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Tárgy: Petr Kuty, cseh állampolgár által benyújtott 1288/2007. számú petíció orvosi 
végzettsége elismerésének a német hatóságok által történő elutasításáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója 17 éve orvos és fizetett alkalmazottként dolgozik mint orvos 
Németországban. Most független ügyeletes orvosként kíván dolgozni, amelynek során 
kollégáit helyettesítené a hétvégéken és ügyeletekben. Ehhez a német hatóságoknak 
hivatalosan el kell ismerniük végzettségét. Felső-Bajorország kormánya azonban ezt 
elutasította. A végzettség elismeréséhez bizonyítania kell, hogy az elmúlt 5 évben legalább 
három éven át orvosként dolgozott a Cseh Köztársaságban. Ezt képtelenség bizonyítani, mivel 
már 7 éve Németországban él és dolgozik orvosként. Úgy véli, hogy az európai polgárként őt 
megillető jogokat súlyosan korlátozzák.  

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. április 30. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. október 21.

A petíció benyújtója cseh orvosi alapképesítéssel és általános orvosi képesítéssel (1993) 
rendelkezik, és Németországba költözött, ahol felügyelet mellett végez orvosi tevékenységet. 
A petíció benyújtója most független ügyeletes orvosként kíván dolgozni Németországban, és 
kérelmezte cseh orvosi képesítésének elismerését (Németországban ezt „engedély”-nek 
nevezik). A bajorországi német hatóságok elutasították az automatikus elismerés iránti 
kérelmét (amelyet „gyorsított eljárás”-ra nyújtottak be), mivel nem teljesültek a gyorsított 
eljárás feltételei, és mivel a szerzett jogokról nem szolgáltatott igazolást, amely bizonyítja, 
hogy az igazolás kibocsátását megelőző öt év folyamán legalább három egymást követő éven 
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keresztül orvosként dolgozott.

A Bizottság értesült a petíció benyújtójának ügyéről, akinek ügyvédje tavaly júliusban 
konzultált a Bizottsággal, amely 2007. július 6-án e-mailben tájékoztatta a petíció 
benyújtójának ügyvédjét arról, hogy szerzett jogok alapján cseh képesítésével kapcsolatban 
miért nem részesülhetett automatikus elismerésben. Annak ténye, hogy a petíció benyújtója
felügyelet mellett dolgozott orvosként, nem vehető számításba a szerzett jogokkal kapcsolatos 
rendelkezés alkalmazásához, amelynek nyomán a petíció benyújtójának szakképesítését 
automatikusan elismerhették volna, mivel a 2005/36/EK irányelv1 23. cikkében előírtak 
szerint az érintett személy a szóban forgó tevékenységet az igazolás kibocsátását megelőző öt 
év folyamán legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen 
(felügyelet nélkül) gyakorolta. 

A Bizottság arról is tájékoztatta a petíció benyújtójának ügyvédjét, hogy ebben az esetben az 
elismerés a Szerződés 43. cikke és a későbbi joggyakorlat alapján adható meg, ami lehetővé 
teszi az illetékes német hatóságok számára, hogy a petíció benyújtójának képzését
összevessék a háziorvosokra vonatkozó képzési követelményekkel. Ezenkívül a Bizottság 
tájékoztatta a petíció benyújtójának ügyvédjét, hogy a 2005/36/EK irányelv 10. cikke alapján 
a petíció benyújtója 2007. október 20-tól igénybe veheti az általános rendszer alapján történő 
elismerést, következésképpen az irányelv eljárási biztosítékait, valamint vonatkozik rá az is, 
hogy kompenzációs intézkedések csak lényeges eltérések esetén szabhatók ki rá. 

Egyetlen lehetőség a petíció benyújtója számára, hogy a 2005/36/EK irányelv 10. cikke 
alapján újból kérelmezze szakképesítésének elismerését. Amennyiben a petíció benyújtója 
problémákat tapasztalna, a Bizottság természetesen kész lenne támogatni őt a német 
hatóságokkal kapcsolatos ügyében. 

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK irányelve a szakmai képesítések elismeréséről, HL 

L 255., 2005.9.30.


