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Tárgy: Michael Reichart, osztrák állampolgár által benyújtott 0230/2006. számú 
petíció a két vagy annál több EU- vagy EGT-országból származó 
képesítéssel bizonyított orvosi képzés elismeréséről

1. A petíció összefoglalása

A 93/16/EGK irányelv értelmében az egy országban szerzett általános orvosi és szakorvosi 
képesítéseket kötelező jelleggel kölcsönösen el kell ismerni. A petíció benyújtója viszont –
aki Ausztriában tanult orvosnak, mielőtt Svédországban orvosként hivatalosan nyilvántartásba 
vették – most szakorvosi képzést kíván elkezdeni Svédországban vagy Norvégiában. Mivel 
Ausztriában orvosi képesítését nem ismerik el, ott nem tud orvosi gyakorlatot folytatni. Azt 
kifogásolja, hogy az osztrák hatóságok kedvezőtlenebb bánásmódban részesítik, mint a más 
országban képesítést szerzett és nyilvántartásba vett külföldi orvosokat, akiknek megengedik 
az ausztriai praktizálást. Érvelése szerint ez sérti az EU-ban való szabad mozgás és egyenlő 
bánásmód elvét. Kéri a két vagy több EU/EGT-országban szerzett képesítéssel rendelkező 
orvosok kölcsönös elismerését is.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva 2006. július 17-én. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottság válasza, beérkezett 2007. január 25-én.

I. A Bizottság észrevételei a petícióval kapcsolatban

Az Európai Bizottság ismeri az osztrák helyzetet, ahol az orvosi alapdiplomát csak a 
szakorvosi képzés (vagy az általános orvosi képzés) végén adják át. 
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Maga a 93/16/EGK irányelv nem kötelezi a tagállamokat arra, hogy az orvosi alapdiplomát 
közvetlenül a 6 éves orvosi alapképzés befejezését követően megadják. Ha azonban valamely 
tagállam úgy határoz, hogy az orvosi alapdiplomát csak bizonyos idővel a 6 éves 
tanulmányok befejezését követően adja meg, ezt csak akkor teheti meg, ha ez nem 
akadályozza az osztrák orvosok Európai Unión belüli szabad mozgását. 

Ez azt jelentené, hogy az osztrák hatóságoknak meg kellene adniuk az orvosi alapdiplomát 
azon orvosi egyetemet végzett osztrák személyeknek, akik indokolt kérelmet nyújtanak be, 
például egy másik tagállamban akarnak orvosi tevékenységet folytatni. Teljesen mindegy, 
hogy ez szakorvosi képzés vagy általános orvosi képzés keretében történne, vagy éppenséggel 
olyan orvosi tevékenységek gyakorlását jelentené, amelyeket európai szakorvosi képesítéssel 
rendelkező szakorvosok vagy általános orvosok nem végeznek. 

A 93/16/EGK irányelv A. melléklete – amely az egyes tagállamok tekintetében az orvosi 
szakmai alapképesítésre vonatkozó megfelelő megnevezést tartalmazza – Ausztria esetében 
két megnevezést sorol fel (nevezetesen az orvosi szakmai alapképesítést ÉS a szakorvosi vagy 
az általános orvosi szakmai képesítést). Tehát az osztrák hatóságok nem fognak orvosi 
szakmai alapképesítést adni annak, aki csak az orvosi alapképzést végezte el Ausztriában.

Ez több okból is komoly következményekkel jár az orvosi egyetemet végzett osztrákokra 
nézve.  

Előfordulhat, hogy az orvosi egyetemet végzettek egy másik tagállamban szeretnék elvégezni 
a szakorvosi képzést. Ehhez a tagállamok túlnyomó többségében az szükséges, hogy az orvosi 
tevékenység gyakorlásának engedélyezése érdekében orvosként jegyezzék be őket. E 
tagállamok illetékes hatóságai, amennyiben az orvosként való bejegyeztetés követelmény, 
megtagadhatják a bejegyzést azon az alapon, hogy az érintett személy nem tudja bemutatni a 
93/16/EGK irányelv A. mellékletében említett orvosi alapképesítést, illetve a hatóságok 
megtehetik, hogy csak egy másik fajta, időben és földrajzilag korlátozott bejegyzést adnak 
meg. 
Előfordulhat az is, hogy a végzettek olyan sajátos orvosi tevékenységeket akarnak folytatni 
egy másik tagállamban, amelyeket egyetlen szakorvos vagy általános orvos sem gyakorol, de 
amelyek gyakorlásának engedélyezése érdekében nekik is orvosként be kell jegyeztetniük 
magukat.  

Azok, akik a szakorvosi vagy általános orvosi képesítésüket egy másik tagállamban szerezték 
meg, és akik ezt követően más tagállamba költöznek, ott nem tudják automatikusan 
elismertetni az orvosi alapképesítésüket.

II. Következtetés

Úgy tűnik, hogy az orvosi alapképesítés megadásával kapcsolatos osztrák felfogás 
akadályozza az osztrák orvosi egyetemet végzett személyek szabad mozgását, ami 
természetesen ellentétben áll a 93/16/EGK irányelv szellemével, amelynek elsődleges célja, 
hogy elősegítse az orvosok Európai Unión belüli szabad mozgását. 

A Bizottság 2006. október 3-án felvette a kapcsolatot az osztrák hatóságokkal, és arra kérte 
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őket, hogy a meglévő rendelkezések kiigazításával rendezzék az ügyet.   

A Bizottság ezenkívül azt kérte, hogy az ügy rendezéséig az osztrák hatóságok ismerjék el az 
osztrák személyek által egy másik tagállamban szerzett szakorvosi és általános orvosi 
szakképesítéseket, mivel ha másképp járnak el, az ellentétes lenne a 93/16/EGK irányelv 
szellemével. 

A Bizottság tájékoztatni fogja a bizottságot a további fejleményekről.

4. A Bizottság további válasza, beérkezett 2007. november 29–én.

I. A Bizottság észrevételei a petícióval kapcsolatban

Az osztrák hatóságok kapcsolatba léptek a Bizottsággal a 2005/36/EK irányelv 5.1.1. 
mellékletében foglalt szakmai képesítések osztrák megnevezéseinek módosítását illetően. 

2007. július 26-án kelt levelükben az osztrák hatóságok iránymutatást kértek a Bizottságtól 
azzal kapcsolatban, hogy hogyan vezethetnek be két új bejegyzést az általános orvosi 
képzésre vonatkozó szakmai képesítés osztrák megnevezése kapcsán.

Az első javaslat arra vonatkozik, hogy a 2005/36/EK irányelv 5.1.1. mellékletében csak az 
orvosi alapképesítést említsék, így a szakorvosi és az általános orvosi megnevezések 
kerüljenek törlésre.

A második javaslat szintén arra vonatkozik, hogy a 2005/36/EK irányelv 5.1.1. mellékletében 
csak az orvosi alapképesítést említsék, így a szakorvosi és az általános orvosi megnevezések 
kerüljenek törlésre. Ezen túlmenően a második javaslat szerint be kell vezetni az egy évig 
tartó alkalmazkodási időszakot, amelyre kísérő bizonyítványt kell kiállítani, és ezt így kell 
feltüntetni a 2005/36/EK irányelv 5.1.1. mellékletében.

A Bizottság 2007. augusztus 3-án kelt levelében tájékoztatta az osztrák hatóságokat, hogy 
mindkét javaslat összhangban van a 2005/36/EK irányelvvel, és arra kérte az osztrák 
hatóságokat, hogy tájékoztassák a Bizottságot a jogszabályi változtatásokról. 

II. Következtetés

A 2005/36/EK irányelvnek az általános orvosi képzés nemzeti megnevezéseit felsoroló 5.1.1. 
mellékletében megváltoztatják az osztrák bejegyzéseket, amint Ausztria elfogadja az idevágó 
jogszabályokat és erről értesíti a Bizottságot.

5. A Bizottság kiegészítő válasza, beérkezett 2009. május 15-én.

2007. július 26-i levelükben az osztrák hatóságok tájékoztatást adtak illetve tanácsot kértek a 
Bizottságtól arra vonatkozólag, hogy hogyan vezethetnek be két új bejegyzést az általános 
orvosi képzésre vonatkozó szakmai képesítés osztrák megnevezése kapcsán azon osztrák 
orvosok szabad mozgásának megkönnyítése érdekében, akik más tagállamban szeretnék 
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folytatni szakorvosi vagy általános orvosi képzésüket. A Bizottság 2007. augusztus 3–án kelt 
levelében tájékoztatta az osztrák hatóságokat, hogy mindkét javaslat összhangban van a 
2005/36/EK1 irányelvvel, és arra kérte az osztrák hatóságokat, hogy tájékoztassák a 
Bizottságot a jogszabályi változtatásokról. 

Az osztrák hatóságok ezidáig nem értesítették a Bizottságot a szakmai képesítések 
elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelv V. mellékletének 5.1.1. pontjában felsorolt, az 
általános orvosi képzésre vonatkozó szakmai képesítés osztrák megnevezéseinek 
megváltoztatásáról.

Mindazonáltal az osztrák hatóságok biztosították a Bizottságot, hogy az osztrák törvények 
módosításának megtörténtéig elismerik azon orvosok képesítéseit, akik más tagállamban 
végeztek el szakorvosi vagy általános orvosi képzést azután, hogy Ausztriában befejezték a 6 
éves orvosi alapképzést, valamint – a szakmai képesítések elismeréséről szóló közösségi 
vívmányokkal összhangban – engedélyezik számukra az érintett szakmai tevékenységek 
gyakorlását Ausztriában. 

Amint Ausztria elfogadja a vonatkozó jogszabályokat és erről értesíti a Bizottságot, a 
módosításokat elvégzik a 200536/EK irányelv általános orvosi képzésre vonatkozó nemzeti 
megnevezéseket felsoroló 5.1.1. mellékletének Ausztriát érintő részében is. Ezalatt az érintett 
orvosok nem akadályozhatóak orvosi tevékenységük gyakorlásában, valamint értesíthetik a 
Bizottságot, amennyiben ez nem így történne. 

6. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz a 0230/2006., 0239/2009., 0242/2009., 
0323/2009., 0755/2009. és 0970/2009. számú petíciókra vonatkozóan: 2009. december 
17.

Először is, Ausztriában már működik egy engedélyezési rendszer („elismerés”). A szakmai 
képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelv2 nem kötelezi a tagállamokat arra, hogy 
az orvosi alapképzés elvégzését követően engedélyezzék az orvosi szakma gyakorlását. 
Következésképpen az egyes tagállamok hatáskörébe tartozik, hogy engedélyezik-e az orvosi 
szakma gyakorlását olyasvalaki számára, aki csak általános orvosi oklevéllel rendelkezik, 
illetve olyan orvos számára, aki általános orvosi oklevelet és további szakorvosi képesítést 
vagy háziorvosi képesítést is szerzett. Ez az elv az irányelv 21. preambulumbekezdésében is 
szerepel: „Az előírt általános orvosi képesítés feltétel nélküli elismerése nem érinti a 
tagállamok arra vonatkozó hatáskörét, hogy döntsenek arról, hogy e képesítést szakmai 
tevékenységekhez kapcsolják-e vagy sem.” 

Ezenfelül az egyes tagállamok hatáskörébe tartozik a különféle orvosi szakterületek 
meghatározása és megszervezése. Így egy adott orvosi szakterület nem feltétlenül fordul elő 
valamennyi tagállamban. Ez alapján Ausztria nem köteles olyan szakorvosi képesítéseket 
elismerni, amelyeket egy másik tagállamban szereztek, és amelyeknek egyetlen szakterület 
sem felel meg Ausztriában.

                                               
1 HL L 255., 2005.9.30.
2 Az Európai Parlament és a Tanács 2005/36/EK irányelve a szakmai képesítések 
elismeréséről, HL L 255., 2005.9.30., 22. o. 
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Amennyiben egy adott szakterület nem létezik egy tagállamban, az említett tagállamban 
orvosi egyetemet végzett személy a kérdéses szakorvosi képzést egy másik tagállamban is 
elvégezheti. Ezzel jogosult lesz arra, hogy a megfelelő szakterülethez kapcsolódó 
tevékenységeket az utóbbi tagállamban gyakorolja, illetve bármely olyan tagállamban, ahol 
annak megfelelő szakterület működik. 

Következtetések

Ami az első kérdést illeti, az osztrák hatóságok hatáskörébe tartozik, hogy engedélyezik-e egy 
orvos számára az orvosi tevékenységek gyakorlását, ha általános orvosi oklevéllel 
rendelkezik, vagy erre kizárólag abban az esetben kerül sor, ha ehhez további szakorvosi 
képesítés vagy háziorvosi képesítés is társul. 

A második kérdést illetően az osztrák hatóságok nem sértik meg az uniós jogot azáltal, hogy 
nem ismerik el egy másik tagállamban szerzett azon szakorvosi képesítéseket, amelyeknek 
egyetlen szakterület sem felel meg Ausztriában. 


