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Tárgy: Fabio Albanese olasz állampolgár által benyújtott 0567/2011. számú petíció 
az olasz oktatási minisztérium részéről a „Diploma di maturità magistrale” 
(középiskolai tanári képzés elvégzését igazoló oklevél) esetében a 2005/36/EK 
irányelvnek való megfelelést igazoló dokumentum kiállításának 
megtagadásáról

1. A petíció összefoglalása

2010. november 26-án a petíció benyújtója egy olyan dokumentum kiállítása iránti kérelmet 
nyújtott be az oktatási minisztériumhoz, amely igazolja, hogy a „Diploma di maturità 
magistrale” megfelel a 2005/36/EK irányelvben szereplő fogalommeghatározásnak. A 
kérelem célja az volt, hogy a petíció benyújtója dokumentummal tudja majd igazolni 
képesítését a képesítése elismerésére irányuló esetleges eljárás során valamely tagállamban. 
Az olasz oktatási minisztérium nem volt hajlandó ilyen jellegű igazolást kiállítani azzal az 
indokkal, hogy a tanári státusz elnyeréséhez megfelelő, felsőfokú alapképzésben szerzett 
diplomára van szükség. A petíció benyújtója azt állítja, hogy az igazolás kiállításának 
megtagadása ellentétes a 2005/36/EK irányelvvel.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. szeptember 23. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. augusztus 28.

A petíció benyújtója azt állítja, hogy az olasz közoktatási, felsőoktatási és kutatási 
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minisztérium nem hajlandó igazolni a „Diploma di Maturità Magistrale” alapján, hogy õ 
olyan tanári képesítéssel rendelkezik, amellyel Olaszországban óvodapedagógusi és általános 
iskolai tanítói állást vállalhat. A petíció benyújtója ismerteti, hogy a minisztérium csak azon 
képesítéseket igazolja, amelyek olasz állami iskolákban határozatlan időre szóló szerződéssel 
betölthető állásokra jogosítanak fel. 
Mivel úgy tekintik, hogy nem szerezte meg a teljes tanári képesítést, ezért nem vállalhat állást 
az Egyesült Királyságban óvodapedagógusként vagy általános iskolai tanítóként. A szakmai 
képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelv nem alkalmazandó azokra az esetekre, 
amikor a származási tagállamban szerzett képesítés nem teljes.

A Bizottság annak meghatározása érdekében, hogy az olasz hatóságok álláspontja 
megalapozott-e, igyekezett további információkat beszerezni az óvodapedagógusi vagy 
általános iskolai tanítói szakma olaszországi szabályozásáról. E célból többszöri levélváltásra 
került sor a Bizottság és az olasz hatóságok között elsősorban az EU Pilot rendszeren 
keresztül (amely a Bizottság és a tagállamok közötti információcserét és problémamegoldást 
szolgálja). 

Az olasz hatóságok válaszaikban ismertették, hogy az olasz jog szerint a „Diploma di 
Maturità Magistrale” birtokosait az állami iskolák határozott időre szóló szerződéssel, míg a
magániskolák határozott vagy határozatlan időre szóló szerződéssel alkalmazhatják. Ahhoz 
azonban, hogy az említett oklevél birtokosai állami iskolákban határozatlan időre szóló 
szerződést kaphassanak, le kell tenniük egy versenyvizsgát.

Ennek alapján a Bizottság úgy látja, hogy a „Diploma di Maturità Magistrale” birtokosai 
teljes tanári képesítéssel rendelkeznek ahhoz, hogy Olaszországban taníthassanak, és a 
versenyvizsga csak ahhoz szükséges felvételi eljárás, hogy állami iskolában állandó 
kinevezést kapjanak. 

2013. május 31-én a Bizottság az EU Pilot rendszeren keresztül levelet küldött az ügyben az 
olasz hatóságoknak. 

A Bizottság tájékoztatni fogja az Európai Parlamentet az olasz hatóságok válaszáról.

4. A Bizottságtól kapott válasz (REV): 2014. január 31.

A petíció benyújtója azért nyújt be panaszt, mert az olasz közoktatási, felsőoktatási és kutatási 
minisztérium nem hajlandó igazolni a „Diploma di Maturità Magistrale” alapján, hogy olyan 
tanári képesítéssel rendelkezik, amellyel Olaszországban óvodapedagógusi és általános iskolai 
tanítói állást vállalhat, mivel a minisztérium csak azon képesítéseket igazolja, amelyek olasz 
állami iskolákban határozatlan időre szóló szerződéssel betölthető állásokra jogosítanak fel. 
Ennek következtében képesítését az Egyesült Királyságban nem ismerték el.

Az olasz jogszabályok vizsgálata után a Bizottság arra a megállapításra jutott, hogy a 
„Diploma di maturità magistrale” birtokosai teljes tanári képesítéssel rendelkeznek ahhoz, 
hogy Olaszországban taníthassanak, és a versenyvizsga csak ahhoz szükséges felvételi eljárás, 
hogy állami iskolában állandó kinevezést kapjanak. 

2013. május 31-én a Bizottság az EU Pilot rendszeren keresztül levelet küldött az ügyben az 
olasz hatóságoknak. Az olasz hatóságok 2013. augusztus 21-én válaszoltak. Elismerték, hogy 
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a versenyvizsga csak a felvételi eljárást szolgálja. Ezután megadták a petíció benyújtójának a 
tanúsítványt, amely igazolja, hogy képesítése alapján taníthat Olaszországban, és ezt 
megerősítették az egyesült királyságbeli hatóságok felé is.   

Összegzés

A fenti információ alapján a petíció benyújtójának képesítését elismerték az Egyesült 
Királyságban. Így most megvan az engedélye ahhoz, hogy az Egyesült Királyságban 
taníthasson. 


