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Tárgy: A Christiane Becker, német állampolgár által benyújtott 0633/2006 számú
petíció a francia CAPLP tanári oklevél megszerzését követően 
Németországban végzendő, azonos értékű munkáért járó megfelelő fizetés 
iránti követeléséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója megszerezte a CAPLP Lettres/Espagnol hivatalos tanári oklevelet 
Franciaországban, ahol még közalkalmazotti státussal rendelkezik, de jelenleg személyes 
okok miatt szabadságon van. 2004 óta tanít francia nyelvet főtárgyként egy németországi 
középiskolában. Annak ellenére, hogy ígéretet kapott arra, hogy a szövetségi alkalmazottak 
fizetési skálájának BAT II. kategóriája szerint kapja a fizetését, két éve a BAT IV. kategória 
alapján fizetik, ami a szakképzetlen tanárok javadalmazásának felel meg. Az illetékes német 
hatóságok csaknem egyéves igazgatási késedelem után elutasították francia oklevelének 
elismerését azon az alapon, hogy nem szerzett egyetemi végzettséget franciából, mielőtt 
Németországban sikerrel teljesítette a francia nyelvből tartott kiválasztási eljárást. Ezért csak 
arra jogosult, hogy Franciaországban anyanyelvként tanítsa a franciát, arra viszont nem, hogy 
Németországban idegen nyelvként. A petíció benyújtója az EU-n belüli mobilitás 
biztosításához kér támogatást.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2007. január 19. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2007. október 19.
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A petíció benyújtója, aki német állampolgár, 2002-ben CAPLP (Certificat d'Aptitude au 
Professorat de Lycée Professionnel) Lettres/Espagnol tanári oklevelet szerzett 
Franciaországban, és közalkalmazotti státussal rendelkezik. A petíció benyújtója 2004 óta 
francia nyelvet tanít egy németországi középiskolában. A petíció benyújtója a képesítés 
nélküli tanárokra vonatkozó BAT IVa. fizetési kategória szerint kapja fizetését, miközben úgy 
véli, hogy a megfelelő fizetési kategória a BAT IIa. lenne. A petíció benyújtója elismeri, hogy 
egy olyan németországi oktatási intézményben tanít, amihez nem szerzett szakképesítést 
Franciaországban.

A petíció benyújtója már kérelmezte francia szakképesítésének németországi elismerését, de 
kérelmét elutasították. A petíció benyújtója szerint a német hatóságok kérelme elutasításakor 
azzal érveltek, hogy a petíció benyújtója németországi felsőoktatási intézményben 
(Hochschulabschluss) nem szerzett francia nyelvből oklevelet, mielőtt részt vett a francia 
felvételi eljáráson és sikerrel megkapta a CAPLP tanári oklevelet.

A petíció benyújtója az EP segítségét kéri annak érdekében, hogy egyenlőbb és igazságosabb 
bérezésben részesüljön.

A tanári szakképesítés megszerzése uniós szinten nincs összehangolva, ezért a tagállamok 
szabadon eldönthetik, hogy a Szerződés keretein belül miként szervezik meg a szakképesítés 
megszerzését és a szakma gyakorlását. 

Ez a szakma szinte minden EU-tagállamban szabályozott. A tanári képesítés elismerése a 
legalább hároméves szakoktatást és szakképzést lezáró felsőfokú oklevelek (89/48/EGK 
irányelv) vagy a legalább egyéves felsőfokú oktatás (92/51/EGK) elismerése úgynevezett 
általános rendszerének rendelkezései alapján történik. A fogadó tagállamban megkövetelt 
képesítés szintjétől függően kell alkalmazni az egyik vagy a másik irányelvet. Fontos 
kihangsúlyozni, hogy ezek az irányelvek nem hozzák létre az oklevelek közötti automatikus 
egyenértékűség európai szintű rendszerét. Az említett irányelvekben foglalt alapelv az, hogy a 
fogadó tagállamnak még akkor is lehetővé kell tennie egy közösségi állampolgár számára, 
hogy a területén gyakorolhasson egy adott foglalkozást, ha nem rendelkezik a szükséges 
nemzeti oklevéllel, feltéve, hogy egy másik tagállamban ugyanazon foglalkozás 
megkezdéséhez vagy gyakorlásához előírt oklevéllel rendelkezik. Csak abban az esetben 
írható elő kompenzációs intézkedés (adaptációs időszak vagy alkalmassági vizsga) a migráns 
munkavállaló számára, ha (az időtartam vagy tartalom tekintetében) lényeges különbség van a 
migráns munkavállaló oktatása és képzése, valamint a fogadó tagállam követelményei között. 
A migráns munkavállaló maga döntheti el, hogy melyik kompenzációs intézkedésnek veti alá 
magát.

A középiskolai tanári szakmát Franciaországban és Németországban látszólag a 89/48/EGK 
irányelv szintjén szabályozzák. A petíció benyújtója szakközépiskolai tanításhoz szerzett 
franciaországi képesítést. A német hatóságoknak ezért kétségtelenül el kellene ismerniük 
tanári képesítését a szakközépiskolai tanításhoz, de előírhatnak kompenzációs intézkedéseket.

A petícióban foglalt tények alapján nem világos, hogy a petíció benyújtója milyen oktatás és 
képzés (milyen oklevél) alapján vehetett részt a CAPLP felvételi eljáráson. Ezt a kérdést 
tisztázni kell, mert a német hatóságok ezzel indokolják a petíció benyújtója által szerzett 
képesítés elismerését elutasító határozatukat. A petíció benyújtójának meg kell adnia a 
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következő információkat:
a) vajon Németországban részesült-e oktatásban és képzésben, majd ezt követően tette le a 
CAPLP-ot Franciaországban, vagy Franciaországban részesült oktatásban és képzésben, és 
azután jelentkezett a CAPLP-ra;
b) milyen típusú intézményben vett részt oktatásban és képzésben (felsőoktatási 
intézményben vagy más azonos szintű intézményben);
c) szerzett-e szakmai tapasztalatot a szakközépiskolai tanítás terén. 

Még akkor is, ha a vizsgálatot követően kiderülne, hogy a petíció benyújtója csak a 
91/52/EGK irányelvben meghatározott szintű oklevélnek megfelelő oktatásban és képzésben 
részesült – amely alacsonyabb szintű, mint a 89/48/EGK irányelvben meghatározott oklevél –, 
a német hatóságoknak figyelembe kell venniük képesítéseit (lásd a 92/51/EGK irányelv 3. 
cikkét). Ezt követően a szükséges és a megszerzett képesítés közötti különbség kompenzációs 
intézkedésekkel áthidalható.

Mivel bizonyos tények hiányoznak a petícióból, a Bizottság fel fogja venni a kapcsolatot a 
petíció benyújtójával, annak érdekében, hogy megvizsgálja, a petíció benyújtója milyen 
képesítések alapján szerezte meg a francia CAPLP-ot.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. március 20.

További tények a képesítésekkel kapcsolatban

A petíció benyújtója a következő részletes információkkal látta el a Bizottságot képesítései 
tekintetében: a szakközépiskolai tanári képesítést (CAPLP Lettres/Espagnol 2003-ban és a 
kinevezés) azt követően szerezte meg, hogy letette a versenyvizsgát és egy 1 éves gyakorlatot 
szerzett (2002/2003) egy francia középiskolában (lycée). 2003–2004-től kezdődően 1 éves 
szakmai tapasztalatot szerzett a Lettres/Espagnol tantárgyak tanításában egy francia 
középiskolában (lycée).

A petíció benyújtója tájékoztatta a Bizottságot a francia CAPLP előtt Németországban 
szerzett szakmai tapasztalatairól is. A Bizottság megállapította, hogy mindezeket a szakmai 
tapasztalatokat fordítói és tolmácsi képesítés gyakorlása, nem pedig tanári képesítés 
gyakorlása során szerezte.

További tények az elismerés iránti kérelmekkel kapcsolatban

A petíció benyújtója elküldte Mecklenburg-Előpomeránia oktatási, tudományos és kulturális 
minisztériumának 2005. augusztus 23-i határozatát, amelyben véleményt mondtak a petíció 
benyújtójának az elismerés iránti kérelméről. A német hatóságok a spanyol tanítása 
tekintetében megadták az elismerést, a francia tanítását illetően azonban nem. A francia 
elutasításának indoka az volt, hogy a petíció benyújtója nem tudta igazolni, hogy 3 éven át 
franciát tanult.

A petíció benyújtója elküldte az osnabrücki (Alsó-Szászország) iskolai hatóságok 2005.
október 6-i levelét is, amelyben a magasabb besorolás, a IVa. kategóriából a III. kategóriába 
való átsorolás iránti kérelmére válaszoltak. A hatóságok azt válaszolták a petíció 
benyújtójának, hogy a magasabb kategóriába való átsorolásra csak 6 éves próbaidő 



PE396.597/REV.v02-00 4/5 CM\777369HU.doc

HU

(Bewährungszeit) elteltével kerülhet sor. A tanárok kezdeti besorolása végzettségükön és 
szakképzettségükön alapul, valamint az iskola típusán, amelyben tanítanak, nem pedig azon a 
funkción, amelyet egy adott iskolában betöltenek.

A rendelkezésre álló információkból úgy tűnik, hogy a petíció benyújtója még nem dolgozik 6 
éve német közalkalmazásban.

A szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelv1 alkalmazása a petíció 
benyújtójának esetében

A petíció benyújtójának arra vonatkozó kérelmével kapcsolatban, hogy megszerezze francia 
„Lettres” képesítésének elismerését Németországban, illetve e képesítés elismerésének 
Mecklenburg-Előpomeránia hatóságai általi elutasításával kapcsolatban, amelynek oka az 
volt, hogy a petíció benyújtója nem tanult 3 éven át franciát, a Bizottság a következő 
következtetésre jutott:

A 2005/36/EK irányelv 13. cikkének (1) bekezdése meghatározza, hogy ha egy szabályozott 
szakma gyakorlásának megkezdését vagy gyakorlását a fogadó tagállam meghatározott 
szakmai képesítés megszerzéséhez köti, ennek a tagállamnak az illetékes hatósága a tagállam 
saját állampolgáraira alkalmazottakkal azonos feltételek mellett köteles engedélyezni az adott 
szakma gyakorlásának megkezdését és gyakorlását olyan kérelmezők számára, akik olyan 
képzettségi tanúsítvánnyal vagy előírt képesítés megszerzését tanúsító okirattal rendelkeznek, 
amelyet egy másik tagállam követel meg ahhoz, hogy területén az adott szakma gyakorlását 
megkezdhessék, illetve az adott szakmát gyakorolhassák.

Első lépésként ezért Németországnak figyelembe kell vennie a petíció benyújtójának a francia 
„Lettres” képesítés elismerése iránti kérelmét, és tanulmányoznia kell a kérelmet.

A 2005/36/EK irányelv 13. cikkének (2) bekezdése azonban a következőképpen rendelkezik: 
a képzettségi tanúsítványnak, illetve az előírt képesítés megszerzését tanúsító okiratnak ki kell 
elégítenie bizonyos számú feltételt, köztük a következőket: a fogadó tagállamban megkövetelt 
szakmai képesítési szintet közvetlenül megelőző alacsonyabb képesítési szinttel legalább 
egyenértékű szakmai képesítési szintet kell tanúsítani.

A német hatóságok 3 éves franciatanulást követelnek meg a tanári tanulmányok keretében, 
amit a petíció benyújtója nem teljesített. A petíció benyújtója nem folytatott 3 éven át 
egyetemi tanulmányokat francia nyelvből, hanem „Lettres” tárgyban tanári képesítést szerzett 
Franciaországban, miután sikeresen letette a versenyvizsgát és letöltötte az 1 éves gyakorlatot 
Franciaországban, ami 2003-as kinevezéséhez vezetett. A német hatóságoknak azt kell 
meghatározniuk, hogy a petíció benyújtója által a „Lettres” képesítés megszerzése érdekében 
elvégzett oktatás és szakképzés időtartama valóban egy szinttel alacsonyabb-e az előírt 3 éves 
egyetemi tanulmányoknál.

A német hatóságoknak még azt is tisztázniuk kell, hogy a petíció benyújtójának „Lettres” 
szakmai képesítése (legjobban irodalomként fordítható le) megegyezik-e a „francia 

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2005/36/EK irányelve (2005. szeptember 7.) a szakmai képesítések elismeréséről, HL L 255., 
2005.9.30., 22. o.
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nyelvtanár” szakmai képesítéssel Németországban. Ezen ellenőrzés során a német 
hatóságoknak azt kell eldönteniük, hogy a petíció benyújtója által folytatható tevékenységek 
köre megegyezik-e azzal a tevékenységi körrel, amelyre a „francia nyelvtanár” szakmai 
képesítés esetében Németországban szükség van. Amennyiben lényeges eltérés van a petíció 
benyújtójának végzettsége és szakképzettsége (időtartamban vagy tartalomban) és a 
németországi követelmények között, a petíció benyújtóját arra kérhetik, hogy ezt adaptációs 
időszakkal vagy alkalmassági vizsgával kompenzálja. 

Ezen elemzés alapján a Bizottság írt a petíció benyújtójának, és azt javasolta neki, hogy ismét 
lépjen kapcsolatba a német hatóságokkal, és tájékoztassa őket a Bizottság „Lettres” 
képesítésre vonatkozó megállapításairól, és kérje meg őket, hogy vizsgálják meg az ügyet. 
Erre 2008 májusában került sor. A petíció benyújtója a mai napig nem jelentkezett írásban a 
Bizottságnál további elemekkel, amelyek bizonyítanák, hogy egyértelműen iskolai francia 
nyelvtanári képesítéssel rendelkezik.

Az EK-Szerződés 39. cikkének és az 1612/68/EGK rendelet1 alkalmazása a petíció 
benyújtójának esetében

A munkavállalók szabad mozgására vonatkozó szabályokat illetően a Bizottság álláspontja a 
következő: hazatérő migráns munkavállalóként a petíció benyújtója hagyatkozhat arra a jogra, 
hogy a munkafeltételeket illetően ugyanolyan elbánásban részesítsék, mint a nemzeti 
tanárokat (az EKSz. 39. cikke és az 1612/68/EGK rendelet 7. cikkének (1) bekezdése). A 
Bizottság úgy véli, hogy a német hatóságoknak ugyanolyan besorolást kell adniuk a petíció 
benyújtója számára, mint amilyet hasonló helyzetben egy német tanár számára adnának. Ez 
természetesen attól a döntéstől függ, amelyet a német hatóságok a petíció benyújtójának 
képesítéseit illetően fognak meghozni.

Következtetések

A Bizottság a fentiekre tekintettel nem állapíthatja meg, hogy a német hatóságok megsértették 
volna a 2005/36/EK irányelvet vagy a munkavállalók szabad mozgására vonatkozó 
szabályokat.

                                               
1 A Tanács 1612/68/EGK rendelete (1968. október 15.) a munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról, HL L 257., 1968.10.19., 2. o.
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