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Kedves Olvasó!

Jól ismert, hogy a magyar orvostudomány 

és vele együtt az orvosképzés igen magas 

szín vo na lú, továbbá, hogy ez a magas szín-

vonal nem zet kö zi leg ismert és elismert. 

Or vos-ku ta tó ink már a XIX. század közepé-

tôl világ hír re tettek szert. Közülük elsôként 

ter mé sze te sen Semmelweis Ignácot kell em lí-

te nünk. Nem szabad azonban elfelejteni azt 

sem, hogy az orvostudományban dinaszti ák 

ala kul tak ki, amelyek egyszersmind iskolá-

kat is teremtettek. Akár jellemzônek is 

nevez het jük a Lenhossék-dinasztia esetét. 

Az elsô hí res orvostudós ebben a család ban 

még a XVIII. században kezdte meg mûkö dé-

sét. Ôt – Mihály Ignácot – követte József, a 

kivá ló anatómus, majd az ugyancsak anató-

mus Mihály következett a sorban, aki melles-

leg Szent-Györgyi Albert nagybátyja volt.

Mai nyelven szólva tehát azt is mondhat-

nánk, hogy az orvostudomány magyar siker-

ága zat. A sikerek sora nem szakadt meg a 

máso dik világháború után sem. Orvos-ku ta-

tó ink az elsôk között voltak, akik az ötve-

nes, hatvanas években nyugati ösztön dí ja kat 

kap hat tak. Az oktatás színvonala Magyar or-

szá gon nemcsak elérte, hanem olykor túl is 

szár nyal ta a nemzetközi színvonalat. Ezt jól 

mutatta, hogy magyar orvosi diplomával 

már a rendszerváltás elôtt is különösebb 

nehéz sé gek nélkül el lehetett helyezkedni a 

világ bár mely táján. Ha van valami, amitôl 

tartanunk kell az Európai Unióhoz való csat-

la kozásunk kapcsán, az valószínûleg nem az, 

hogy a magyar egészségügyi szakemberek-

nek elhelyezkedési gondjaik lesznek. Inkább 

az, hogy a fejlettebb országok úgynevezett 

elszívó hatást gyakorolnak majd e területre. 

Ám ennek lehet kedvezô hatása is: a magyar 

egész ségügy végre nagyobb megbecsülés-

ben részesíti majd a jó orvost, a jó ápolót. 
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Az Európai Közösséget alapító, 1957-ben 

alá írt Római Szerzôdés deklarálta az áruk, 

a szol gál tatások, a személyek és a tôke sza-

bad áram lá sát. A személyek szabad áram lá-

sát a mun kavállalók szabad mozgása, illet ve 

a lete le pe dés szabadsága cím alatt biz to sít-

ják az ala pí tó szerzôdésben.

1.  A munkaerô
szabad áramlása 

A módosított Római Szerzôdés 39. cikke írja 

elô a mun ka vál la lók szabad mozgását, és biz-

to sít ja számukra azt a jogot – fenntartva a 

köz rend, a közbiztonság és a közegészség-

ügy szempontjából indokolt korlátozásokat 

–, hogy a ténylegesen meghirdetett állásokra 

jelent kez ze nek, ebbôl a célból a tagállamok 

terü le tén szabadon mozogjanak, továbbá 

abból a célból tartózkodjanak valamely tag ál-

lam ban, hogy a fogadó állam nemzeti jogsza-

bá lyai szerint munkát vállaljanak. Lehetôvé 

teszi azt is, hogy a foglalkoztatás megszû-

né se után is a fogadó tagállam területén 

marad has sa nak. Ezen jogok biztosítására a 

köz szol gá lat ban történô foglalkoztatás ese-

tén a tag ál la mok nem kötelesek. 

2.  A letelepedés szabadsága 

A Római Szerzôdés 43. cikke a letelepedés-

sel összefüggésben úgy rendelkezik, hogy el 

kell törölni mindazon korlátozásokat, ame-

lyek egyik tagállam polgárainak egy másik 

tagállam területén való letelepedésére vonat-

koz nak. A letelepedés a vállalkozás sza bad sá-

gát jelenti: az egyik tagállam állampolgára 

állandó, tartós jelleggel vállalkozást foly tat-

hat egy másik tagállam területén. Ez meg-

va ló sul hat egyrészt önálló keresôtevékeny-

ség foly ta tá sá val, másrészt vállalkozások, 

gaz da sá gi társaságok alapításával, továbbá 

azok irá nyí tá sá val az adott tagállam nemze-

ti jog sza bá lyai szerint.

I.  Bevezetés
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A letelepedés szabadságánál is léteznek bizo-

nyos kor lá to zások: ez a jog nem terjed ki 

a köz ha ta lom területére, tehát nem lehet 

olyan vál lal ko zá so kat folytatni, amelyek a 

köz ha ta lom gyakorlásával függnek össze. 

3.  A letelepedés szabadsága 
és a szolgáltatás szabad 

áramlása közötti különbség 

A letelepedést a tevékenység végzésének a 

tag ál la mi határokon átnyúló jellege külön-

böz teti meg a szolgáltatás nyújtá sá tól, fon-

tos elem továb bá az idôtartam is. A lete le pe-

dés re jel lem zô az állandóság, a tevékenység 

viszony la go san hosszú idôn keresztül törté-

nô gya kor lá sa. 

A szolgáltatás szabad áramlása viszont 

csak akkor tartozik a közösségi jog hatálya 

alá, ha határokon átnyúló eleme is van: azaz 

amennyiben az egyik tagállamban lakó, illet-

ve letelepedett személy a másik tagállamban 

la kó személy részére nyújt szolgáltatást. Ez 

megvalósulhat akár úgy, hogy valamelyik 

tag ál lam ban, személyesen teljesítik a szolgál-

ta tást (vagy a szolgáltatást nyújtó megy át a 

másik országba az adott tevékenység elvég-

zé se cél já ból, vagy a szolgáltatásban része sü-

lô megy a másik államba, ahol részére a szol-

gál ta tást nyújtják), akár pedig úgy, hogy a 

ha tár átlépése nélkül (telefonon, levélben, e-

mail ben stb.) nyújt az egyik a másik részére 

szol gál ta tást. A letelepedés és a szolgálta-

tás nyúj tásának szabadságát esetenként 

nem egy sze rû elhatárolni, hiszen e két te vé-

keny sé gi típus nak számos azonos eleme van. 

A meg kü lön böz te tést segíti a tevékeny ség 

idô tar ta má nak vizsgálata: a szolgáltatás 

nyúj tá sa tipi ku san rövidebb, esetleges, és 

idô ben kor lá to zott jellegû. 

4.  A diszkrimináció tilalma 

A közösségi irányelvek tiltják mind a pozitív, 

mind a negatív diszkriminációt: a munkaerô 

sza bad áramlásánál, a letelepedési jog gya-

kor lá sá nál vagy a szolgáltatás nyújtásánál 

biz to sí ta ni kell a diszkriminációmentességet, 

illet ve az egyenlô elbánást. Az egyik tagál-

lam állam polgára a másik tagállamban ugyan-

olyan feltételekkel vállalhat munkát, folytat-

hat vállalkozási tevékenységet, telepedhet 

le, mint a befogadó tagállam állampolgárai, 

továb bá állampolgársága következté ben 

nem ke rül het sem hátrányosabb, sem elô-

nyö sebb helyzetbe náluk.

5.  Miért van szükség a 
diplomák és a szakképesí-

tések elismerésére?

Annak érdekében, hogy a munkavállaló sza-

ba don mozoghasson az egyik tagállamból a 

másik ba, illetve a letelepedés jogát valóban 
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sza ba don gyakorolhassa, szükséges a dip lo-

mák, az oklevelek, a bizonyítványok és a 

szak mai képesítések elismerése. Amennyi-

ben ugyanis a korábban más államban meg-

szer zett diplomáját, szakképesítését a foga-

dó ország hatóságai nem fogadják el, nem 

tud ja megkezdeni az adott szakma gyakorlá-

sát, azaz nem érvényesülne a személyek 

sza bad áram lá sá ra vonatkozó szerzôdéses 

alap elv. Ugyanakkor a képzések tar tal má-

nak, szer ve ze té nek kialakítása a tag ál la mok 

hatás kö ré ben maradt.

Ezt felismerve a Közösség már a hetve-

nes évektôl kezdôdôen megkezdte e terület 

har mo ni zálását: lefektette számos szakma 

gya kor lá sá nak a feltételeit, valamint rögzí-

tette az e szakmák képzésére vonatkozó elô-

írá so kat is. Meghatározták a képzés mini má-

lis követelményeit annak érdekében, hogy 

ezek a diplomák, oklevelek, szakképe sí té-

sek egy más sal egyenértékûnek tekint he tôk 

legye nek, azaz az azonos szakmákat ille tô-

en ne legyenek számottevô különbsé gek az 

egyes tagállamok között. Az az eljárás azon-

ban, amelynek keretében a Közösség szak-

mán ként próbálta harmonizálni a képzést 

és sza bá lyoz ni az elismerési eljárásokat, 

rend kí vül nehézkes és lassú volt. Nehézsé-

get okozott emellett az is, hogy minden új 

tag ál lam felvételekor az ágazati irányelvek 
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mind egyi két felül kell vizsgálni, és szükség 

sze rint módo sí tani kell, mivel be kell épí te ni 

az újként belé pô államban honos kép zés nek 

meg fe le lô dip lo ma, szakképesítés meg ne ve-

zé sét, az ille té kes hatóságok elnevezését. 

A prob lé ma meg ol dá sa érdekében születtek 

meg az úgy ne ve zett általános irányelvek, 

ame lyek a fel sô ok ta tá si, illetve a három 

évnél rövi debb képzést igénylô végzettsé-

get iga zo ló bizo nyít vá nyok, oklevelek általá-

nos el is me ré sé rôl szól nak. (Lásd: Dr. Hudák 

Anna mária – Dr. Gellérné dr. Lukács Éva: 

A magyar dip lo mák értéke az Európai Unió-

ban, Euró pai Füze tek 25.)

Az egészségügy területén öt szakmára 

vonat ko zó an dolgoztak ki úgynevezett ága za-

ti irány el vet: orvos, fogorvos, gyógysze rész, 

álta lá nos ápoló és szülésznô. Az orvosokra 

vo nat ko zó szabályozás kivételével úgy ne ve-

zett kettôs irányelvrendszer van ha tály ban. 

Az ezekben az irányelvekben meg ha tá ro zott 

képesítések esetén az elisme rés automati-

kus. Szak mán ként külön irányelv fog lal ko zik 

a kép zés sel, meghatározva annak mini má lis 

idô tar ta mát, továbbá az elen ged he tet len tar-

tal mi ele me ket, azokat az alap ve tô elô írá so-

kat, isme re teket, amelyeket a kép zés során 

a hall ga tó nak minden tagállam ban el kell 

sa já tí ta nia annak érdekében, hogy az egyes 

tag ál la mok között ne legyen alap ve tô elté-

rés a kér dé ses szakmára vonatkozó isme re-

tek te kin te té ben. A fogorvosokat, a gyógy-

sze ré sze ket, az ápolókat és a szülésznôket 

ille tô en egy másik irányelv határozza meg 

az adott dip lo má nak, oklevélnek, illetve szak-

ké pe sí tés nek az elnevezését (amelyet a tag ál-

lam nem ze ti nyel vén tartalmaz az irányelv), 

továb bá ren del ke zik az elismerés eljárási 

sza bá lyai ról is.

Az orvosokra korábban vonatkozó, kettôs 

sza bá lyo zást 1993-ban egységes irányelv 

vál totta fel, amely jelenleg is hatályban van. 

Ez egységesen kezeli és szabályozza mind 

a kép zés re vonatkozó elôírásokat, mind az 

eljá rá si szabályokat, beleértve a diplomák, 

illet ve a szakorvosi szakképesítések eredeti, 

nem ze ti nyelven történô elnevezését is.

A direktívák hatálya nemcsak az Európai 

Közös ség tagállamaira terjed ki, hanem az 

Euró pai Gazdasági Térség országaira is (Nor-

vé gia, Izland, Liechtenstein), továbbá külön 

meg ál la po dás alapján Svájcra. A csatlako-

zást követôen pedig értelemszerûen a tíz új 

tag ál lam – köztük Magyarország – tekinteté-

ben is alkalmazást nyer, tehát összesen 29 

ország diplomáit érinti majd. 
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1.  Az orvosokra
vonatkozó irányelv 

Az orvosok szabad mozgásának, illetve dip-

lo má ik, bizonyítványaik és szakképesítéseik 

köl csö nös elismerésének megkönnyítésérôl 

a Tanács 93/16 EGK irányelve rendelkezik. 

Hatá lya az orvosi egyetemi diplomával ren-

del ke zô orvosokra terjed ki, függetlenül 

attól, hogy tevékenységüket milyen formá-

ban látják el. Elôírásait alkalmazni kell 

azok ra az orvo sokra, akik alkalmazottként 

foly tat ják orvo si tevékenységüket, illetve a 

vál lal ko zók ra és a sza bad fog lal ko zá sú orvo-

sok ra is. Az irány elv – összhangban a Római 

Szer zô dés rendel ke zé sei vel – tiltja a diszkri-

mi ná ciót. Ennek megfelelôen egy másik tag-

álam ban szer zett diplomával vagy szak ké-

pe sí téssel ren del ke zô orvosnak ugyanolyan 

jogo kat kell biz tosítani a fogadó tagállam-

ban, mint ami lye nek a saját állampolgárokat 

meg il le tik.

Ez a rendelkezés értelemszerûen nem-

csak az orvo si diplomákra vonatkozik, 

hanem mind azok ra a szakorvosi szakképesí-

té sek re, amelyek az irányelv mellékletében 

sze re pel nek. E melléklet tartalmazza ugyan-

is a dip lo mák elnevezését, illetve az azokat 

ki bo csá tó intézmények, hatóságok meg ne ve-

zé sét, a szak or vo si szakképesítések általá-

nos elne ve zé sét, továbbá a szakképesítés 

kibo csá tá sá ra, a szakképesítés megszerzé-

sét jogo sí tó igazolás kiadására hivatott 

intéz ményt vagy szervet (például egyetem 

vagy kom pe tens hatóság). Az irányelv csak 

azok ról a szak irányú szakképesítésekrôl ren-

del ke zik, amelyek a tagállamok közül lega-

lább ket tô ben létez nek, hiszen akkor van 

értel me az elis me rés nek. E diplomák, szak or-

vo si szak ké pe sí té sek, továbbá a különbözô 

ható sá gok elne ve zé se a tagállami, nemzeti 

nyel ve ken sze re pel nek, megkönnyítve ilyen 

módon az eljá ró hatóság munkáját. 

II.  Az egészségügyi ágazati irányelvek
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Az irány elv nem ír elô semmi féle nyelvi köve-

tel ményt, tehát az elis me rés nek, illetve a 

fog lal ko zás gya kor lá sá nak nem akadálya, 

ha az orvos nem beszéli annak az ország-

nak a nyel vét, ahol dolgozni kíván. A követel-

mény mind össze annyi, hogy kommunikálni 

tudjon a be teg gel. Az adott szakma jellege, 

valamint az ellá tott bete gek köre határozza 

meg azt, hogy milyen szin tû nyelvismeret 

szükséges a mun ka vég zés hez (például egy 

labo ra tó ri um ban dol go zó orvosnak nem kell 

magas szin ten beszél nie az adott ország 

nyelvét, míg egy pszichiáter szakorvosnak 

igen.) 

1.1.  Az orvosképzés szabályai 

Amint azt már említettük, az irányelv célul 

tûz te ki, hogy közelítse egymáshoz a tagálla-

mok ban az orvosok képzésére vonatkozó 

elô írá so kat. E cél elérése érdekében elôírja, 

hogy az orvosi diploma megszerzése során 

a kép zés nek a következô tartalmi elemeket 

kell magá ban foglalnia:

• adekvát ismeretek a gyógyítás alapját 

képe zô tudományokról;

• a tudományos módszerek – ide értve a 

bioló giai funkciók mérési elveit, a tudomá-

nyo san megalapozott tényeket és az ada-

tok elemzését – megfelelô megértése;

• az egészséges és a beteg emberek felépí-

té sé nek, funkcióinak, viselkedésének, az 

em be ri egészség, illetve a természeti és 

a tár sa dal mi kör nye zet közötti kapcsolat 

meg fe lelô megértése;

• a klinikai szakterületek és gyakorlat meg-

felelô ismerete, amely átfogó ismereteket 

ad a mentális és a fizikai betegségekrôl, 

a betegség megelôzése, a diagnózis felál-

lítása és a terápia alkalmazása, valamint 

az ember reprodukciója szempontjából;

• megfelelô klinikai gyakorlat megszerzése, 

ter mészetesen kellô szakmai felügyelet 

alatt.

Az orvosi képzés legalább hat évig tart, vagy 

– ha nem években állapítja meg a tagállam – 

lega lább 5500 órából kell állnia. Az elméle ti 

képzést egyetemnek kell nyújtania, a gya kor-

la tit pedig valamely – egyetem által fel ü gyelt 

– kli ni kán vagy oktatókórházban kell lefoly-

tat ni. Az irányelv rendelkezik a folya ma tos 

tovább kép zés rôl is amikor elôírja: a tovább-

kép zés nek biztosítania kell, hogy azok is 

lépést tudjanak tartani az orvostudo má ny 

hala dá sá val, akik már korábban befejezték 

tanul mányaikat. 

A szakorvosi szakképesítés megszerzését 

szol gáló képzésnek a következô követelmé-

nyeknek kell megfelelni: a képzés elméleti és 

gya korlati részbôl áll, azt az illetékes ható sá-

gok vagy szakmai szervezetek felügyelik; a 

képzés egyetemi központban, klinikán vagy 

okta tó kór házban történhet, illetve olyan 

egész ség ügyi intézményben, amelyet az erre 

jogo sult egészségügyi hatóságok vagy szak-
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mai szer ve ze tek kijelöltek. Értelemszerûen a 

kép zés ben részt vevô orvos aktív, személyes 

rész vé tele is szükséges ahhoz, hogy a meg-

fe le lô szakorvosi szakképesítést megsze rez-

ze. A képzés fôszabályként csak teljes mun-

ka idô ben történhet, azonban a tagállamok 

meg ha tá ro zott esetekben megengedhetik a 

rész mun ka idôs szakorvosi képzést is: akkor, 

ami kor a teljes idejû képzés valamely – akár 

sze mé lyes, akár más adminisztratív – okból 

nem le het sé ges. A szakorvosi szakképesíté-

sek mini má lis kép zési idejét az irányelv mel-

lék le te ha tá roz za meg, szakmától függô en 

3 és 5 év között. 

1.2.  A háziorvosokra vonatkozó elôírások 

Az irányelv külön meghatározza a házior vo-

sok ra vonatkozó képzés minimális kö ve tel-

mé nyeit. A háziorvosi szakképesítés meg-

szer zé sé nek ugyancsak feltétele az álta lá nos 

orvo si diploma, ezt követôen a jelöltnek lega-

lább há rom évig tartó, az illetékes ha tó sá-

gok, illet ve szakmai testületek által fel ügyelt 

kép zés ben kell részt vennie, amely csak tel-

jes munkaidejû lehet. A gyakorlati oktatás 

elsô részének legalább hat hónapig kell tar-

ta nia, és – megfelelô mûszerezettséggel ren-

del ke zô, valamint megfelelô egészségügyi 

szol gál ta tá so kat nyújtó – kórházban, ille tô-

leg kli ni kán történhet. Ezt követôen, továb-

bi hat hónap ig, alapellátást nyújtó egész ség-

ügyi intéz ményben kell folytatni a kép zést. 

A direk tí va külön hangsúlyozza a jelölt ak tív, 

sze mé lyes részvételét a háziorvo si szak kép-

zés ben. 

1.3.  Az automatikus elismerés 

Amennyiben a kérelmezô olyan diplomával, 

bizonyítvánnyal rendelkezik, amely szerepel 

az irányelvben vagy annak mellékletében, és 

az ezt igazoló dokumentumot bemutatja, a 

foga dó ország illetékes hatósága – az irány-

elvvel történô összehasonlítást követôen 

– automatikus elismerési eljárást folytat le. 

Az irányelvben megjelölt diploma, szakorvo-

si bizo nyít vány meglétekor tehát a kérelme-

zô kép zett sé gét el kell ismerni. Fontos azon-

ban hangsúlyozni, hogy a megfelelô dipl oma 

ön ma gá ban még nem feltétlenül ele gen dô 

a fog lal ko zás gyakorlásához, ugya nis bizo-

nyos – a kérelmezô személyével össze függô – 

körül mé nyek megakadályozhatják azt. Ilyen 

ok lehet például, ha valaki a foglalkozás 

gyakor lá sá tól eltiltó büntetés hatálya alatt 

áll, vagy egész ségi állapota nem teszi lehetô-

vé, hogy gyakorolja az adott szakmát. Az 

auto ma ti kus elismerés lényege, hogy az 

irány elv vel összhangban lévô diploma, szak-

* Az egészségügyi ágazati irányelvek esetén az Egészség ügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium 2003. április 1-jén megalakult 

Engedélyezési és Közigazgatási Hivatala



9

ké pe sí tés esetén a meg szer zett képesítés 

alap ján nem utasítható el az elismerés iránti 

ké re lem.

Az Európai Unió kibôvítésével egyide jû leg 

módo sítják az irányelvet, amely tar tal maz ni 

fog ja az újonnan csatlakozó orszá gok ban 

alkal ma zott elnevezéseket is, mind a dip lo-

mák és a szakorvosi szakképesítések, mind 

az azokat kibocsátó intézmények tekinteté-

ben. Így például szerepel majd benne magya-

rul az „általános orvosi oklevél” elnevezés, és 

mintegy 45 szakorvosi szakképesítés meg ne-

ve zé se. Ebbôl következôen az ilyen dip lo má-

val vagy a szakorvosi bizonyítvá nyok vala me-

lyi ké vel rendelkezô magyar állampolgár is 

jogo sult lesz az automatikus elismerésre, és 

rá is ezt az eljárást fogják alkalmazni. 

1.4.  Szerzett jogok 

Az irányelv rendelkezik arról, hogy mi a teen-

dô abban az esetben, ha valakinek olyan dip-

lo má ja, vagy szakképesítése van, amely nek 

elne ve zé se nem teljesen azonos az irány elv-

ben sze rep lô vel, és még annak megjelenése 

elôtt sze rez te meg. Ebben az esetben akkor 

lehet auto ma ti kus elismerésrôl beszélni, ha a 

kérel me zô rendelkezik a származó tagállam 

erre ille té kes hatósága* által kibocsátott iga-

zo lás sal, amely bizonyítja, hogy a kérelmezô 

az adott országban az igazolás kiadását 
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meg elô zô öt éven belül, három egybefüggô 

éven keresztül jogszerûen gyakorolta a kér-

déses egészségügyi tevékenységet.

Az irányelv megjelenése elôtt szerzett 

szak or vo si képesítések esetén is hasonló iga-

zo lást kell beszerezni, amely bizonyítja, hogy 

a kérel me zô az igazolás kibocsátását meg-

elô zô en jogszerûen gyakorolta az adott szak-

or vo si tevékenységet. Ha az irányelv egy 

adott szakorvosi képesítés megszerzéséhez 

hosszabb idôtartamot ír elô, mint korábban 

a nem ze ti szabályozás, a kérelmezônek a 

két idô tar tam közti különbözet kétszeresét 

kell a gya kor lat ban eltöltenie, és ezt igazol-

nia ahhoz, hogy a korábban szerzett szak or-

vo si képesítését automatikusan elismerje a 

fogadó állam. 

1.5.  A letelepedéssel kapcsolatos
elôírások 

A fogadó ország saját nemzeti joga alap ján 

elôírhatja, hogy amennyiben egy orvos egész-

ség ügyi szolgáltatás nyújtása céljából kíván 

letelepedni az adott országban, vagy ott 

alkalmazottként szeretne orvosi tevékeny sé-

get végezni, akkor a diploma elismerési-el já-

rás során igazolnia kell, hogy nem áll sem-

mi fé le fegyelmi vagy büntetôjogi intézke dés 

hatálya alatt (büntetlen elôéletû), így kü lö-

nö sen, hogy nem áll a foglalkozásától eltil-

tó bün te tés hatálya alatt. Ezt igazolhatja 

er köl csi bizonyítvány vagy más, annak meg fe-

le lô iga zo lás benyújtásával. A fogadó ország 

meg kö ve tel heti a kérelmezôtôl annak bizo nyí-

tá sát, hogy a jó hírnevét – foglalkozását érin-

tô en – nem érte csorba. A fedd he tet len sé get, 

illetve a jó hírnév sértetlenségét a szár ma zási 

ország kompetens hatósága által kiál lí tott 

iga zolással lehet bizonyítani, míg a bün tet-

len elô élet a származási ország erre il le té kes 

más hatósága (például a Bel ügy mi nisz térium) 

által kiadott bizonyítvánnyal igazolható.

Amennyiben akár a fogadó ország, akár 

a származási ország illetékes hatóságának 
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tudomására jut, hogy a kérelmezô olyan 

tevé keny sé get végzett, vagy olyan cseleke de-

tet köve tett el, amelynek hatása van (lehet) 

a fog lal ko zás végzésére, illetve a dip lo ma 

vagy a szak ké pe sí tés elismerésé re is (pél dá-

ul vala milyen bûncselekményt köve tett el), 

errôl köl csö nösen tájékoztatják egymást.

A foga dó ország nemzeti jogszabályai elô-

ír hat ják, hogy a foglalkozás gyakorlásának 

meg kez dé se elôtt foglalkozás-egészségügyi 

vizs gá la tot kell elvégezni. Ebben az esetben 

a foga dó ország megkövetelheti a kérelme-

zô tôl – hason ló an saját állampolgáraihoz 

–, hogy bo csás sa rendelkezésre a vizsgálat 

elvég zé sét iga zo ló dokumentumokat. Ilyen 

iga zo lást a származási ország kompetens 

ható sá ga is kibocsáthat.

Az elôzôekben felsorolt igazolások, bizo-

nyít vá nyok (erkölcsi bizonyítvány, a büntet-

len elô élet igazolását szolgáló dokumen-

tum stb.) nem lehet nek régebbiek három 

hónap nál. 

A nemzeti jogszabályok megkövetelhetik, 

hogy az orvos a foglalkozás gyakorlásának 

megkezdése elôtt esküt vagy ünnepélyes 

nyilat ko za tot tegyen. E szabály vonatkozik 

a más ország ból származó orvosra is, aki a 

dip lo ma, illetve a szakorvosi szakképesítés 

elis me ré sét követôen csak akkor kezdheti 

meg az orvo si tevé keny sé get, ha az elôírt 

esküt vagy ünne pé lyes nyilatkozatot hasonló 

for má ban leteszi. 

1.6.  Eljárási idô, jogorvoslat 

Az automatikus elismerési eljárás idôtarta-

ma a kérelem – amelyhez a szükséges doku-

men tu mo kat, igazolásokat, vagy azok hite-

les másolatát mellékelni kell – beérkezésétôl 

számított három hónap. Az eljárási idô be 

nem számít bele, ha további adatok beszer-

zé se válik szükségessé, és meg kell keres ni 

a származási ország illetékes ható sá gát. Az 

elis me rés sel kapcsolatos döntést határozat-

ba kell foglalni, azt indokolni kell, és jog or-

vos lati jogot kell biztosítani a kérelmezô 

szá má ra. 

1.7.  A szolgáltatás nyújtásával
kapcsolatos speciális elôírások 

Bármely tagállam a foglalkozás gyakorlá sá-

nak feltételéül szabhatja, hogy az azt folytat-

ni kívá nó személy szakmai kamarának vagy 

más szak mai szervezetnek tagja legyen, illet-

ve a hivatalos nyilvántartásba felve gyék a 

fog lal kozás megkezdését megelôzôen. E sza-

bály konzekvens és szigorú alkalmazása 

azon ban nagymértékben megnehezítené a 

szol gál ta tá sok szabad áramlását. A szolgál-

ta tás nyújtása ugyanis – ellentétben a lete-

le  pe dés sel – nem jár együtt a székhely 

tény le ges átté te lé vel. Ha a tagállam ilyen ese-

tek ben is elô ír ná például a kötelezô kamarai 

tag sá got, ez gátolhatná a szolgáltatás áram-

lá sát, hiszen az egészségügyi szol gálta tás 

nyúj tá sát csak egy formális, bürokratikus 
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eljá rást követôen lehetne megkezdeni. Az 

irány elv ezért úgy rendelkezik, hogy ilyen-

kor az egészségügyi szolgáltatást nyújtó 

– az egyik tagállamban letelepedett – orvos 

szá má ra fôszabályként nem kötelezô a ka ma-

rai tagság. Az irányelv azonban azt is lehe tô-

vé teszi, hogy a tagállam belsô jogszabályai 

alapján átmeneti nyilvántartásba vételt írjon 

elô, vagy formális tagságot a szakmai tes-

tü let ben, kamarában. E regisztrációs, for-

má lis tagsági követelmény nem jelenthet 

pluszköltséget a szolgáltatást nyújtó orvos 

számára, illetve nem akadályozhatja és nem 

nehezítheti meg az egészségügyi szolgálta-

tás nyújtását. 

1.8.  Nyilvántartásba vétel 

A fogadó ország rendelkezhet akképpen, 

hogy az érintett személynek még a szolgál-

ta tás nyújtásának megkezdése elôtt be kell 

jelentkeznie és regisztráltatnia magát az ille-

té kes hatóságnál. Sürgôs esetekben azon-

ban arra is van mód, hogy a nyilvántartásba 

vé tel re csak a szolgáltatás nyújtását köve tô-

en kerül jön sor – amint lehet. Az irányelv-

vel össz hang ban azonban a fogadó ország 

további formalitásokat is megkívánhat. Így 

pél dá ul elôírhatja, hogy az érintett sze mély 

igazolja: jogszerûen folytatja a tevé keny sé-

get a származási országban (ahol le te le pe-

dett ként tevékenykedik). Igazolást kér het 

továbbá arra vonatkozóan, hogy meg fe le lô 

diplomával, illetve szakirányú szak ké pe sí-

tés sel rendelkezik, olyannal, amely fel jo go-

sít ja az adott szolgáltatás nyújtására. Ezen 

igazolások nem lehetnek régebbiek egy 

évesnél. 

1.9.  Nem automatikus elismerés 

Amennyiben a kérelmezô olyan diplomával, 

szak ké pe sítéssel rendelkezik, amely nem sze-

re pel az irányelv mellékleteiben, nem beszél-

hetünk automatikus elismerésrôl. Ilyen eset-

ben a fogadó ország eljáró hatóságának 

mér le ge lési jogköre van. Saját belsô jogsza-

bályai alapján kell eljárnia a tekintetben, 

hogy elismeri-e a kérelmezô diplomáját, 

szak irá nyú szakképesítését, illetve ha elisme-

ri, akkor ehhez milyen további feltételeket 

kell a kérelmezônek teljesítenie. A kérelem 

elbí rá lá sa során azonban az eljáró hatóság 

ter mé sze te sen figyelembe veheti a kérel me-

zô által a másik tagállamban vagy a szár ma-

zá si országban eltöltött szakmai gyakorla-

tot, továbbá hogy a diploma, szakképesítés 

meg szer zé se milyen idôtartamot vett igény-

be, milyen oktatási intézményben került sor 

a kép zés re, milyen egyéb képzéseken vett 

részt a kérelmezô, illetve mennyi idôt töltött 

szakmai képzésen. 

Mindezek figyelembevételével állapítja 

meg az erre illetékes hatóság azt, hogy a 

kérel me zô nek milyen további képzésben 

kell eset leg részt vennie annak érdekében, 
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hogy dip lo má ját vagy szakképesítését az 

adott tag ál lam ban elismerjék. Ebben az 

eset ben az eljárás nem tarthat tovább négy 

hó nap nál. Az eljá rási idô kezdete a szüksé-

ges doku men tu mok kal kiegészített kérelem 

benyúj tá sának idôpontja. 

1.10.  Nem EU-tagállamban szerzett 
diploma, szakképesítés 

Amennyiben a kérelmezô az Európai Unió 

vagy az Európai Gazdasági Térség tagálla-

main kívül, egy harmadik országban szerez-

te meg a diplomáját, szakképesítését, a tag-

ál lam dönti el, hogy elismeri-e azt, és milyen 

feltételekkel, esetleg milyen további kö ve tel-

mé nye ket kell teljesíteni ehhez. Az elisme-

rést megelôzôen a hatóság elôírhatja szak-

mai vizsga letételét vagy szakmai gyakorlat 

le töl té sét, de mindig a kérelmezô választhat, 

hogy vizsgát tesz vagy meghatározott ideig 

szakmai gyakorlatot folytat.

Ha valamely tagállam elismer egy harma-

dik országban szerzett diplomát vagy szak-

ké pe sí tést, akkor ezt követôen a másik 

tag ál lam nem köteles azt automatikusan elis-

me rni, azaz egy, az Európai Unió területén 

kívül szerzett diploma vagy szakképesítés 

esetén az egyik tagállam által hozott döntés 

nem köti a másik tagállamot. Ilyen esetben 

a fogadó állam dönti el, hogy a másik tagál-

lamban már elfogadott diplomát vagy szak-

képesítést elismeri-e, vagy sem. A döntést a 

kérelem elôterjesztésétôl számított három 

hónapon belül kell meghozni. Amennyiben 

a tagállam a kérelmet elutasítja, az erre 

vonatkozó döntését indokolnia kell, továbbá 

jogorvoslati lehetôséget kell biztosítania a 

nemzeti jogszabályok alapján.

Amennyiben olyan orvosi szakképesítésrôl 

van szó, amelyik nem létezik valamennyi tag-

ál lam ban, hanem csak néhányban közülük, 

az auto ma ti kus elismerés értelemszerûen 

csak ez utóbbi országokra vonatkozik. (Pél-

dá ul Bel gi um ban nincs traumatológia szak or-

vo si szak ké pe sí tés, így a csatlakozást köve-

tô en a magyar traumatológia szakképesítést 

ott nem fogják automatikusan elismerni. 

Ugyan ak kor létezik e szakképesítés Cseh-

or szág ban, Ír or szág ban, Lengyelország-

ban, Mál tán, Szlo vá kiá ban és az Egyesült 
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Király ság ban, így ezek ben az államokban 

a ma gyar tra u ma tológia szakorvosi szak ké-

pesí tést a csat la kozás után automatikusan 

elis me rik majd.)

Ha olyan szakképesítés elismerése a 

kér dés, amely nem szerepel az irányelvben, 

vagy csak a foga dó országban létezik, az 

elis me rés alap ja egy alapos vizsgálat, amely-

nek kere té ben a foga dó ország erre illeté-

kes ható sá ga össze ha son lít ja az oktatás és 

a kép zés köve tel mé nyeit. Amint arról már 

szól tunk, a kérel me zô, illetve jelölt – válasz-

tása sze rint – további képzésekben való 

rész vé tel re, vagy szakmai vizsga letételére 

köte lez he tô. 

1.11.  Információs központ 

A fogadó országnak gondoskodnia kell arról, 

hogy a területén letelepedett vagy szolgál-

tatást nyújtó személyek minden szükséges 

információt megkapjanak az ország nemzeti 

jogszabályairól, az eljárási rendrôl, az egész-

ség ügyi és szociális rendszerrôl, a szociális 

biz ton ság ra vonatkozó elôírásokról, a tár sa-

da lom biztosítási szabályokról, illetve – ha 

szük séges – a szakmai etikai szabályokról. 

Ennek érdekében a tagállamok információs 

köz pon tot mûködtetnek, ahol az érintett sze-

mé lyek a szükséges tájékoztatást megkap-

hat ják. A letelepedni szándékozó szemé lyek 

ese té ben a fogadó állam azt is elôírhat-

ja, hogy a kérelmezô keresse fel ezeket az 

infor má ciós központokat, és csak ennek 

meg tör ténte után, az összes többi feltétel 

figye lem be vé te lé vel döntenek az automati-

kus elis me résrôl. 

1.12.  Kompetens hatóságok 

A tagállamoknak ki kell jelölniük azokat a 

ható sá go kat, amelyek jogosultak az elisme-

ré si eljá rás lefolytatására, továbbá a szüksé-

ges iga zo lá sok kiadására a másik tagállam 

ille té kes hatósága vagy a kérelmezô részé re. 

Amennyiben valamely diploma, szak irá-

nyú szak ké pe sí tés elnevezése nem azonos 

az irány elv ben foglalttal, a fogadó állam 

abban az eset ben ismeri el annak egyenérté-

kû sé gét, ha a származó tagállam kompe tens 
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ható sá ga iga zol ja, hogy az adott dip lo ma, 

illetve szak irá nyú szakképesítés meg fe lel az 

irány elv mel lék le té ben feltünte tett dip lo má-

nak, illet ve szak ké pe sí tés nek. A kompe tens 

ható ság által kiállított igazolás azt is bizo-

nyít ja, hogy a kérelmezô befejezte az elôírt 

kép zést, abban részt vett, valamint hogy a 

tag ál lam erre jogosult és illetékes szerve, 

hatósága, oktatási intézménye állította ki, 

adta ki a diplomát vagy a szakirányú szakké-

pe sí tésrôl szóló oklevelet. 

2.  A fogorvosokra
vonatkozó irányelvek  

A fogorvosokra vonatkozó szabályozás két 

irány elven keresztül valósul meg: a Tanács 

78/687 EGK koordinációs irányelvének célja 

a kép zé sek összehangolása, míg a 78/686 

EGK tanácsi irányelv eljárási szabályai lehe-

tô vé teszik a mellékletében felsorolt szakké-

pe sí té sek automatikus elismerését. 

2.1.  A fogorvosképzés szabályai 

A 78/687 EGK koordinációs irányelvbôl meg-

is mer het jük a fogorvosképzésre vonatkozó 

elô írá so kat. Ezek értelmében a fogorvosi 

dip lo ma meg szer zé sé hez a fogorvosjelölt-

nek a követ ke zô ismereteket kell megszerez-

nie ahhoz, hogy képes legyen ellátni minden 

olyan te vé keny sé get, amely a fog, a száj, az 

áll ka pocs és az ezek hez kapcsolódó szö ve-

tek ren del le nes sé gei nek és megbetegedései-

nek meg elô zé sé vel, diagnosztizálásával és 

ke ze lé sé vel kap cso la tos:

• a fogászat alapjait képezô tudományok 

meg fe le lô isme re te, valamint a tudomá-

nyos mód sze rek megértése, beleértve 

a bioló giai funkciók mérési elveinek, a 

té nyek tudományosan megalapozott ér té-

ke lé sé nek és az adatok elemzésének meg-

ér té sét is;

• az egészséges és a beteg emberek szer-

ve ze té nek, fiziológiájának és viselkedé sé-

nek, vala mint a természeti és a tár sa dal mi 

kör nye zet emberi egészségre gya ko rolt 

ha tá sá nak meg felelô ismerete, olyan 

mér ték ben, amennyire ez a fog or vos tu do-

mányt érinti;

• az egészséges és a beteg fogak, a száj, az 

állkapocs és a kapcsolódó szövetek, vala-

mint ezeknek a beteg általános egészségi 

állapotával és fizikai, társadalmi jólétével 

való kapcsolatának megfelelô ismerete;

• a klinikai tudományok és módszerek meg-

fe le lô ismerete, amely a fogak, a száj, az 

állkapocs és a kapcsolódó szö ve tek rendel-

le nes sé gei nek, károsodásai nak és meg be-

te ge dé sei nek, ezenfelül a meg elô zô, a 

kór meg ha tá ro zó és a gyógyító fogászat 

átfo gó isme re té nek birtokába juttatja a 

leen dô fogorvost;

• szakmai felügyelet mellett klinikai gyakor-

lat megszerzése.
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A fogorvosképzés az elôírások értelmében 

legalább öt évig tartó, gyakorlati és elméleti 

részekbôl álló, teljes idejû képzés, amelynek 

egyetem vagy annak megfelelô szintûként 

elismert felsôoktatási intézményben, illetô-

leg egy egyetem felügyelete alatt kell zajlania, 

és amely nek a függelékben felsorolt szaktár-

gyak ra mindenképpen ki kell terjednie.

Az irányelv a fogszakorvosok képzésének 

fel té te leit is felsorolja. A képzés mini má lis 

idô tar ta ma három év teljes idôben, amely-

nek kere té ben a gyakorlati és az elmé le ti 

okta tás egysége és arányossága – az alap-

kép zés hez hasonlóan – nagyon fontos. Bizo-

nyos esetekben részidôs képzés is meg en ged-

he tô, amennyiben a teljes idejû kép zés az 

adott tagállam számára indokol ha tó an nem 

lenne praktikus. Ez a körülmény azonban 

nem szolgáltathat alapot a képzésre elôírt 

idô tar tam csökkentésére. Az automatikus 

elis me rés hatálya alá az irány elv mellékleté-

nek értelmében két speci ali zá ció, a fogsza bá-

lyo zás és a dento alveo lá ris sebészet tar to-

zik, amennyi ben annak kép zé si struktú rája 

meg fe lel az irányelv kö ve tel mé nyei nek. 

A többi szak fog or vo si képesítés elisme ré se 

tekin te té ben a fogadó állam illetékes ha tó sá-

gát mérlegelési jogkör illeti meg. 
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2.2.  A fogorvosi diplomák, 
bizonyítványok, szakképesítések 

kölcsönös elismerése 

 A 78/686 EGK irányelv kimondja az elisme-

rési kötelezettséget a 78/687 EGK irányelv-

ben foglaltakkal összhangban kiadott szak ké-

pe sí té sek re vonatkozóan, majd a különbözô 

nemzeti nyelveken felsorolja a szabályozott 

képzés elvégzésével megszerezhetô címeket. 

Ezt követôen lényegében az orvosi irányelv 

sza bá lyo zá sá nak megfelelô rendelkezések 

követ kez nek az akadémiai címek viselésé-

rôl, a jó hír név és megfelelô jellem igazolá-

sá ról, a szak ma gya kor lá sá nak keretében 

elkö ve tett sza bály sér té sek kel, bûncselekmé-

nyek kel kap cso la tos, tag ál la mok közötti 

infor má ció cse ré rôl, a fizikai és a mentális 

egész ség iga zo lá sá ról, a kamarai tagság 

meg kö ve te lé sé nek le he tô sé gei rôl, az eljárási 

határ idôk rôl.  

3.  A gyógyszerészekre 
vonatkozó irányelvek  

A gyógyszerész szakképesítés kölcsönös elis-

me ré sét ugyancsak két irányelv együttes 

alkal ma zá sa teszi lehetôvé: ezek a Tanács 

85/433 EGK irányelve a gyógyszerészi dip-

lo mák, bizonyítványok vagy a szabályszerû 

szak ké pe sí té sek más igazolásainak kölcsö-

nös elismerésérôl, illetve a 85/432 EGK 

irány elve a gyógyszerészek tevékenységé-

vel kap cso la tos rendelkezések összehangolá-

sá ról. A koordinációs, azaz a 85/432 EGK 

irány elv fel so rolja azokat a tevékenységeket, 

ame lyek a gyógyszerészi diploma birtokában 

vé gez he tôk. E rendelkezések értelmé ben a 

dip lo ma feljogosít a gyógyszerek gyógy sze-

ré sze ti for má já nak elkészítésére, a gyógy  sze-

rek gyár tá sá ra, tesztelésére, tárolására és 

nagy ke res ke del mi elosztására, a közforgal-

mú gyógy szertárakban és kórházakban 

tör té nô elké szí tés re, tesztelésre, tárolásra 

és for gal ma zás ra, valamint a gyógyszerek-

kel kap cso la tos infor mációszolgáltatásra és 

tanács adás ra. 

3.1.  A gyógyszerészképzés feltételei 

A 85/432 EGK irányelv a képzés tartalmát 

illetôen a következô minimum-követelmé-

nyeket sorolja fel:

• a gyógyszerek és a gyógyszerek elôállí tá-

sá hoz szükséges anyagok megfelelô isme-

re te;

• a gyógyszerészeti technológiák, valamint 

a gyógy szer ter mékek fizikai, kémiai, bio-

ló giai és mikrobiológiai tesztelésének 

meg fe le lô isme rete;

• az anyagcsere, a gyógyszertermékek és a 

mér ge zô anyagok hatásainak, valamint a 

gyógy szer ter mé kek használata által oko-

zott ha tá sok nak a megfelelô ismerete;

• a gyógyszerekre vonatkozó tudományos 

adatok értékelésének megfelelô ismerete 
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annak érdekében, hogy e tudás alapján 

szük ség esetén információszolgáltatás 

legyen lehet sé ges;

• a gyógyszerészet gyakorlását meghatá-

ro zó jogi és egyéb követelmények kellô 

isme re te.

Az irányelv további rendelkezéseinek értel-

mében a diploma megszerzésének feltétele 

egy legalább ötéves, olyan képzésben való 

rész vé tel, amely magában foglal egy mini-

mum négyéves, teljes idejû egyetemi, vagy 

azzal ekvivalensnek minôsített, egy egyetem 

felügyelete alatt folyó elméleti és gya kor lati 

oktatást, valamint egy legalább hat hó nap nyi 

gyakorlati képzési periódust köz for galmú 

gyógyszertárban, vagy kórházban, az adott 

kórház gyógyszerészeti osztá lyá nak felü-

gyelete alatt. Végül kiemelendô az irány elv 

rendelkezései közül az, amelyik a képzés 

harmonizálása érdekében felsorol ja azokat 

a tantárgyakat, amelyeket az elméleti és 

a gyakorlati képzés keretében feltét le nül 

oktatni kell. 

3.2.  Egyéb rendelkezések a tevékenység 
végzésével kapcsolatban 

A 85/433 EGK irányelv tartalmazza a tagál-

lamoknak a diplomák kölcsönös elismerésére 

vonatkozó kötelezettségét, azzal a kivétellel, 

hogy erre új közforgalmú gyógyszertár léte-

sí té se kor nem kötelesek. Az irányelv egyik 

ren del ke zése ér tel mé ben, amennyiben a 

koráb ban fel so rolt tevékenységek végzését 

egy tag ál lam a diploma birtoklásán túl bizo-

nyos szak mai tapasztalat meglétéhez is köti, 

akkor az adott állam köteles elfogadni az 

ille tô személy származási országának kom-

pe tens hatósága által kibocsátott igazolást, 

amely tanúsítja, hogy az illetô személy a meg-

kö ve telttel azonos idôtartamon át gyakorol-

ta a szakmát az adott országban. Ez utóbbi 

sza bály alól kivétel a Luxemburgi Nagyher-

cegségben a közgyógyszertárak létesítésé-

hez szükséges engedély megadásához meg-

kö vetelt kétéves szakmai tapasztalat.

A szerzett jogokkal, az akadémiai címek 

vise lé sé vel, a jó hírnév igazolásával, az infor-

má ciós köz pon tok kal, illetve a letelepedés és 

a szol gál ta tás nyúj tás szabadságának meg-

könnyí té sé rôl szóló egyéb szabályokkal fog-
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lal ko zó rendelkezések az orvosi irányelvnél 

rész le te zet tek kel esnek egybe. 

4.  Az általános ápolókra 
vonatkozó irányelvek  

Az általános ápolók szakképesítéseivel kap-

cso la tos szabályozás is két irányelvre épül: a 

képzés feltételeit összehangoló 77/453 EGK 

tanácsi irányelvre, valamint a letelepedés és 

a szolgáltatásnyújtás szabadságának eljárá-

si szabályait is tartalmazó 77/452 EGK taná-

csi irányelvre. 

4.1.  Az általános ápolók
képzésének feltételei 

A 77/453 EGK tanácsi irányelv rendelkezé-

sei szerint a tagállamoknak biztosítaniuk 

kell, hogy a szakképesítést megszerzôk a 

záró vizs ga letétele alkalmával a következô 

isme re tek rôl tegyenek tanúbizonyságot:

• az ápolástan alapját képezô tudományok 

meg fe le lô ismerete, beleértve az egészsé-

ges és a beteg emberek szervezetének, 

fizio ló giai funkcióinak és viselkedésének, 

vala mint a természeti és a társadalmi kör-

nye zet és az egészségi állapot kapcsolatá-

nak megértését;

• a szakmai etikának és a szakma ter-

mészetének, valamint az egészségügy 

és az ápo lás tan alapelveinek megfelelô 

ismerete;

• megfelelô, képzésértékû klinikai tapaszta-

lat megléte, amely jól kvalifikált ápolói 

sze mély zet felügyelete mellett, jól felsze-

relt hely szí ne ken szerezhetô meg, ahol 

kel lô szá mú, jól képzett munkaerô áll ren-

del ke zés re;

• képesség az egészségügyi személyzet gya-

kor la ti képzésében való részvételre, vala-

mint egészségügyi személyzettel végzett 

mun ka vég zésbôl származó munka ta pasz-

ta lat megléte;

• az egészségügyi szektor más szakmái-

ban dol go zók kal kapcsolatosan megszer-

zett mun ka ta pasz talat.

A képzésnek az irányelv értelmében legalább 

a következô idôtartamú és típusú prog ra mo-

kat kell tartalmaznia:

• tíz év általános jellegû iskolai képzés, 

amely diplomával, bizonyítvánnyal zárul, 

illet ve ennek megfelelô szintû vizsga ered-

mé nye képp kiállított bizonyítvány, amely 

fel jo go sít az ápolóképzésbe törté nô be ke-

rü lés re;

• teljes idejû szakképzés, amely legalább a 

mel lék let ben felsorolt tantárgyakat magá-

ban foglalja, és három év vagy 4600 óra 

elméleti és klinikai oktatást tartalmaz. 

Az irányelv részletesen meghatározza az 

elmé le ti és a klinikai képzés definícióját, tar-

tal mát (az elméleti képzés legalább a mini má-

lis összes idô egyharmada, míg a gyakor la ti 

rész legalább a minimális összes idô fele kell, 
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hogy legyen), amelynek koordinálá sá ért a 

kép zô intézményt jelöli meg felelôs ként. 

Le he tô séget biztosít részidejû kép zés re is, 

amely nek hossza és minôsége meg kell, hogy 

fe lel jen a teljes idejû képzésnél elô ír tak nak. 

4.2.  Egyéb rendelkezések 

A tevékenységet végzôk által a különbözô 

nyel ve ken használható címeket a 77/452 

EGK irány elv sorolja fel, ez rendelkezik a 

szer zett jogokról, az akadémiai címek hasz-

ná la tá ról, a letelepedés és a szolgáltatásnyúj-

tás egyéb feltételirôl, az orvosokról szóló 

irány elv hez hasonlóan. 

5.  A szülésznôkre
vonatkozó irányelvek 

A szülésznôk esetében a képzési feltételek 

koordinációjával – az elôzô három szak má-

nál látottakhoz hasonlóan – külön irányelv, 

a Tanács 80/155 EGK irányelve foglalkozik, 

míg az elismerési eljárásról és annak felté-

teleirôl a 80/154 EGK irányelv rendelkezik. 

5.1.  A szülésznôképzés feltételei 

A 80/155 EGK tanácsi irányelv – a korábbi-

ak ban megismert sémát követve – elôször a 

képzés minimális tartalmi feltételeit hatá roz-

za meg. E szabályozás értelmében a dip lo má-

nak ga rantálnia kell, hogy annak tulajdo nosa 

a következô ismeretek birtokában van:

• azon tudományágak kellô ismere te, ame-

lye ken a szülésznôi tevékenység alapul, 

kü lö nö sen ide értve a szülészet-nô gyó-

gyá sza tot;

• a szakmai etika és a jogi háttér megfelelô 

ismerete;

• a biológiai funkciók, az anatómia és a fizi-

oló gia megfelelô ismerete a szülészet és 

az újszülött-ellátás területén, valamint az 

ember egészségi állapota és a természeti 

és tár sa dal mi környezet, illetve az ember 

visel kedése közti kölcsönhatások, kapcso-

la tok ismerete;

• megfelelô szakmai tapasztalat, amelyet 

kü lön erre a célra elfogadott intézmények-

ben, a szülészet területén jártas szemé-

lyek felügyelete alatt lehet megszerezni;

• az egészségügyi személyi állomány kép zé-

sé nek ismerete, és a velük végzett munka 

során szerzett megfelelô tapasztalat.

A szülésznôképzés idôtartama és módja a 

következô sémákat követheti:

• három év teljes idejû, gyakorlati és elméle-

ti oktatást egyaránt tartalmazó képzés, 

amely képzésbe való bekerülés feltétele 

egy legalább 10 éves iskolai, általános jel-

le gû képzés elvégzése; 

• vagy 18 hónap teljes idejû képzés, amely be 

a be ke rü lés feltétele a 77/452 EGK irány-

elv mel lék le té ben található általános ápo lói 

dip lo ma, bizonyítvány vagy a szak kép zett-

sé get iga zo ló más dokumentum meg lé te.



21

A vázolt rendelkezések értelmében tehát 

Euró pában egyaránt elfogadott az irányelv 

mini mum-követelményeinek megfelelô önál-

ló, illetve az általános ápolói képzésre épülô 

szü lész nô képzés. Az irányelv melléklete rész-

le tesen felsorolja az elméleti és a gyakor lati 

képzésben oktatandó tárgyakat, egy másik 

fon tos szabály pedig lehetôvé teszi, hogy 

bizo nyos feltételek teljesülése esetén rész-

idô ben is képezhessenek szülésznôket azzal 

a kikö tés sel, hogy e forma nem veszé lyez tet-

heti sem az összes idôtartamot, sem a kép-

zés szí nvo na lát. Az irányelv végezetül rész-

le te sen fel so rol ja a szülésznôi szakképesí tés 

bir to ká ban végezhetô tevékenységeket, ame-

lyek többek között a következôk: család ter ve-

zé si információ és tanácsadás; terhessé gek 

diag nosztizálása, megfigyelése; a kockáza-

tok ér té ke lé sé hez szükséges megfele lô vizs-

gá la tok fel írá sa vagy tanácsolása; spon tán, 

illet ve sürgôs esetben farfekvéses szü lé sek 

ve ze té se; az újszülött megvizsgá lá sa és ellá-

tá sa; orvosoknak asszisztálás, illetve az álta-

luk elôírt kezelés elvégzé se stb. 

5.2.  A szakképesítések elismerése 

A 80/154 EGK tanácsi irányelv felsorolja a 

szü lész nôi cím megnevezését a külön bö zô 

tagállami nyelveken, majd kimondja azon 

szak ké pe sí té sek elismerésének kö te le zett-

sé gét, amelyek a korábban már ismerte-

tett koor di ná ciós irányelv rendelkezéseinek, 

vala mint az itt felsorolt három fel té tel egyi-

kének meg fe lel nek. A feltételek a követ ke-

zôk:

• legalább hároméves, teljes idejû szülész-

nô kép  zés, amely

» vagy olyan okirat megszerzése után kezd-

he tô meg, amely felsôoktatási intézmény-

ben való továbbtanulásra jogosít fel, illet-

ve ennek hiányában azonos szintû tudást 

tanúsít,

» vagy olyan szakmai gyakorlat elvégzé sé-

vel egészítendô ki a fenti képzést köve-

tô  en, amelynek idôtartamát az irányelv 

késôbbi rendelkezésében általános ápo-
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lói diploma megléte esetén egy évben, 

anél kül két évben szabja meg, s amelyet 

kór ház ban vagy más egészségügyi intéz-

mény ben kell eltölteni;

• legalább két év vagy 3600 óra idôtarta-

mú, teljes idejû szülésznôképzés, amennyi-

ben az illetô az általános ápolói irány elv-

ben szabályozottnak megfelelô általános 

ápolói szakképesítéssel rendelkezik;

• legalább 18 hónap vagy 3000 óra idô-

tar ta mú teljes idejû szülésznôképzés, 

amennyi ben az illetô az általános ápolói 

irány elv ben szabályozottnak megfelelô 

álta lá nos ápolói szakképesítéssel rendel-

ke zik, amelyet a fent említett kórházban 

vagy más egészségügyi intézményben 

lefoly ta tott egyéves gyakorlatnak kell 

követ nie.

A szerzett jogokra vonatkozó szabályozás 

ér tel mé ben az irányelv megjelenése elôtt, 

illetve az azt követô hat évben kiadott dip-

lo mák elismerése abban az esetben lehetsé-

ges, ha igazolják, hogy az elmúlt öt évbôl 

le ga lább három évig folytatták a tevékenysé-

get a bizonyítvány kiállítását megelôzôleg. 

A mini mum-követelményeknek megfelelô 

azon diplomával rendelkezôknek pedig, akik-

nek az irányelv értelmében az elôbb emlí tett 

egy-, illetve kétéves szakmai gyakorlat tal 

kell rendelkezniük, elég felmutatniuk egy 

olyan igazolást, amely bizonyítja, hogy a 

bizo nyít vány kibocsátását megelôzô öt 

év bôl legalább két évig a kérdéses tevékeny-

sé get folytatták. A tevékenység gyakorlását 

ille tô en az irányelvet végül az orvosoknál 

rész le te zett rendelkezések zárják.
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1.  Ausztria

Orvosok: Ausztriában a diploma, illetve a 

szak irá nyú szakképesítés elismerésének kér-

dé sé ben az Osztrák Orvosi Kamara (Öster-

reichische Ärztekammer) dönt, mint kompe-

tens hatóság. A kérelemhez a következôket 

kell igazolni, illetve csatolni: a diploma, illet-

ve a képesítések megléte, a megfelelô egész-

ségi állapotról szóló igazolás, a jó hírnév iga-

zo lá sa, az állampolgárságra vonatkozó 

doku men tum.

Fogorvosok: 1998 végéig Ausztriában 

nem alkották meg a fogorvos szakma kö ve-

tel mé nyeit, így a külföldön szerzett fogorvo-

si okle velek elismerésére nem volt lehetôség. 

Jelen leg az Osztrák Orvosi Kamara dönt az 

elis merésrôl.

Gyógyszerészek: Az illetékes hatóság az 

Österreichische Apothekerkammer, azaz az 

Osztrák Gyógyszerészkamara. A be nyúj tan-

dó dokumentumok köre szinte megegyezik 

az orvo si oklevél elismeréséhez szükséges 

doku men tu mokéval.

Ápolók: Az eljáró hatóság, amely az álta-

lá nos ápolói szakma gyakorlásának sza bá-

lya it is megállapítja a Bundesministerium für 

Arbeit, Gesundheit und Soziales, azaz a Mun-

ka-, Egész ség ügyi és Szoci á lis Szö vet sé gi 

Minisztérium. Az eljárást ké rel me zô nek az 

általános ápolói szakma gya kor lá sá ra jogo-

sító okiratán túl igazolnia kell állam pol gár-

sá gát, be kell nyújtania egy három hónap-

nál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, egy 

há rom hónapnál nem régebbi, a kérelmezô 

szel le mi és fizikai állapotára vonatkozó 

egész ség ügyi igazolást, valamint a házassá-

gi anya könyvi kivonatot, amennyiben a ké rel-

me zô házas. Az eljárás során eredeti doku-

mentumot, illetve hiteles másolatot is be 

lehet nyújtani. A nem német nyelvû okiratok-

ról kizárólag hiteles fordítást fogadnak el a 

hatóságok. 

Szülésznôk: Az eljárás megegyezik az 

ápo lók nál leírtakkal. 

2.  Belgium 

Orvosok: A belga szövetségi államban egyes 

ügyek szövetségi, mások tartományi ha tás-

kör be tartoznak, a szakképzettségek elisme-

ré se pedig mindig annak a szövetségi vagy 

tar to má nyi minisztériumnak a hatáskörébe 

tar to zik, amelyik az adott szakképzettségre 

vonatkozó szakmai követelmények meghatá-

ro zá sá ért felelôs. A hatályos szabályozás 

III.  Eljárási szabályok az egyes 
EU-tagállamokban
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ér tel mé ben az egészségügy közös ügynek 

szá mít, az egész ség ügyi szakképesíté sek 

elis me ré sé nek kom pe tens hatósága a szö vet-

sé gi Köz egész ség ügyi és Környezetvédelmi 

Minisz té rium. A kérelemhez többek között 

csa tol ni kell a diploma másolatát, a személyi 

azo nos sá got igazoló dokumentum másola-

tát, továb bá a jó hírnévre vonatkozó igazo-

lást. Az el já rás költségmentes.

Fogorvosok: A kérelem a szövetségi Köz-

egész ség ügyi és Környezetvédelmi Miniszté-

riumnál nyújtandó be.

Gyógyszerészek, szülésznôk, ápolók: 

Az eljárás megegyezik a fogorvosoknál leír-

takkal.

3.  Dánia 

Orvosok: A Nemzeti Egészségügyi Tanács 

(National Board of Health) az illetékes ha tó-

ság, amely elbírálja a kérelmeket és dönt az 

eli sme rés rôl. Amennyiben a kérelmezô nem 

fog lal koz ta tott ként, hanem önálló vál lal ko-

zó ként kíván orvosi tevékenységet végezni, 

akkor egy további engedélyt is be kell sze-

rez ni. A kérelemhez mellékelni kell a diplo-

ma, illet ve a szakképesítések másolatát, 

továbbá bizo nyí tani kell, hogy a kérelmezô 

valamely tag ál lam állampolgára. Amennyi-

ben a kérelmet elutasítják, a döntés ellen az 

Egészség ügyi Minisztériumhoz lehet felleb-

bezni. Az eljárás költségmentes.

Fogorvosok: Közvetlenül az eljáró ható-

ság hoz kell fordulni, amely a Nemzeti Egész-

ségügyi Tanács.

Gyógyszerészek: Közvetlenül az eljáró 

ható ság hoz kell fordulni, amely a Danish 

Medicines Agency, azaz a Dán Gyógysze ré-

sze ti Képviselet.

Szülésznôk, ápolók: Az eljárás megegye-

zik a fogorvosoknál leírtakkal.

4.  Egyesült Királyság 

Orvosok: A kérelmet az Általános Orvosi 

Tanács hoz (General Medical Council) kell 

benyúj ta ni, mellékelve a következô dokumen-

tu mokat: a kitöltött, FR7 számú nyilvántar-

tásba vételi nyomtatványt (a Tanácsnál lehet 

beszerezni), az EU vagy EGT tagállami ál lam-

pol gár sá got igazoló iratot, az orvosi dip-

lo mát, a szakmai gyakorlat igazolását, az 

erköl csi bizonyítványt vagy azzal egyen ér té-

kû iga zo lást a jó hírnévrôl.

Fogorvosok: A kérelmet az Általános 

Fog or vo si Tanácshoz (General Dental Coun-

cil) kell benyújtani, a következô okiratok 

egy ide jû mellékelésével: az állampolgárság 

iga zo lá sá hoz az útlevél, a fogorvosi szakkép-

zett sé get tanúsító oklevél hiteles másolata, 

a szár ma zá si ország hatóságának igazolá-

sa, hogy az okirat az irányelvek rendelkezé-

seinek meg fe lel, erkölcsi bizonyítvány, illetve 

a jó hír ne vet igazoló okirat. Abban az eset-
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ben, ha a kérelmezô nem akar letelepedni, 

csak fog or vos ként szolgáltatást szeretne 

nyúj ta ni, léte zik egy egyszerûsített elisme ré-

si és regisz trálási eljárás. 

Gyógyszerészek: A gyógyszerészi dip lo-

mák elfogadtatása céljából ugyancsak köz-

vet le nül az eljáró hatósághoz kell fordulni. 

A brit szabályozás értelmében a Royal Phar-

maceutical Society of Great Britain, azaz a 

Nagy-Britannia Királyi Gyógyszerészeti Tár-

sa sága mellett az észak-ír területen a Royal 

Pharmaceutical Society of Northern Ireland-

hoz, azaz az Észak-Írországi Királyi Gyógy-

sze ré szeti Társasághoz lehet fordulni szak-

ké pesítés elismerése érdekében.

Ápolók: A szakképzettség elismerése érde ké-

ben benyújtott kérelmet közvetlenül az eljá-

ró hatósághoz, jelen esetben a United King-

dom Central Council for Nursing, Midwifery 

and Health, azaz az Egyesült Királyság Ápo-

lói, Szülésznôi és Egészségügyi Köz pon ti 

Taná csa nevû intézményhez kell benyúj ta ni.

Szülésznôk: Az eljárás megegyezik az 

ápo lók nál leírtakkal.

5.  Finnország 

Orvosok: A Nemzeti Egészségügyi Jogi 

Tanács jár el, a kérelemhez csatolni kell 

a sze mély azonosságot és az EU tagállami 
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állam pol gár sá got igazoló dokumentumokat, 

továbbá a diploma másolatát, valamint a jó 

hír név meglétét igazoló dokumentumot. Elu-

ta sí tás ese tén bírósághoz lehet fordulni.

Fogorvosok, gyógyszerészek, szülész-

nôk, ápolók: Az eljárás megegyezik az orvo-

sok nál leírtakkal. 

6.  Franciaország 

Orvosok: Az Orvosi Tanács azon terüle-

ti leg ille tékes szervéhez kell benyújtani a 

kérel met, ahol a jelentkezô dolgozni kíván. 

Pozi tív dön tés esetén a tevékenység megkez-

dé sét köve tô egy hónapon belül a prefektus-

nál, vagy az alprefektusnál regisztráltatnia 

kell magát az érintett személynek. Az eljá-

rás költ ség mentes. Az eljárás során a dip-

lo ma köz jegy zô elôtt hitelesített másolatát 

kell benyúj tani, továbbá a jó hírnévrôl szóló 

iga zo lást. 

Fogorvosok: Az eljárás megegyezik az 

orvo sok nál leírtakkal.

Gyógyszerészek: A Munkaügyi és Szociá-

lis Minisztériumban kell az elismerés iránti 

ké relmet benyújtani, amelyhez mellékelni 

kell a dip lo ma másolatát, valamint a személy-

azo nos sá got, illetôleg az EU tagállami állam-

pol gár sá got igazoló iratok másolatát.

Ápolók: A kérelmet az Egészség- és Szo-

ciális Ügyek Megyei Igazgatóságához kell 

benyúj ta ni abban a megyében, ahol az illetô 

sze mély a tevékenységét folytatni szeretné. 

Prob lé ma felmerülése esetén a kérelmezô 

anya gait az Egészségügyi Minisztériumhoz 

továbbítják.

Szülésznôk: Az eljárás megegyezik az 

orvo sok nál leírtakkal. 

7.  Görögország 

Orvosok: A kérelmet annál a városi, illetve 

helyi prefektúránál lehet elôterjeszteni, 

ahol a kérelmezô dolgozni kíván. A kérel-

met az erre szolgáló formanyomtatványon 

kell elôterjeszteni, és csatolni kell a diploma 

másolatát, valamint igazolni kell a személy-

azo nosságot, illetôleg mellékelni kell a jó hír-

ne vet igazoló dokumentumot. A kérelemhez 

szük sé ges formanyomtatvány beszerezhetô 

ezek nél a helyi hatóságoknál, illetve az 

Egész ség ügyi Minisztériumban is.

Fogorvosok: Az eljárás megegyezik az 

orvosoknál leírtakkal.

Gyógyszerészek: Az Egészségügyi és 

Nép jó lé ti Minisztérium illetékes a kérelem 

elbí rá lá sa ügyében. A kérelemhez mellé kel-

ni kell a diploma másolatát, az állampolgár-

ság iga zo lását, a jó hírnevet igazoló doku-

men tu mot, továbbá annak a helységnek a 

meg je lö lé sét, ahol a kérelmezô dolgozni 

kíván.

Szülésznôk, ápolók: Az eljárás megegye-

zik az orvosoknál leírtakkal.
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8.  Hollandia 

Orvosok: Az automatikus elismerés hatálya 

alá tartozó esetekben a regisztráló bizott-

sághoz kell benyújtani a kérelmet, míg más 

ese tek ben az Egészségügyi, Népjóléti és 

Sport Minisz té rium hoz. A kérelmet az erre 

szol gáló formanyomtatványon kell be ter-

jesz te ni, együtt az útlevél fénymásolatával, 

továbbá csatolni kell az eredeti diplomát, 

vagy egy holland ügyvéd vagy közjegyzô által 

aláírt, hitelesített másolatot kell mel lé kel ni, 

továbbá egy olyan dokumentu mot, amely 

iga zol ja, hogy a kérelmezô tovább ra is gya-

ko rol hat ja a foglalkozását. Ezek az auto ma-

ti kus elismerés esetén érvényes sza bá lyok. 

Amennyiben a minisztérium hoz kell benyúj ta-

ni a kérel met, az elsô három elôírás ugyan az, 

mint az elôzô esetben, majd egy hat hónap-

nál nem régebbi, a származási ország ból 

beszer zett igazolást kell mellé kelni.

Fogorvosok: A kérelmet az Egészség-

ügyi, Nép jó lé ti és Sport Minisztériumhoz kell 

benyúj ta ni, továbbá csatolni kell az útlevél 

és a dip lo ma hitelesített másolatát. 

Gyógyszerészek: Az eljárás megegyezik 

az orvosoknál leírtakkal.

Szülésznôk: Az eljárás megegyezik a fog-

or vo sok nál leírtakkal.

Ápolók: A kérelmet az Egészségügyi, Nép-

jó léti és Sport Minisztériumhoz kell benyúj-

tani, továbbá csatolni kell az útlevél és a 

dip lo ma hitelesített másolatát, igazolni kell, 

hogy a kérelmezô a származási országban 

jog szerûen végzi a tevékenységét, és nyilat-

kozni kell arról, hogy nem áll a foglalkozás 

gya kor lá sá tól eltiltó büntetés hatálya alatt. 

9.  Írország 

Orvosok: A kérelmet az Egészségügyi Tanács-

nál (Medical Council) kell elôterjeszte ni, az 

eljá rás költségmentes. 

Fogorvosok: A kérelmet a Fogorvosi 

Tanács nál (Dental Council) kell elôterjeszte-

ni, és csatolni szükséges a diploma, az erköl-

csi bizonyítvány, a születési anyakönyvi kivo-

nat másolatát.

Gyógyszerészek: Az Ír Gyógyszerészeti 

Tár sa ság nál kell a kérelmet elôterjeszteni, a 



28

dip lo ma, az erkölcsi bizonyítvány, a szüle té-

si anya könyvi kivonat másolatának mellé ke-

lé sé vel.

Szülésznôk: A kérelmet az Ápolói Tanács-

nál kell benyújtani a kitöltött formanyomtat-

ványon, mellékelve a diploma, az erköl csi 

bizo nyít vány és a születési anyakönyvi kivo-

nat másolatát.

Ápolók: Az eljárás megegyezik a szülész-

nôk nél leírtakkal. 

10.  Luxemburg 

Orvosok: A kérelmet az Egészségügyi 

Minisz té ri um hoz kell benyújtani. A kérelem-

ben a személyes adatokon kívül közölni kell 

a lakó helyet, illetve a munkahelyet, ahol 

a jelölt prak tizál, továbbá csatolni kell a 

diplo ma má so la tát, a születési anyakönyvi 

kivo na tot, vagy más olyan dokumentumot 

kell benyúj tani, amely egyértelmûen azo-
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nosítja a kérelmezôt. Bizonyítani kell, hogy 

a kérel mezô vala mely tagállam állampol-

gára, továbbá mel lé kel ni kell a jó hírnévrôl 

szóló igazolást, vala mint az erkölcsi bizonyít-

ványt, illetôleg az azzal egyenértékû doku-

mentumot. 

Fogorvosok, gyógyszerészek, szülész-

nôk, ápo lók: Az eljárás megegyezik az orvo-

sok nál leírtakkal. 

11.  Németország 

Orvosok: A tartományok Egészségügyi Szö-

vet ségéhez lehet a kérelmet benyújtani, de 

szükség esetén az Egészségügyi Minisztéri-

umnál is elôterjeszthetô. Elutasítás esetén 

bírósághoz lehet fordulni.

Fogorvosok: A fogorvosi képesítések elis-

me ré se a kérelmezô lakóhelye szerint illeté-

kes hatóság hatáskörébe tartozik. Azok a 

fog or vo sok, akik valamely tagállam állampol-

gá rai, a német törvény hatálya alá tartozó 

terü le ten engedély nélkül folytathatnak fog-

or vo si tevékenységet, ezt azonban az ille té-

kes szervnél kötelesek bejelenteni. A fogszak-

or vosi képesítés elismerését a tartományi 

fog or vo si kamarák végzik.

Gyógyszerészek: Annál a tartományi 

ható ság nál kell benyújtani a kérelmet, ahol 

a kérel me zô dolgozni kíván, mellékelve a 

dip lo ma és a személyazonosságot igazoló 

okmány másolatát.

Szülésznôk, ápolók: Az eljárás megegye-

zik a gyógy szerészeknél leírtakkal. 

12.  Olaszország 

Orvosok: A kérelmet az Egészségügyi Minisz-

té ri um hoz kell benyújtani. Csatolni kell a dip-

lo ma közjegyzô által hitelesített másolatát, 

továbbá a személyazonosságot és állampol-

gárságot igazoló dokumentum nak a másola-

tát, valamint a kérelmet a megfelelô forma-

nyom tatványon kell elôterjeszteni.

Fogorvosok, gyógyszerészek, szülész-

nôk, ápolók: Az eljárás megegyezik az orvo-

sok nál leírtakkal.

13.  Portugália 

Orvosok: A kérelmet az Orvosi Kamarához 

kell be nyújtani, és – többek között – csatolni 

kell a kö vet kezô iratok eredeti példányát vagy 

hite le sí tett másolatát: személyazono sí tás ra 

alkal mas irat, diploma, erkölcsi bizo nyít-

vány, az ille té kes hatóság igazolása, hogy 

a kép zés meg fe lelt az irányelv elôírásai nak, 

továbbá iga zo lás arról, hogy a kérelme zô a 

szár ma zá si or szág ban jogszerûen foly tat ta 

az orvo si tevé keny sé get, és szerepel a ható-

sá gi nyil ván tar tás ban.

Fogorvosok: A kérelem a Fogorvosok 

Szak mai Szövetségénél nyújtandó be, a csa-
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to lan dó iratok köre megegyezik az orvosok-

nál felsoroltakkal.

Gyógyszerészek: Az Országos Gyógy sze-

ré sze ti Intézethez kell a kérelmet benyújtani, 

a csatolandó iratok köre megegyezik az orvo-

sok nál felsoroltakkal.

Szülésznôk, ápolók: Az Egészségügyi 

Minisztériumhoz kell fordulni az elismerés 

iránti kérelemmel, a csatolandó iratok köre 

megegyezik az orvosoknál felsoroltakkal.

14.  Spanyolország 

Orvosok: A kérelmet az Oktatási és Kultu-

rá lis Minisztériumhoz kell beadni, az aláb-

bi dokumentumok hitelesített másolatával, 

vala mint azok hiteles spanyol nyelvû fordítá-

sá val együtt: diploma, EU tagállami állampol-

gár sá got bizonyító dokumentum.

Fogorvosok, gyógyszerészek, szülész-

nôk, ápolók: Az eljárás megegyezik az orvo-

sok nál leírtakkal.

15.  Svédország 

Orvosok: A Nemzeti Egészségügyi és Nép jó lé-

ti Tanácshoz (Socialstyrelsen) kell a kérelmet 

benyújtani, amelyhez csatolni kell a dip lo ma 

hite les másolatát, valamint három hó nap nál 

nem régebbi erkölcsi bizonyítványt. 

Fogorvosok, gyógyszerészek, szülész-

nôk, ápolók: Az eljárás megegyezik az 

orvosok nál leírtakkal.



31

A külföldiek önálló vállalkozóként történô 

gazdasági célú letelepedésérôl szóló 1998. 

évi LXXII. törvény – a Társulási Megálla po dás-

sal összhangban – már számos olyan rendel-

ke zést bevezetett 1999. február 1-jétôl, 

amely megkönnyítette az EU-tagállamok-

ból érkezôk magyarországi letelepedését. 

Így módosította a Magyar Orvosi Kamaráról 

és a Magyar Gyógyszerészi Kamaráról szóló 

tör vé nye ket, és eltörölte azt az elôírást, 

amely szerint a kamarai tagság elôfeltétele 

a magyar állam polgárság. Ezáltal lehetôvé 

vált, hogy bár mely uniós tagállam állampol-

gára Magyar or szágon orvosként vagy gyógy-

sze rész ként telepedjen le.

Az egészségügyrôl szóló 1997. évi CLIV. 

törvény értelmében Magyarországon orvo-

si tevékenységet az végezhet, aki – többek 

között – szerepel a mûködési nyilvántar tás-

ban, aminek nem feltétele a magyar állam-

pol gárság. A mûködési nyilvántartásba az a 

nem magyar állampolgárságú személy, aki-

nek diplomáját vagy oklevelét elismerték, 

akkor vehetô fel, ha igazolja, hogy meg fe le lô 

tájé koztatást kapott a kompetens ható ság-

tól a magyar szociális biztonsá gi rend szer-

rôl, valamint a szakmai, etikai sza bá lyok ról, 

továbbá a magyar nyelvi isme re tek megszer-

zésének lehetôségeirôl.

Indokolt esetben azonban a mûködési nyilván-

tar tásba történô felvétel nélkül is végezhetô 

orvosi tevékenység, ez pedig lehetôvé teszi 

a személyek és szolgáltatások szabad áram-

lását (például rövid, pár hónapos munkavég-

zés vagy ösztöndíj). A mûködési nyilván-

tartásba vétel mellôzése akkor lehetséges, 

ha az orvo si szolgáltatást nyújtani kívánó 

személy az illetékes hatóságnál igazolja, 

hogy nem áll az egészségügyi tevékenység 

gya kor lá sát kor lá to zó vagy kizáró intéz-

kedés, bün te tés hatálya alatt, és megfelel 

IV.  Magyar jogharmonizáció
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az egész ség ügyi alkalmassági feltételeknek. 

Ezt kö ve tô en a hatóság meghatározott hely-

szín re, mun ka hely re és idôtartamra kiadja a 

mûkö dési engedélyt, és ebben az esetben 

nem szük sé ges a diploma, illetve szakképesí-

tés hono sí tása sem.

Az egészségügyi törvény további könnyí-

tést biztosít akkor, ha valamely EU-, illetve 

EGT-ország ból érkezô személy anélkül 

kí ván orvo si szolgáltatást nyújtani Magyar-

or szágon, hogy itt letelepedne. Ilyen például 

a vendég pro fesszo rok esete, akik egy meg-

ha tá ro zott vizsgálat, beavatkozás elvégzé-

se érdekében jönnek Magyarországra, majd 

haza utaz nak. Ôket nem kell felvenni a mûkö-

dé si nyilvántartásba, továbbá nincs szükség 

a mûködési engedélyre sem, elég a hatóság-

nak ( jelenleg az Állami Népegészségügyi és 

Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifôorvo-

si Hivatala) bejelenteni, hogy orvosi szolgál-

ta tást kívánnak nyújtani. E rendelkezés 

azon ban csak az uniós csatlakozás napján 

fog hatály ba lépni.

A magyar oktatási rendszer magas szín-

vo na la miatt jogharmonizációra a képzések 

terü le tén alig volt szükség. A különbségek 

elsô sor ban a képzések struktúrájában vol-

tak fel lel hetôk, komolyabb átszervezésre 

csak az ál ta lá nos ápoló és a szülésznôképzés 

terü le tén került sor.
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1.  Orvosok 

A magyar orvosképzés mind a képzés idô tar-

ta mát, mind az oktatott tárgyakat tekintve 

teljes mértékben megfelel az Euró pai Unió 

minimális elvárásainak, hiszen a magyar ren-

de let szerint a képzési idô hat év, míg a legke-

vesebb összes óraszám 6000 óra.

A szakorvosképzés tekintetében a kép-

zé si rendszer tagállamonként eltérô, és a 

léte zô szakképesítések listája sem esik egy-

be tel je sen az Európai Unió különbözô tag-

ál la mai ban. A magyar szakorvosi képesí té-

sek jelentôs részét az Európai Unió elisme ri, 

ezek az automatikus elismerés hatálya alá 

fog nak esni, felsorolásuk az ide vonatko-

zó irányelv mellékletében lesz megtalálha-

tó. Azon szakképesítések esetén, amelyek 

– mivel az unióban nem ismertek – nem sze-

re pel nek a listán, a tagállamok mérlegelési 

jog kö ré be tartozik a tevékenység végzésé-

nek enge dé lye zé se. 

2.  Fogorvosok 

A fogorvosképzés idôtartama, struktúrája 

meg fe lel a Tanács irányelvében elôírtaknak, 

az összes idô tar tam a magyar rendelkezések 

szerint tíz félév, illetve legalább 5000 óra. 

A fogorvosi diploma megszerzése után az új 

sza bályozás értelmében a tevékenység foly-

ta tá sá ra munkavállalóként és önálló vállal ko-

zó ként egyaránt lehetôség van.

Szakfogorvosi képzettség birtokában a 

tevé keny ség folytatása céljából a szakképe-

sí tés elis mer te tését kérôk akkor esnek az 

auto ma ti kus elismerés hatálya alá, ha az 

Euró pai Unióban is ismert fogszabályozás 

vagy dento alveoláris sebészet szakorvosa 

szak ké pe sí téssel rendelkeznek. Más esetek-

ben a tevé kenység folytatásának engedé lye-

zé se és a szakképesítés elismerése a tagálla-

mok mérlegelési jogkörébe tartozik. 

3.  Gyógyszerészek

A gyógyszerészképzés sem szorult jelen tô-

sebb átalakításra annak érdekében, hogy 

össz hangban legyen a közösségi szabályozás-

sal. A magyar jogszabályban elôírt tíz félév 

és 4800 óra minimális idôtartam, illetve az 

oktatás struktúrája megfelelô, változtatást 

csak a szakmai gyakorlat tekintetében kel-

lett bevezetni: a módosítás értelmében a 

kizá ró lag gyakorlati képzésre fordítható gya-

kor la ti képzési idô 6 hónap, amely összefüg-

V.  Megfelelnek-e a magyar egészségügyi 
diplomák az uniós elôírásoknak?
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gô gyakorlat közforgalmú vagy intézeti 

gyógy szer tár ban, legfeljebb két részben tel-

je sí ten dô. Az új szabályozás szakít tehát a 

koráb bi koncepcióval, amely több részletre 

szab dal ta a gyakorlati képzést.

A szakgyógyszerészi diplomák nem tar-

toz nak az automatikus elismerés hatálya alá, 

hiszen a tagállamok nagymértékben külön-

bö zô gya kor la tot folytatnak e téren. E dip lo-

mák elis me ré se tagállami mérlegelési ha tás-

kör be tartozik. 

4.  Általános ápolók

1993-ban, az uniós csatlakozásra való fel-

ké szü lés jegyében – a 77/452 EGK irány-

elv figyelembevételével –, az egészségügyi 

minisz ter döntésének értelmében gyökere-

sen áta la kult az ápolóképzés. A képzést fel-

menô rendszerben vezették be, így néhány 

évig párhuzamosan futott a megelôzô 

mo dellel, 1997-tôl pedig végleg megszûnt az 

elô zô modellben folyó oktatás. A korábban 

vég zet tek nek – az úgynevezett HÍD-prog ram 

kere té ben – lehetôséget biztosítottak az új 

ápo lói szakképesítés megszerzésé re. Az álta-

lá nos ápolók jelentôs része el is végezte e 

tan fo lya mot, így az Európai Unió ban auto ma-

ti kusan elfogadható szak kép zett ség gel ren-

delkezik. Az átalakult magyar ápo ló képzés 

(nappali tagozaton) az irány el vek nek megfe-

le lô en hároméves, érett sé gi re épülô szakkép-

zés, amelyben a 18. élet évü ket betöltöttek 

vehetnek részt. A képzés idôtartama 4600 

óra, az elméleti és a gyakorlati oktatás 

aránya megközelítôleg 50–50 százalék. E 

hároméves programon kívül fôiskolai és egye-

temi oktatás keretében folyik ápo ló képzés, 

amely az ápolás oktatóinak, irányítóinak 

fel sô fo kú végzettséghez juttatását céloz-

za. A négyéves fôiskolai képzés keretében 

dip lo más ápoló, a 4+1,5 éves egye temi 

kép zés keretében egyetemi okleveles ápoló 

vég zett ség szerezhetô. Mindhárom diplo-

ma auto ma ti kus elismertetése az általános 

ápolói irányelv hatálya alá esik, a végezhetô 

tevékenységi körök természetesen az adott 

országban a saját állampolgárok számára 

elôírtakkal esnek egybe. 
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5.  Szülésznôk

Az egészségügyi miniszter 1993-as döntése 

alap ján a következô évtôl – átmenet nélkül 

– bevezették az Európai Unió elvárásai nak 

megfelelô, új szülésznô-képzési prog ramot, 

amellyel párhuzamosan a régebben vég-

zet tek számára felzárkóztató program 

indult. A 80/154 EGK irányelv rendelkezé-

seit fi gyelembe véve kidolgozott új program 

kere té ben a szülésznôképzés függetlene-

dett az ápolóképzéstôl: hároméves és 4800 

órás, önálló, érettségire épülô, azaz 18 éves 

belépési korhatárt elôíró rendszerré alakult 

át, amely így teljes mértékben megfelel a 

közös sé gi szabályozásnak. A szülésznôk 

szá motte vô része részt vett a felzárkóz-

tató prog ram ban, és az új, EU-konform 

szülésznôi szak ké pe sí tés sel rendelkezik, 

amely az auto ma ti kus elismerés hatálya alá 

tarto zik.

6.  Az általános 
rendszer hatálya alá tartozó 

szakképesítések

A Magyarországon megszerezhetô egészség-

ügyi szakképesítések az ágazati irányelvek-

ben szabályozott öt szakmán kívül mind az 

álta lá nos rendszer hatálya alá tartoznak, fel-

so rolásuk ezért szükségtelen. A csatlakozást 

követôen minden, egészségügyi szakképesí-

tésének elismeréséért folyamodó személy-

nek a tagállamokban fellelhetô információk 

alapján kell eljárnia diplomája elismertetése 

ügyében. 
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Oktatási Minisztérium

www.om.hu

Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium

www.eum.hu

Európai Bizottság

http://europa.eu.int/comm/index_en.htm

VI.  További információforrások



A „Személyek szabad áramlása”
témakörben eddig megjelent 

Európai Füzetek:

Dr. Gellérné dr. Lukács Éva
A munkavállalás feltételei

az Európai Unióban

•

Dr. Tóth Judit
Átjárható határok az

Európai Unióban

•

Dr. Hudák Annamária – Dr. Gellérné dr. Lukács Éva
A magyar diplomák értéke

az Európai Unióban



Dr. Páva Hanna

elnök

Egészségügyi, Szociális és

Családügyi Minisztérium

Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal

Bármilyen furcsán hangozzék is, azt lehet mondani, hogy ahány tagországa 

van az Európai Uniónak, annyiféle eljárási részletszabályozás létezik az 

egészségügyi diplomák, szakoklevelek elismerésére vonatkozóan. Ezt 

bonyolítja, hogy a szövetségi rendszerû államokban még külön tartományi 

szabályozás is elôfordulhat. Ez is bizonyítja, hogy azok az elképzelések, 

amelyek szerint a Közösség elképesztôen uniformizált szervezet volna, igen 

hamisak. A magyar egészségügyi képzés az esetek többségében régóta 

megfelel a közösségi szabályozásnak. Míg a Közösség jelenleg 5500 órá-

ban szabja meg az orvosi képzéshez elégséges idôt, addig Magyarországon 

legkevesebb hatezer órát kell az orvostanhallgatóknak tantermekben, labo-

ratóriumokban, klinikákon eltölteniük. Ahol pedig a képzés változtatásra 

szorult (általános ápolók), ott sor került a szükséges módosításokra.

Kovács Réka

fogalmazó

Egészségügyi, Szociális

és Családügyi Minisztérium


