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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója olasz állampolgár, aki Németországban végezte el a német nyelvtanári 
képzést, és a német oktatási rendszerben dolgozott köztisztviselőként. 1988-ban tért vissza 
Olaszországba, hogy Liguria régióban némettanárként dolgozzon. Amikor Olaszországban 
megállapították a fizetési fokozatát, nem vették figyelembe a Németországban szerzett 
szakmai státuszát. A petíció benyújtója most nyugdíjas, német és olasz nyugdíjban részesül. A 
petíció benyújtója azt állítja, hogy magasabb lenne a nyugdíja, ha figyelembe vették volna 
szakmai státuszát. Véleménye szerint ez egyenlőtlen bánásmódnak minősül.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. szeptember 14. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

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

„A petíció benyújtója olasz állampolgár, aki Németországban szerzett tanári képesítést és ott 
is dolgozott, majd 1988-ban visszatért Olaszországba, hogy az olasz oktatási szférában 
tanítson. Állítása szerint fizetése megállapításakor a Németországban szerzett tanári 
szakképesítését és/vagy az ott ledolgozott időszakot nem vették helyesen figyelembe. Úgy 
tűnik, hogy ez hatással van nyugdíjának jelenlegi mértékére. A petíció alapján azonban nem 
egyértelmű, hogy problémái a Németországban szerzett tanári szakképesítés elismerése, 
illetve a másik tagállamban ledolgozott időszak figyelembevétele közül csak az egyik 
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kérdéssel állnak összefüggésben vagy mindkettővel. 

A tagállamok általában szabadon dönthetnek arról, hogyan szervezik a közalkalmazotti (jelen 
esetben a közoktatási) szféra működését, ideértve az alkalmazottak felvételét és 
munkafeltételeit. A nemzeti szabályok azonban nem sérthetik az uniós jogot. 

Képesítések elismerése 
A szakmai képesítések elismerését szabályozó jogi eszköz a 2005/36/EK irányelv1. Ez az 
irányelv alkalmazandó, feltéve, hogy a szóban forgó szakmát szabályozzák a fogadó 
tagállamban és a kérelmező teljes körű képesítéssel rendelkezik a saját tagállamában. A 
szabályozott szakmák adatbázisa2 szerint az általános és középiskolai tanári szakmát mind 
Németországban, mind pedig Olaszországban szabályozzák. 

A petíció benyújtója Németországban tanult és tanárként ott is dolgozott. 1988-ban 
Olaszországban kezdett tanítani. A petícióban rendelkezésre bocsátott információk alapján 
nem világos, hogy a petíció benyújtója kérelmezte-e szakmai képesítésének elismerését 1988-
ban. A petíció benyújtója dátum említése nélkül hivatkozik egy elismerés iránti kérelemre, és 
azt sem közli, hogy ez a kérelem a korábbi munkatapasztalat vagy a szakmai képesítés 
elismerésére vonatkozott-e. Mivel a petíció benyújtója dolgozhatott Olaszországban 
tanárként, feltételezhető, hogy a Németországban szerzett képesítését valamilyen formában 
elismerték, vagy olyan ágazatban dolgozott, ahol a szakmát nem szabályozták. 

A szakmai képesítések elismerésében illetékes hatóságnak a kérelmek vizsgálatakor általában 
figyelembe kell vennie az összes képesítést és korábbi munkatapasztalatot. A petíció 
benyújtója ügyének értékeléséhez több információra van szükség. 

A munkavállalók szabad mozgása
A munkavállalók szabad mozgásáról szóló uniós jogszabályok (az EUMSZ 45. cikke, 
valamint a munkavállalók Unión belüli szabad mozgásáról szóló 492/2011/EU rendelet 3. 
cikke és 7. cikkének (1) bekezdése) arra kötelezik a tagállamokat, hogy a migráns 
munkavállalókat a hazai munkaválla lókkal  azonos bánásmódban részesítsék a 
munkahelyekhez való hozzáférés és a munkakörülmények tekintetében. 

Az Európai Unió Bírósága (EUB) ezzel kapcsolatos ítélkezési gyakorlatának3 megfelelően a 
Bizottság véleménye szerint a fogadó tagállam hatóságainak az állásokhoz való hozzáférés és 
a munkafeltételek (például bérezés, beosztás) megállapítása szempontjából figyelembe kell 
venniük a migráns munkavállalók más tagállamban korábban töltött hasonló szolgálati 
időszakait éppen úgy, mintha e szolgálati időszak megszerzésére a fogadó tagállam 
rendszerében került volna sor. 

További teendők
                                               
1 A szakmai képesítések elismeréséről szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, HL L 
255., 2005.9.30., 22. o.
2 http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm. 
3 A C-419/92. sz. Scholz-ügy [EBHT 1994., I-00505. o.]; a C-15/96. sz. Schöning-ügy [EBHT 1998., I-00047. 

o.]; a C-187/96. sz. Bizottság kontra Görögország ügy [EBHT 1998., I-01095. o.]; a C-195/98. sz. 
Österreichischer Gewerkschaftsbund ügy [EBHT 2000., I-10497. o.]; a C-224/01. sz. Köbler-ügy [EBHT 
2003., I-10239. o.]; a C-205/04. sz. Bizottság kontra Spanyolország ügy [EBHT 2006., I-00031. o.]; 
a C-278/03. sz. Bizottság kontra Olaszország ügy [EBHT 2005., I-03747. o.]; a C-371/04. sz. Bizottság kontra 
Olaszország ügy [EBHT 2006., I-10257. o.].
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Az ügy alapos kivizsgálása érdekében a petíció benyújtójának a tapasztalt problémákkal 
kapcsolatos további információkkal kell szolgálnia, különösen az alkalmazandó 
rendelkezések, az olasz hatóságokkal folytatott levelezés, valamint az igazgatási és bírósági 
határozatok tekintetében. 

A petíció benyújtója a SOLVIT-on keresztül is tehetne panaszt – ez egy online 
problémakezelő hálózat, amelynek keretében az uniós tagállamok a jogi eljárások 
elhagyásával együttműködnek olyan problémák megoldásában, amelyek a belső piaci 
jogszabályok hatóságok általi téves alkalmazásából fakadnak. Valamennyi tagállamban 
található SOLVIT-központ, amely segítséget nyújt a polgároktól és vállalkozásoktól beérkező 
panaszok kezelésében. Ezek a központok a nemzeti igazgatás részét képezik, és elkötelezettek 
amellett, hogy tíz héten belül valódi megoldást nyújtsanak a problémákra. A SOLVIT-tal 
kapcsolatos további tájékoztatás a következő címen érhető el: 
http://ec.europa.eu/solvit/site/index_hu.htm.

Amint a petíció benyújtója további információkkal szolgál, a bizottsági szolgálatok 
megvizsgálják az ügyet, és eldöntik, hogy tesznek-e további lépéseket.” 

4. A Bizottságtól kapott válasz (REV.): 2013. május 31.

„A petíció benyújtója által rendelkezésre bocsátott kiegészítő információk alapján úgy tűnik, 
hogy a petíció benyújtója Olaszországban szerezte meg a tanári képesítést, és a képesítést 
illetően nem is szembesült semmiféle nehézséggel. Ellenben azt állítja, hogy amikor az 
olaszországi hatóságok megállapították számára a munkafeltételeket, a Németországban 
tanárként töltött szolgálati időszakait nem vették figyelembe ugyanolyan mértékben, mint az 
Olaszországban töltött, hasonló szolgálati időszakokat. Az olaszországi hatóságok nem 
reagáltak az általa az alkalmazandó olasz keretszabályozás 2008-as megreformálását követően 
benyújtott kérelemre. 

A bizottsági szolgálatok fel fogják venni a kapcsolatot az olaszországi hatóságokkal annak 
érdekében, hogy több információt kérjenek a petíció benyújtójának ügyére alkalmazandó 
rendelkezésekkel kapcsolatban, valamint hogy megkérjék őket az észrevételeik megtételére. 
Ezen információk elemzésének függvényében döntenek majd a bizottsági szolgálatok arról, 
hogy tesznek-e további lépéseket.

A Bizottság tájékoztatni fogja a Petíciós Bizottságot az ügy további fejleményeiről.” 

5. A Bizottságtól kapott válasz (REV. II.): 2013. november 11.

A Bizottság megvizsgálta a petíció benyújtója által szolgáltatott újabb információkat. A 
petíció benyújtója azt állítja, hogy amikor 1988-ban Olaszországban tanárként helyezkedett 
el, nem vették teljes mértékben figyelembe a Németországban szerzett korábbi 
munkatapasztalatát. Ennek következtében most kisebb a nyugdíja, mintha 1988. évi 
kinevezésekor magasabb fizetési fokozatba sorolták volna be. A petíció benyújtója 2011-ben 
vonult nyugdíjba.

A petíció benyújtója által nyújtott kiegészítő információkból kiderül, hogy 1988-ban 
megpályázott egy olaszországi tanári állást egy nyílt versenyvizsga keretében, amelyen 
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sikerrel vett részt, és tanári kinevezésekor – legalábbis bizonyos mértékben – a szakmai 
tapasztalatát is figyelembe vették. Kinevezték és 7. besorolási fokozatban kezdett dolgozni.

A bizottsági szolgálatok nem tudják felmérni, hogy a 7. besorolási fokozat jelentette-e a 
petíció benyújtója akkori helyzetének megfelelő fizetési fokozatot. A bizottsági szolgálatok 
emellett az 1988. évi nyílt versenyvizsga feltételeit sem ismerik. 

Ha a petíció benyújtója szerint a munkatapasztalata nem felelt meg a versenyvizsga 
feltételeinek, vagy nem vették teljes mértékben figyelembe a nemzeti vagy az uniós jogot, 
akkor a nemzeti eljárásokkal összhangban, kellő időben kell fellépnie és kifogásolnia a 
7. besorolási fokozatba való kinevezést. Az EUMSZ jelenlegi 45. cikke és az 1612/68/EGK 
rendelet már 1988-ban valamennyi tagállamban hatályos és közvetlenül alkalmazandó volt. 

Az Unió Bíróságának állandó ítélkezési gyakorlata szerint valamennyi nemzeti bíróság 
köteles teljes körűen alkalmazni az uniós jogot és védelmezni az uniós jog által az egyének 
számára biztosított jogokat. A nemzeti bíróságok feladata, hogy maradéktalanul érvényesítsék 
a megkülönböztetésmentesség általános elvét, adott esetben félretéve az uniós joggal 
ellentétes nemzeti jogi rendelkezéseket.

A bizottsági szolgálatok nem helyettesíthetik a jogorvoslati eljárásokat, amelyeket az érintett 
személynek nemzeti szinten kell igénybe vennie, és amelyek keretében egyedileg kell 
megvizsgálni az ügyek ténybeli és jogi helyzetét. A bizottsági szolgálatok említést tesznek 
arról, hogy a petíció benyújtója csak közvetlenül 2011. évi nyugdíjba vonulása előtt vitatta a 
7. besorolási fokozatba való kinevezését, 1988. évi kinevezésekor azonban nyilvánvalóan 
nem. 

Következtetések

A bizottsági szolgálatok nem rendelkeznek hatáskörrel arra, hogy módosítsák vagy új 
határozattal váltsák fel a pályázók közalkalmazotti kinevezésekor a hatáskörrel rendelkező 
nemzeti hatóságok által hozott, a korábbi munkatapasztalatuk értékeléséről szóló határozatot. 

Ha a petíció benyújtója szerint 1988. évi tanári kinevezésekor nem vették teljes mértékben 
figyelembe németországi munkatapasztalatát, nemzeti szinten kell jogorvoslatot keresnie. 

A bizottsági szolgálatok nem nyújthatnak segítséget az egyes személyek számára a nemzeti 
közigazgatási vagy bírósági eljárásokkal kapcsolatos olyan kérelmek kellő idejű 
megszövegezésében és/vagy benyújtásában, amelyek szükségesek lehetnek az érintett 
személy által az alkalmazandó uniós joggal vagy az Európai Unió Bíróságának ítélkezési 
gyakorlatával ellentétesnek tartott egyéni helyzet orvoslásához.


