésének jogi alapjait.

Az 93/16/EGK irányelv 5. cikkének (3) bekezdése tartalmazta a valamennyi tagállamban 
közös szakorvosi címek felsorolását, a 7. cikk (2) bekezdése pedig az orvosi szakképesítések 
feltétel nélküli elismerésében részt vevő legalább két tagállamban létező szakorvosi címek 
felsorolását. A mellkassebészet a 93/16/EGK irányelv 7. cikkének (2) bekezdésében felsorolt 
szakorvosi kategóriák között szerepel, a szívsebészet azonban nem.

A 2005/36/EK irányelv (20) preambulumbekezdése hangsúlyozza a 93/16/EGK irányelvnek 
az orvosi szakterületek feltétel nélküli elismerése terén elért vívmányai megőrzésének 
fontosságát. Ez a preambulumbekezdés kimondja, hogy a legalább két tagállamban létező 
orvosi szakterületek feltétel nélküli elismerésének elvét a 2005/36/EK irányelv 
hatálybalépésének napján elismert valamennyi szakterületre továbbra is alkalmazni kell. A 
preambulumbekezdés azonban azt is hangsúlyozza, hogy a 2005/36/EK irányelv 
hatálybalépését követően a feltétel nélküli elismerés az irányelv V. mellékletében nem 
szereplő új orvosi szakterületek közül csak azokra alkalmazandó, amelyek a tagállamok 
legalább kétötödében léteznek.

Ennek megfelelően mivel a szívsebészetre eredetileg nem terjedt ki a 93/16/EGK irányelv 
hatálya, ezért erre az orvosi szakterületre a 2005/36/EK irányelv V. melléklete sem terjed ki 
automatikusan.

A 2005/36/EK irányelv 26. cikke értelmében a Bizottság az irányelv V. mellékletének 
5.1.3. pontjába felveheti olyan új orvostudományi szakterületek kategóriáit, amelyek a 
tagállamok legalább kétötödében léteznek. 

A szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelv és a belső piaci információs 
rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről szóló 1024/2012/EU rendelet 
módosításáról szóló 2013/55/EU irányelvet a Hivatalos Lapban 2013. december 28-án 
hirdették ki, és a kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.
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Az aktualizált 2005/36/EK irányelv 26. cikke értelmében a Bizottság felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogadhat el olyan új orvostudományi szakterületeknek az irányelv 
V. mellékletének 5.1.3. pontjába történő felvételére vonatkozóan, amelyek a tagállamok 
legalább kétötödében megtalálhatóak.

Magyarország 2012 októberében felvetette a szívsebészetnek mint új kategóriának a 
2005/36/EK irányelv V. melléklete 5.1.3. pontjába történő felvétele kérdését. A Bizottság ezt 
a kérést jelenleg vizsgálja, és felkérte a tagállamokat, hogy nyilvánítsanak véleményt a 
javaslattal kapcsolatban. A Bizottság Magyarország javaslatát a továbbiakban a korszerűsített 
irányelvben meghatározott új eljárási szabályok szerint kezeli.

Addig is a szívsebészeti szakképzettséggel rendelkező orvosok elismertethetik képesítésüket 
az úgynevezett általános rendszer keretében (a 2005/36/EK irányelv I. fejezete).

Következtetések

A 2005/36/EK irányelv V. mellékletének 5.1.3. pontja nem helytelen a szakorvosi képzések 
különböző megnevezései tekintetében. Amennyiben a tagállamok legalább kétötöde azt jelzi a 
Bizottság felé, hogy a szívsebészetet tényleges szakterületként szabályozza, a Bizottság
elindítja a 2005/36/EK irányelv V. mellékletének 5.1.3. pontjába történő felvételt célzó 
eljárást. 

Addig is az ilyen szakképzettséggel rendelkező orvosok elismertethetik képesítésüket az 
úgynevezett általános rendszer keretében.


