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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója orvostanhallgató. Kivételesen gyorsan folytatta tanulmányait, és most 
szeretné megkezdeni a képzés gyakorlati évét. Erre azonban nincs lehetősége, mivel a 
2005/36/EK irányelv szerint ahhoz, hogy azt az Európai Közösség minden tagállamában 
elismerjék, legalább hat évig, vagy 5500 óra erejéig kell orvosi tanulmányokat folytatnia. Ez a 
kitétel a petíció benyújtója esetében azt jelenti, hogy 2007 decemberétől 2009 februárjáig –
vagyis több mint 14 hónapon át – kellene várnia, mielőtt megkezdhetné gyakorlati évét. 
Ahhoz, hogy az irányelv további kitételeinek is megfeleljen, ez idő alatt fenn kell tartania 
hallgatói jogviszonyát, és fizetnie kell az egyetemi díjakat, annak ellenére, hogy oktatásban 
nem részesül. A petíció benyújtója csalódott, hogy lelkesedését ekképp büntetik. Az Európai 
Parlament segítségét kéri.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. július 18. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. október 22.

A petíció benyújtója, mielőtt Németországban megkezdte volna az orvosi alapképzést, más 
tudományos tanulmányokat végzett. Emiatt néhány tárgyát tanulmányi célból elismerték. A 
petíció benyújtója arról számol be, hogy 2007 decemberében teljesítette az orvosi alapképzés 
alapvető részét jelentő gyakorlati képzés megkezdésének összes feltételét. A petíció 
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benyújtója szerint a 2005/36/EK irányelv1 megakadályozza abban, hogy orvosi
alapképzésének gyakorlati részét megkezdje.
A 2005/36/EK irányelv célkitűzése, hogy az EU-ban lehetővé tegye a szakemberek 
mobilitását, szakmai képesítésük elismerésének biztosítása révén. Orvosok esetében ez az 
elismerési mechanizmus a minimális képzési – elsősorban a képzés időtartamával kapcsolatos 
– követelmények harmonizálásán alapul, megengedve a tagállamok számára, hogy az 
irányelvben meghatározottaknál szigorúbb képzési követelményeket állítsanak. Ez a 
minimális harmonizáció elegendő szintű kölcsönös bizalmat biztosít, így az összes 
tagállamnak automatikusan el kell ismernie a más tagállamokban elvégzett megfelelő 
képzésről szóló oklevelet, a migráns személy képzésének ellenőrzése nélkül.

A Bizottság feladata azt biztosítani, hogy a tagállamok – az irányelv átültetése mellett –
teljesítsék a minimális képzési normákat. A Bizottság elégedett azzal, ahogyan a német jog az 
orvosok tekintetében megteszi ezt.

A Bizottságnak azonban nem feladata annak értékelése, hogyan szervezik a német egyetemek 
az oktatási tantervüket, és hogyan alkalmazzák azt az egyes diákokra (a képzés korábban már 
teljesített bizonyos tantárgyainak tanulmányi célú elismerése tekintetében is); ez a német 
felügyeleti szervek feladata, amelyeknek gondoskodniuk kell a német jog tiszteletben 
tartásáról.

Ami az irányelv értelmezését illeti, a Bizottság hangsúlyozni szeretné, hogy a 2005/36/EK 
irányelv 24. cikke a háziorvosi szakképzésről, illetve a szakorvosi képzésről szóló 25. és 28. 
cikkel összefüggésben értelmezendő. Ezek a cikkek a szakképzés megkezdése előtt 6 évig 
tartó alapképzés szükségességét említik, és nem engednek meg más alternatívákat.

A fentieken kívül a 6 év minimális időtartamot jelent, és több tagállam úgy döntött, hogy 
túllép ezen. Következésképpen a 7 év sem ritka.

Következtetés

A fentiek alapján azt a következtetést lehet levonni, hogy az orvosi alapképzés gyakorlati 
részébe történő felvétel a német hatóságok hatáskörébe tartozik.

                                               
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., 22. o.)
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