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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: A Marcela Manesia, román állampolgár által benyújtott 0137/2008. számú 
petíció egy oklevél elismeréséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója gyógytornászként szerzett oklevelet egy román egyetemen és jelenleg 
Belgiumban él. 2007 júniusában kérte oklevele egyenértékűségének elismerését az 
Administration Générale de l’Enseignement et de la Recherche scientifique de la 
Communauté française de Belgique-nél. 2007 októberében az említett szervezet elismerte 
oklevelének mesterszintű egyenértékűségét. Ebből adódóan elismerik az egyetemi szintet, 
azonban nem nevezik meg a szakosodást, és így nem tudja hivatását gyakorolni. A petíció 
benyújtója szerint az ilyesfajta elismerés ellentétes a 89/48/EGK és a 92/51/EGK 
irányelvekkel.

2. Elfogadhatóság

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

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

I. A petíció
A petíció benyújtója gyógytornászként szerzett oklevelet egy román egyetemen. Jelenleg 
Belgiumban él, ahol 2007 júniusában kérte román oklevele egyenértékűségének elismerését 
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az „Administration Générale de l’Enseignement et de la Recherche scientifique de la 
Communauté française de Belgique”-nél. 2007 októberében elismerték oklevelének 
mesterszintű általános egyenértékűségét, ebből adódóan elismerik az egyetemi szintet. A 
szakosodást azonban nem nevezik meg, és így nem tudja a gyógytornászi hivatást gyakorolni. 
A petíció benyújtója szerint az ilyesfajta elismerés ellentétes a 89/48/EGK és a 92/51/EGK 
irányelvekkel.   

II. A Bizottság észrevételei a petícióval kapcsolatban
A 92/51/EGK1 és a 89/48/EGK2 irányelvet 2007. október 20-tól kezdődően a 2005/36/EK 
irányelv3 hatályon kívül helyezte. 2007. október 20-tól a 2005/36/EK irányelvet kell 
alkalmazni (egy új rendszer keretében ugyanazt a koncepciót vették át néhány kisebb 
változtatással). 

Ez az irányelv a következő feltételek mellett teszi lehetővé a szakemberek/migránsok számára 
a letelepedést és a képesítésük szerinti szakmájuk folytatását egy másik tagállamban: 

 a szakma szabályozott a fogadó tagállamban, valamint
 a migráns vagy az EU-ban szerzett szakképesítést, vagy harmadik országban szerzett 

szakképesítést, és amennyiben szakmájában hároméves szakmai tapasztalatot szerzett 
azon tagállam területén, amely elismerte ezt a hivatalos szakképesítést.

Az Európai Unióban nem került sor a gyógytornász szakma harmonizációjára. A 
gyógytornász képesítés elismerésére a 2005/36/EK irányelv III. címének I. fejezetében 
meghatározott, a képzés elvégzését tanúsító okiratok elismerésének általános rendszerével 
kapcsolatos rendelkezések vonatkoznak. Az általános rendszer nem biztosítja a 
szakképesítések automatikus elismerését. E rendszer alapja, hogy a fogadó tagállamnak 
lehetővé kell tennie az uniós polgárok számára, hogy szakmájukat gyakorolják a területükön,
még akkor is, ha nem rendelkeznek a szükséges nemzeti oklevéllel, feltéve, hogy 
rendelkeznek egy másik tagállamban ugyanazon szakma megkezdéséhez vagy folytatásához 
előírt oklevéllel. 

A fogadó tagállam csak akkor írhat elő kompenzációs intézkedéseket (adaptációs időszak
vagy alkalmassági vizsga) a migráns személy számára, ha (az időtartam vagy a tevékenységi 
kör tekintetében) lényeges eltérések tapasztalhatók a migráns személy oktatása és képzése, 
valamint a fogadó tagállam követelményei között, miközben a migráns személy szabadon 
választhat a két lehetőség közül. 

A szakképesítések elismerésére vonatkozó eljárást a lehető leggyorsabban le kell folytatni, és 
a kérelmező teljes dokumentációjának benyújtása után legfeljebb három hónappal a fogadó 
tagállam illetékes hatóságának megfelelő indokolással ellátott határozatával kell lezárni. Ez a 
határidő azonban az úgynevezett általános rendszer hatálya alá tartozó esetekben egy 

                                               
1 A Tanács 1992. június 18-i 92/51/EGK irányelve a 89/48/EGK irányelvet kiegészítve, a szakoktatás és 
szakképzés elismerésének második általános rendszeréről, HL L 209., 1992.7.24., 25. o.
2 A Tanács 1988. december 21-i 89/48/EGK irányelve a legalább hároméves szakoktatást és szakképzést lezáró 
felsőfokú oklevelek elismerésének általános rendszeréről, HL L 19., 1989.1.24., 16. o.
3 Az Európai Parlament és a Tanács 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK irányelve a szakmai képesítések 
elismeréséről, HL L 255., 2005.9.30., 22. o.
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hónappal meghosszabbítható (a 2005/36/EK irányelv 51. cikkének (2) bekezdése). Ezt a 
határidőt az előző irányelv alapján állapították meg.  

A 2005/36/EK irányelv a szakképesítések elismerésének – egy másik tagállamban szerzett 
oklevél birtokosa számára az oklevél szerinti szakképesítés gyakorlásának lehetővé tétele 
céljából történő elismerése – jogalapját hozza létre. A 2005/36/EK irányelv nem terjed ki az 
oklevelek tanulmányi célú elismerésére, azaz a más tagállamokban szerzett oklevelek 
elismerésére, amelyek lehetővé teszik az oklevelek birtokosai számára, hogy a fogadó 
tagállamban folytassák tanulmányaikat vagy használják a képzettséghez kapcsolódó címeket. 
Az oklevelek tanulmányi célú elismerésének szempontjából az egyes tagállamok hatáskörébe 
tartozik, hogy a másik tagállamban működő egyetemek által kiadott oklevelek 
egyenértékűségéről határozzanak. 

III. Következtetések
A petíció benyújtója által szolgáltatott információk alapján úgy tűnik, hogy a petíció 
benyújtója nem az illetékes hatósághoz nyújtott be kérelmet a szakma gyakorlására 
vonatkozóan. Ennek következtében a szakma elismerése helyett egyetemi oklevele 
tudományos egyenértékűségét ismerték el. A gyógytornász szakma tekintetében Belgiumban 
a következő hatóság illetékes: 

SPF Service Public, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, 
DG Soins de santé primaires et Gestion de crise 
Place Victor Horta, 40 (boîte 10)
1060 Bruxelles
Telefon: +32 2 524 97 66
Fax : +32 2 524 98 15
E-mail : caroline.jadot@health.fgov.be  

E szabályozott szakma tekintetében a kapcsolattartó személy: 

Jan Nelis 
Service public fédéral de programmation politique scientifique 
Rue de la Science 8
1000 Bruxelles 
Telefon: +32 2 238 3454
Fax : +32 2 230 59 12
E-mail : neli@belspo.be  
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