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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója annak támogatására kéri az Európai Parlamentet, hogy a 
magándetektívek az EU-n belül bárhol tevékenykedhessenek anélkül, hogy abban a 
tagállamban, ahol nyomozást folytatnak, képzésen kelljen részt venniük vagy engedélyt 
kelljen kiváltaniuk. Úgy véli, hogy a személyek, áruk és szolgáltatások szabad mozgásának 
elve és a képesítések EU-ban való elismerése alapján neki és kollégáinak az egész EU-ban 
nyomozást kellene tudniuk folytatni. Véleménye szerint az adott ország jogszabályai 
ismeretének elegendőnek kellene lennie ehhez.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. január 13. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. március 16.

A szakmai képesítések EU-ban való elismerését a 2005/36/EK irányelv szabályozza. Ez az 
irányelv lehetővé teszi az adott szakember számára, hogy egy tagállamban szerzett 
szakképesítés alapján szolgáltatást nyújtson egy másik tagállamban, vagy letelepedjen, és ott 
gyakorolja szakmáját. 
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Ezt az irányelvet kell alkalmazni, ha a szakmát a fogadó tagállamban szabályozzák. A 
szabályozott szakmák adatbázisa1 szerint jelenleg 7 tagállam2 szabályozza a magándetektív 
szakmát.   

Ha a petíció benyújtója le akar telepedni egy olyan tagállamban, ahol a szakmáját 
szabályozzák, akkor kérnie kell a szakmai képesítése elmerését. A nyomozói képesítés nem 
egységes az Unión belül. A detektív képesítés elismerése a szakmai képesítések 
elismerésének úgynevezett általános rendszerére vonatkozó rendelkezések hatálya alá 
tartozik, a 2005/36/EK irányelv III. címének I. fejezetében meghatározottak szerint. Az 
általános rendszer nem írja elő a szakmai képesítések automatikus elismerését. E rendszer 
hátterében az áll, hogy a fogadó tagállamnak lehetővé kell tennie az uniós polgár számára, 
hogy területén valamilyen szakmát gyakorolhasson, még abban az esetben is, ha az érintett 
személy nem rendelkezik a szükséges nemzeti oklevéllel, feltéve, hogy olyan oklevele van, 
amely egy másik tagállamban szükséges ugyanazon szakma gyakorlásának megkezdéséhez 
vagy gyakorlásához. 

Ha a petíció benyújtója ideiglenesen szeretne szolgáltatást nyújtani, akkor a vonatkozó 
szabályok sokkal rugalmasabbak, feltéve, ha a személy megfelel bizonyos feltételeknek3. A 
legtöbb esetben a szakembernek nem kell előzetesen kérvényeznie, hogy elfogadtassa a 
szakmáját, hanem azonnali hatállyal gyakorolhatja azt. Ugyanakkor a szakembert a fogadó 
tagállam szabályai kötelezhetik arra, hogy évente nyújtson be információt a tagállam 
hatóságának. Továbbá abban az esetben, ha a szakmának vannak egészségügyi és biztonsági 
vonatkozásai, a fogadó tagállam illetékes hatósága az irányelv 7. cikkének (4) bekezdése 
szerint az első szolgáltatásnyújtást megelőzően ellenőrizheti a szolgáltatást nyújtó szakmai 
képesítését. 

Ha a petíció benyújtója szolgáltatást szeretne nyújtani vagy le akar telepedni egy olyan 
tagállamban, ahol a szakmáját nem szabályozzák, akkor nem szükséges kérvényeznie, hogy 
elismerjék a szakmai képesítését. Szakmáját a fogadó tagállam állampolgáraira vonatkozó 
feltételeknek megfelelően gyakorolhatja.

Ha a petíció benyújtója információt szeretne kapni a szakmai képesítések elismeréséről egy 
bizonyos tagállamban, akkor a szakmai képesítések elismerésével foglalkozó kapcsolattartó 
pontoknál érdeklődhet erről. A következő honlapon érhetőek el ezek a kapcsolattartó pontok:

http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm?fuseaction=regProf.foun
d.

A petíció benyújtója felveti egy nemzetközi azonosítási tanúsítvány létrehozásának ötletét is. 
2011. december 19-én a Bizottság elfogadott egy jogalkotási javaslatot arra nézve, hogy 
korszerűsítsék a szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelvet. A javaslat 
egyik fő eleme az európai szakmai kártya bevezetése, amely lehetőséget nyújt az érdekelt 

                                               
1 http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm?fuseaction=regProf.found.

2 Szlovákia, Románia, Lengyelország, Franciaország, Csehország, Belgium és Ausztria.
3 Rendelkezzen törvényes lakóhellyel a 27 tagállam, vagy pedig a következő 3 ország egyikében: Norvégia, 
Izland, Liechtenstein + ha az állam, amelyben a szakember letelepszik, nem szabályozza a szakmát, akkor a 
fogadó tagállam kérheti, hogy a szakembernek legyen kétéves szakmai tapasztalata.



CM\897840HU.doc 3/3 PE486.007v02-00

HU

szakemberek számára, hogy képesítésük elismerése könnyebb és gyorsabb legyen. Ez 
elősegítené az átmeneti mobilitást is. Ez a kártya a szakemberek igénye szerint lesz elérhető, 
például a nővérként és hegyi vezetőként dolgozók kifejezték erős érdekeltségüket abban, hogy 
ilyen kártyát használjanak. A kártya össze van kapcsolva a meglévő belső piaci információs 
rendszer (IMI) keretében megvalósuló optimális elismerési eljárással, és elektronikus 
tanúsítványként is fog szolgálni, lehetővé téve a szakembernek, hogy egy másik tagállamban 
szolgáltatást nyújtson vagy letelepedjen. 

A javaslatot jelenleg a Tanács és az Európai Parlament tárgyalja. 

A magándetektív tevékenységre a szolgáltatásokról szóló irányelv vonatkozik, ami azt jelenti, 
hogy ezen irányelv alapján kell megítélni azokat a magándetektív tevékenységeket érintő 
lehetséges egyéb követelményeket, amelyek nem képesítéshez kötöttek (és nem esnek a 
szakmai képesítésekről szóló irányelv hatálya alá).

Ez különösen az engedélyezési rendszereket érinti, ahol a letelepedés kérdését a 
szolgáltatásokról szóló irányelv 9–13. cikkei szabályozzák, míg a határokon átnyúló 
szolgáltatás kérdésében a 16. cikk az irányadó. Az engedélyezési rendszernek mindkét 
esetben megkülönböztetéstől mentesnek, a közérdekhez kapcsolódó nyomós indokok által 
alátámasztottnak és arányosnak kell lennie. A határokon átnyúló szolgáltatás esetében az 
engedélyezés lehetséges indoklásai, vagy minden más követelmény, ami a cikk hatálya alá 
esik, csak a közérdekhez kapcsolódó négy nyomós indokra (közrend, közbiztonság, 
közegészségügy és környezetvédelem) korlátozódhat.  

A szolgáltatást nyújtók számára a szolgáltatásokról szóló irányelv rendelkezései biztosítják a 
közigazgatási eljárások egyszerűsítését is. Ebben az összefüggésben a 6–8. cikkek az 
irányadóak, amelyek lehetővé teszik a szolgáltatást nyújtó számára, hogy megkapja a 
szükséges információkat és eleget tegyen a vonatkozó eljárásoknak azért, hogy távoli 
hozzáférése legyen az egyablakos ügyintézési pontokhoz és ezeken keresztül folytathassa a 
tevékenységét. 

Következtetés
A jelenlegi szakaszban a Bizottság azt javasolja a petíciót benyújtó személynek, hogy ha több 
információra kíváncsi a szakmai képesítések elismerését illetően, lépjen kapcsolatba a 
nemzeti kapcsolatfelvételi pontokkal vagy az egyablakos ügyintézési pontokkal abban a 
tagállamban, ahol szolgáltatást szeretne nyújtani vagy letelepedni.


