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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója azt állítja, hogy Magyarország nem tartja tiszteletben a 2005/36/EK 
irányelv 42. cikkét, amely meghatározza a szülésznők feladatkörét. Mindez problémát jelent a 
más tagállamokból érkező és Magyarországon szakmájukat gyakorolni kívánó szülésznők 
számára, mivel nem ruházzák fel őket a származási országukban ellátott azonos 
feladatkörökkel.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. február 28. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. december 16.

A 2005/36/EK irányelv 42. cikkének (2) bekezdése1 meghatározza, hogy a szülésznőknek 
legalább mely tizenegy tevékenység folytatására legyen módjuk.

A Bizottságnak e cikk alkalmazását érintő kérdéseire a magyar hatóságok 2011. június 20-án 
azt a választ adták, hogy Magyarország ezt a rendelkezést az oktatási miniszter 15/2006. 
                                               
1 HL L 255, 2005.09.30., 22.o.
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rendeletének II. mellékletében végrehajtotta, amely felsorolja azokat a kompetenciákat, 
amelyekkel a szülésznőknek végzésük időpontjában rendelkezniük kell. E kompetenciák 
megfelelnek az irányelv 42. cikkében felsorolt tevékenységeknek. 

A magyar hatóságok megküldték a 96/2003. kormányrendelet szövegét is, amely lehetővé 
teszi, hogy a szülésznők működési engedélyt váltsanak ki egyéni vállalkozás keretében 
történő munkavégzésre. 

A magyar hatóságok ugyanebben a válaszban a 35/2011. kormányrendelet 2. cikkére 
hivatkoznak, amelynek értelmében a szülésznők intézeten kívüli szüléseket is levezethetnek, 
amennyiben felsőoktatási intézmény alapképzési szakán vagy főiskolai karán szülésznő 
szakképesítést vagy emelt szintű vagy felsőfokú szülésznő szakképesítéssel rendelkeznek. Ez 
esetben a hatóságok legalább két éves szülőszobai szakmai gyakorlatot vagy legalább két éves 
szakmai gyakorlatot írnak elő, illetve  a szülésznőknek igazolniuk kell, hogy a szakképesítés 
megszerzésén túl legalább ötven szülést levezettek. 

Úgy tűnik, hogy e rendelkezés is megfelel az európai uniós jogszabályoknak, mivel az uniós 
jogszabályok csak azt írják elő, hogy a szülésznőknek általánosságban véve legyen módjuk 
szülések levezetésére, ám nem tiltja meg, hogy az egyes tagállamok külön követelményeket 
támasszanak intézeten kívüli szülések levezetéséhez, ami nagyobb kockázatot jelent a 
várandós anyákra és az újszülöttekre nézve. Az irányelv nem akadályozza meg a tagállamokat 
abban, hogy külön követelményeket írjanak elő bárkinek, aki a területükön egy adott szakmát 
gyakorolni kíván, amennyiben e követelmények az általános közérdek szempontjából 
indokoltak. 

Következtetés

Tekintettel a magyar hatóságok átfogó válaszára, illetve a petícióban foglalt szűkös 
információk alapján, a Bizottság nem állapította meg az irányelv 42. cikkének megsértését az 
irányelv magyar hatóságok általi végrehajtása során. A magyar jogszabályok lehetővé teszik 
az EU-ban képesítést szerzett szülésznők számára, hogy az irányelv 42. cikkében felsorolt 
szakmai tevékenységeket folytassák és egyben azt is, hogy szakmájukat egyéni vállalkozóként 
gyakorolják, ami megfelel az irányelvnek. 


