
CM\890577HU.doc PE480.728v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Petíciós Bizottság

27.1.2012

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE
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képesítései elismeréséről és a 2005/36/EK irányelv állítólagos megsértéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója pszichodiagnosztikai kutatóként dolgozik, szakképesítéseit mind a belga, 
mind a holland egyetemek elismerik (ISCED 5). A petíció benyújtójának Belgiumban és 
Hollandiában is vannak ügyfelei, és mindkét országban szerepel hivatáscsoportja vonatkozó 
nyilvántartásában. Azonban úgy tűnik, hogy Belgiumban több jogosultsággal rendelkezik, 
mint Hollandiában. A petíció benyújtója szerint ez nem felel meg a szakmai képesítések 
elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelvben foglaltaknak, valamint az áruk és szolgáltatások 
EU-n belüli szabad mozgásának elvének. A petíció benyújtója felvilágosítást kér az ügyben.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. november 15. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

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

Az Európai Unióban az oktatás szervezése és a szakmák szabályozása nemzeti hatáskörbe 
tartozik. Az Európai Közösséget létrehozó szerződés 40. cikke, 47. cikkének (1) bekezdése, 
47. cikke (2) bekezdésének első és harmadik mondata, valamint 55. cikke (jelenleg az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 46. cikke, 53. cikkének (1) bekezdése és 62. cikke) alapján 
azonban készült egy irányelv a képesítések kölcsönös elismeréséről: a szakmai képesítésekről 
szóló irányelv (2005/36/EK irányelv). 



PE480.728v01-00 2/2 CM\890577HU.doc

HU

Ami a petíció benyújtójának az egészségügyi ellátást végző pszichológusi szakma BIG-
nyilvántartásába való felvétel iránti kérelmét illeti, a szakmai képesítésekről szóló irányelv 
ebben a helyzetben nem alkalmazandó. A petíció benyújtója Hollandiában szerezte 
képesítését és Hollandiában is kíván dolgozni. Az ügynek nincs határokon átnyúló eleme. Ez 
esetben a holland jogot kell alkalmazni. 

A petíció benyújtója kijelenti, hogy a szakmai képesítésekről szóló irányelv 7. cikke alapján 
valamennyi tagállamban azonos szinten kellene tudnia gyakorolni a szakmáját. Ezek a 
szabályok azonban csak akkor alkalmazandók, ha a petíció benyújtója átmenetileg egy másik 
tagállamban kívánja szakmáját gyakorolni. A szolgáltatás átmeneti jellegét eseti alapon 
értékelik.

Még ha a petíció benyújtója csak átmenetileg is kívánja szakmáját gyakorolni egy másik 
tagállamban, ez nem jelenti azt, hogy azonnal meg is kezdheti szakmájának gyakorlását ebben 
a másik tagállamban.

A szolgáltatónak jogszerűen letelepedettnek kell lennie a tagállamban azzal a céllal, hogy ott 
ugyanazt a szakmát gyakorolja. Ezenkívül a szolgáltatások első alkalommal történő 
nyújtásakor, a közegészségügyi vagy biztonsági vonatkozásokkal bíró szabályozott szakmák 
esetében a fogadó tagállam illetékes hatósága az első szolgáltatásnyújtás előtt ellenőrizheti a 
szolgáltató szakmai képesítését (az irányelv 5. és 7. cikke).

A petícióból nem derül ki világosan, hogy a petíció benyújtója letelepedett-e valamely 
tagállamban, és ha letelepedett egy tagállamban, akkor nem világos, hogy mely szakma 
gyakorlásának céljából (Hollandiában például bizonyos hatásköröket az egészségügyi ellátást 
végző pszichológusokra korlátoznak, és ez nem lenne ugyanaz a szakma, ha a petíció 
benyújtóját Belgiumban pszichológusként vették nyilvántartásba).

Következtetés

A pszichológus vagy egészségügyi ellátást végző pszichológus szakmát az Európai Unióban 
nem harmonizálták. 

A tagállamok ezeket a szakmákat saját szabályaiknak megfelelően szabadon szabályozhatják. 
Ha azonban szabályoztak egy szakmát, akkor az előírt nemzeti képesítéstől eltérő egyéb 
képesítéssel rendelkező uniós polgárok számára lehetővé kell tenniük e szakma gyakorlását 
saját területükön, de nem automatikusan. A tagállamok a szolgáltatások szabad nyújtásához 
ellenőrizhetik a migránsok képesítéseit, letelepedés esetében, valamint a közegészségügyi és 
közbiztonsági vonatkozásokkal rendelkező szabályozott szakmák esetében is. 

A petíció benyújtóját az Európai Bizottság a fentiekről a panaszt követően levélben 
tájékoztatta. A petíció benyújtója petíciójában kifejti, hogy a Bizottság szolgálatai jelezték, 
hogy a képesítések egyénekhez kötődnek és nem területi jellegűek, ezen képesítések pedig 
minden uniós tagállamban érvényesek. Ugyanakkor nem nyilvánvaló, hogy a petíció 
benyújtója elfogadta-e a számára adott tájékoztatást (amely megegyezik a fent leírtakkal), 
mivel – amint a magyarázatban szerepel – a képesítések valóban azon személyhez kötődnek, 
aki a képesítést megszerezte. Ez nem jelenti azt, hogy a képesítést kiadó tagállamtól eltérő 
tagállamoknak a képesítéseket automatikusan el kell ismerniük. 


