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Tárgy: Paula Romero Ganuza spanyol állampolgár által benyújtott 0959/2012. számú 
petíció a külföldi tanárok németországi engedélyezéséről és elismeréséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója spanyol állampolgár, aki tanárként határozott idejű munkaszerződéssel 
rendelkezik Németországban. Kifejti, hogy nem kaphat határozatlan idejű szerződést, mert az 
említett országban a tanárok – ellentétben a legtöbb uniós tagállammal – egynél több tárgyat 
tanítanak. Ahhoz, hogy Németországban jogosult legyen állandó tanári állásra, a petíció 
benyújtójának egy második szakot is el kell végeznie. A petíció benyújtója szerint ezt a 
kérdést a szakmai képesítések kölcsönös elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelv 
szabályozza. A tanár második szakjához kapcsolódó képzési és elismerési eljárás a német 
kulturális minisztérium engedélyéhez kötött. A petíció benyújtója szerint ez az elismerési 
eljárás más uniós tagállamokból származó tanárok számára átláthatatlan és diszkriminatív.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. november 22. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. január 30.

„A petíció Németországban állandó tanári állásra való jogosultságról szól. Ahhoz, hogy 
Németországban jogosult legyen állandó állásra, a petíció benyújtójának egy második szakot 
is el kell végeznie. A petíció benyújtója szerint ez az elismerési eljárás más uniós 
tagállamokból származó tanárok számára átláthatatlan és diszkriminatív. 
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A tanári szakmát az Európai Unióban nem harmonizálták. A tanári képesítések elismerése a 
szakmai képesítések elismerésének úgynevezett általános rendszerére vonatkozó 
rendelkezések hatálya alá tartozik, a szakmai képesítésekről szóló 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 (jelen 
esetben Németországnak) 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.

Amennyiben a petíció benyújtója rendelkezik a Spanyolországban való tanításhoz szükséges 
képesítéssel, Németországnak a fent említett irányelv általános rendszerét kell alkalmaznia. 
Amennyiben ez a helyzet, a németországi illetékes hatóság köteles elvégezni a petíció 
benyújtója tanulmányainak és képesítésének a szóban forgó szakma gyakorlásához 
Németországban megkövetelt tanulmányokkal és képesítéssel való összehasonlítását. 
Amennyiben a tevékenységek időtartama vagy tartalma szempontjából jelentős az eltérés a 
petíció benyújtójának tanulmányai és képesítése, illetve a Németországban támasztott 
követelmények között, úgy Németország – adaptációs időszak vagy alkalmassági vizsga 
formájában – kiegyenlítő intézkedést írhat elő.
Mivel a tanári szakma gyakorlásának feltételeit közösségi szinten nem harmonizálták, a 
tagállamok megtartják maguknak a jogot e feltételek meghatározására. Az Európai Bíróság 
azonban C-102/02. számú Beuttenmüller-ügyében megállapította, hogy az arra vonatkozó 
követelmény, hogy egy tanár legalább két tantárgyat tanítson, még akkor is, ha a kérelmező 
csak egy, a tanulmányainak és képesítésének megfelelő tantárgyat akar tanítani, valószínűleg 
számos uniós polgárt megakadályoz abban, hogy a szóban forgó fogadó tagállamban tanári 
tevékenységet végezzen annak ellenére, hogy származás szerinti tagállamában rendelkezik 
annak a szakmának a gyakorlásához szükséges képesítéssel. A Bizottság szolgálatai úgy vélik, 
hogy érdemes lenne a hatóságoknak rugalmas álláspontot képviselniük azzal kapcsolatban, 
hogy mi számít szakértelemnek egy második tantárgyban.
A petícióból kiderül, hogy a német hatóságok megvizsgálták a petíció benyújtójának a 
kérelmét, és arra a következtetésre jutottak, hogy jelentős az eltérés a petíció benyújtójának 
tanulmányai és képesítése, illetve a Németországban támasztott követelmények között. A 
petíció benyújtója szerint a hatóságok kiegyenlítő intézkedésként egy teljes tanulmányi és 
képesítési programot javasoltak egy tantárgyból, annak ellenére, hogy a petíció benyújtója 
második nyelvként már tanult németül Németországban.
A Bizottság szolgálatainak nem áll módjukban, hogy részletesen megvizsgálják a petíció 
benyújtójának nemzeti képesítéseit vagy a szakma gyakorlásához szükséges németországi 
követelményeket. A Bizottság szolgálatai jelentős eltérés esetén kiegyenlítő intézkedésként 
azt tudják ellenőrizni, hogy egy tagállam teljesíti-e a szakmai képesítések elismeréséről szóló 
irányelvben meghatározott követelményeket. Azt azonban nem tudják felmérni, hogy egy 
konkrét kiegészítő intézkedés arányos-e specifikus jelentős eltérések kiegyenlítése 
vonatkozásában.

A kapott információk alapján úgy tűnik, hogy az illetékes hatóságok csak egy adaptációs 
időszak lehetőségét ajánlották fel (teljes tanulmányi és képesítési program egy tantárgyból). 



CM\925913HU.doc 3/3 PE504.295v01-00

HU

Az irányelv 14. cikkének (2) bekezdése értelmében az illetékes hatóságnak fel kell ajánlania a 
kérelmezőnek az alkalmazkodási időszak és az alkalmassági vizsga közötti választás 
lehetőségét. 
Továbbá, ha a különbségek a tevékenységi körök tekintetében a két tagállamban olyan 
nagyok, hogy valójában egy teljes tanulmányi és képesítési program szükséges a 
hiányosságok kiegyenlítéséhez, és a tevékenységet el lehet különíteni a szakma többi 
tevékenységétől, ha a szakember így kívánja meg, egy fogadó tagállamnak fontolóra kell 
vennie, hogy a kérelmező kérésére részleges hozzáférést biztosít.

Az Európai Bíróság a C-330/03. számú Colegio de Ingenieros de Camino-ügyben az 
alábbiakat állapította meg:
»[…] az EK 39. és az EK 43. cikkel nem ellentétes az, ha valamely tagállam nem adja meg 
valamely szakma gyakorlásához a részleges engedélyt olyankor, amikor a kérelmező 
képzésének a fogadó tagállambeli képzéshez viszonyított hiányosságai hatékonyan pótolhatók 
az irányelv 4. cikke (1) bekezdésében foglalt kiegyenlítő intézkedések alkalmazásával. Ezzel 
szemben az EK 39. és az EK 43. cikkel ellentétes az, ha valamely tagállam nem adja meg a 
részleges engedélyt a tevékenység megkezdéséhez olyankor, amikor azt az érdekelt kéri, és 
amikor a tevékenységi körök közötti különbségek olyan jelentősek, hogy valójában teljes 
képzésnek kellene alávetni a kérelmezőt, kivéve ha a tevékenység megkezdéséhez az 
engedély e részleges megadásának megtagadását olyan közérdekű kényszerítő indokok 
igazolják, amelyek alkalmasak az általuk elérni kívánt cél megvalósításának biztosítására, és 
nem lépnek túl az annak megvalósításához szükséges mértéken.« (39. pont)1

Következtetés
A német hatóságok jelentős eltérés esetén kiegyenlítő intézkedést írhatnak elő. A Bizottság 
szolgálatainak nem áll módjukban, hogy megvizsgálják a kiegyenlítő intézkedés 
szükségességét vagy arányosságát az adott ügy körülményei tekintetében. A német 
hatóságoknak azonban fel kellett volna ajánlaniuk egy alkalmassági vizsga lehetőségét, 
valamint – a petíció benyújtójának a kérésére – fontolóra kellett volna venniük a tanári 
tevékenységhez való részleges hozzáférés biztosítását.
A petíció benyújtója a SOLVIT-on keresztül is tehetne panaszt. Ez egy online problémakezelő 
rendszer, amelynek keretében a 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
Ha a petíció benyújtója a kiegyenlítő intézkedés újravizsgálását szeretné kérelmezni, a német 
hatóságoknál kell kifogást emelnie és/vagy az illetékes német nemzeti bírósághoz fellebbezést 
benyújtania.”

                                               
1 A C-330/03. számú Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos-ügy (2006. január 19.)


