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Tárgy: O. K. lengyel állampolgár által benyújtott 0931/2011. számú petíció orosz 
fogorvosi végzettségnek a lengyel hatóságok általi el nem ismeréséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója és házastársa 2010-ben költözött Lengyelországba a lengyel 
visszahonosításról szóló törvény alapján. A petíció benyújtójának házastársa 1992-ben 
Szentpéterváron fejezte be fogorvosi tanulmányait, szakmáját ezt követően 2007-ig 
Oroszországban gyakorolta, amikor a család Finnországba költözött. Finnországban a petíció 
benyújtójának házastársa engedélyt kapott arra, hogy rezidens fogorvosként dolgozzon, az 
engedély továbbá lehetőséget biztosított önálló rendelő nyitására, azzal a feltétellel, hogy 
eredményes nyelvvizsgát tesz, illetve eredményesen vesz részt a Helsinki Egyetemen egy 
képesítő beszélgetésen. A lengyel oktatási hatóságok azonban nem akarják elismerni orosz 
bizonyítványát. Ezt a petíció benyújtója megkérdőjelezi, mivel a hatóságok eddig 
automatikusan elismerték azoknak a lengyel fogorvosoknak a bizonyítványát, akik a 
rendszerváltás előtt Oroszországban tanultak. A petíció benyújtója ezért ügyében az Európai 
Parlament intézkedését kéri.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. december 12. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. február 17.

Lengyelországban a fogorvosi képesítés elismerése tekintetében a szakmai képesítések 
elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelvben meghatározott szabályok az irányadók. Ezeket a 
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szabályokat Lengyelország uniós csatlakozását követően ültették át a lengyel jogba. 

A fogorvos képesítésének olyan képzésről kell tanúskodnia, amely megfelel a 2005/36/EK 
irányelv V. mellékletének 5.3.1. pontjában említett képzési minimumkövetelményeknek. 
Külön szabályok vonatkoznak a harmadik országokban szerzett szakmai képesítésről szóló 
okiratokra (az irányelv 2. cikkének (2) bekezdése). A lengyel illetékes hatóságok feladata 
megvizsgálni a petíció benyújtójának konkrét esetét, és eldönteni, hogy mi a követendő 
eljárás.

Következtetések 

Következésképpen az ügy e szakaszában a Bizottságnak nem áll hatáskörében további 
segítséget nyújtani. A szakmai képesítések uniós tagállamokban történő elismeréséről a 
petíció benyújtója további információkat talál a felhasználói útmutatóban: 
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/docs/guide/users_guide_hu.pdf


