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román szakképesítés Olaszországban történő elismeréséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója először vegyészmérnöki diplomát szerzett Romániában, a kolozsvári 
egyetemen, majd tanári képesítést, szintén Romániában. A fent említett képesítést az olasz 
közoktatásért, felsőoktatásért és kutatásért felelős minisztérium olaszországi oktatásra 
feljogosító uniós végzettségként elismerte, azonban ezzel egyidejűleg nem ítélt meg a petíció 
benyújtójának 24 bónuszpontot a tanári képesítéssel rendelkező olasz tanárok rangsorába 
történő sorolásakor.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. június 15. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. október 24.

A petíció benyújtója kémiatanár, aki magyar, olasz és román állampolgársággal rendelkezik. 
A Romániában szerzett tanári képesítését az olasz hatóságok elismerték, tanárként munkát 
vállalhat olasz középiskolában.  

Panasza azokkal a problémákkal kapcsolatos, amelyekkel az olaszországi tanári felvételi 
eljárás során szembesült:
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– A határozott vagy határozatlan időre szóló, állami középiskolai felső tagozatos kémiatanári 
szerződésre várók tartaléklistájára való jelentkezéskor nem kapta meg a 24 pontot, amelyet 
csak az Olaszországban szerzett tanári képesítéssel rendelkezők kapnak. Ezért a listán hátrább 
sorolták.
– A középiskolai alsó tagozatos tanárok tartaléklistáját 2011-ben lezárták azon olasz tanárok 
előtt, akik újonnan szereznek tanári képesítést, és azok előtt, akik más tagállamban szerzett 
képesítését 2009 után ismerték el. Ezek a tanárok csupán iskolai tartaléklistákra kerülhetnek, 
ahonnan azonban nem juthatnak határozatlan idejű szerződéshez. Ráadásul a lezárt 
tartaléklistákhoz új (állandó foglalkoztatást célzó) sávot csatoltak. Ez a sáv azok számára 
nyitott, akik Olaszországban szereztek tanári képesítést 2009 és 2011 között. A petíció 
benyújtója kifogásolja, hogy azok a tanárok, akik elismert tanári képesítésüket más 
tagállamban szerezték, nem kerülhetnek fel erre a tartaléklistára. 

A Bizottság észrevételei

A tagállamok általában szabadon dönthetnek arról, hogy hogyan szervezik a közalkalmazotti 
(jelen esetben a közoktatási) szféra működését, ideértve az alkalmazottak felvételét és 
munkakörülményeit.  

A nemzeti szabályok azonban nem sérthetik az uniós jogot. A munkavállalók szabad 
mozgásáról szóló jogszabályok (az EUMSZ 45. cikke, valamint a munkavállalók Unión belüli 
szabad mozgásáról szóló 492/2011/EU rendelet 3. cikke és 7. cikkének (1) bekezdése) arra 
kötelezik a tagállamokat, hogy a migráns munkavállalókat a hazai munkavállalókkal azonos 
bánásmódban részesítsék a munkahelyekhez való hozzáférés és a munkakörülmények 
tekintetében. 

A Bizottság véleménye szerint az egyenlő bánásmód biztosítása érdekében a tanárok felvételi 
eljárása során az olasz hatóságoknak ugyanannyi pontot kell megítélniük a más tagállamban 
szerzett hasonló tanári képesítések esetén is. A Bizottság ezzel a kérdéssel 
kötelezettségszegési eljárás keretében foglalkozik. 

A Bizottság úgy véli továbbá, hogy az olasz hatóságoknak engedélyezniük kellene, hogy a 
más tagállamban szerzett tanári képesítéssel rendelkező tanárok ugyanúgy felkerülhessenek a 
tartaléklistára, mint a hasonló olaszországi tanári képesítéssel rendelkezők. A Bizottság 
szolgálatai tovább fogják vizsgálni a második kérdést. 

Következtetések

A Bizottság értesíteni fogja a Petíciós Bizottságot a kötelezettségszegési eljárás és a további 
vizsgálatok fejleményeiről.

4. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz (REV): 2013. június 28.

A petíció az olaszországi tanári felvételi eljárás során az alább tapasztalt problémákkal 
kapcsolatos:
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1. a határozott vagy határozatlan időre szóló tanári szerződésre várók tartaléklistájára való 
jelentkezéskor a tanári képesítésért többletpontokat ítéltek meg;

2. a lezárt tartaléklistához egyes tanárok esetében új sávot csatoltak; azok a tanárok, akik 
elismert tanári képesítésüket más tagállamban szerezték, nem kerülhetnek fel a 
tartaléklista ezen új sávjába.

A Bizottság észrevételei
A Bizottság tájékoztatni szeretné a Petíciós Bizottságot a fent említett problémákkal 
kapcsolatban folytatott vizsgálatok állásáról.

Az első probléma vonatkozásában a Bizottság szolgálatai az EUMSZ 258. cikke értelmében a 
Bizottság 2011. február 17-én Olaszországnak küldött indokolással ellátott véleményét 
követően kapcsolatban állnak az olasz hatóságokkal. A Bizottság jelenleg elemzi az olasz 
hatóságok által 2013. május 3-án megküldött rendelet szövegének tervezetét, amelynek célja, 
hogy az olasz jogszabályokat összhangba hozzák a munkavállalók szabad mozgásáról szóló 
uniós jogszabályokkal.

A második probléma vonatkozásában az olasz hatóságok 2013. május 3-án arról tájékoztatták 
a Bizottságot, hogy a lezárt tartaléklista kialakítására vonatkozó olasz törvény nem zárja ki 
azokat a tanárokat, akik elismert tanári képesítésüket más tagállamban szerezték, amennyiben 
a vonatkozó szabályokban szereplő összes más feltétel teljesül.

A Bizottság mindkét probléma vonatkozásában tájékoztatni fogja a Petíciós Bizottságot a 
fejleményekről.

5. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz (II.): 2014. január 31.

A Bizottság tájékoztatni szeretné a Petíciós Bizottságot az alábbi két problémával 
kapcsolatban folytatott vizsgálatok állásáról:

– a határozott vagy határozatlan időre szóló tanári szerződésre várók tartaléklistájára való 
jelentkezéskor a tanári képesítésért többletpontokat ítéltek meg; 

– a lezárt tartaléklistához egyes tanárok esetében új sávot csatoltak; azok a tanárok, akik 
elismert tanári képesítésüket más tagállamban szerezték, nem kerülhetnek fel a tartaléklista 
ezen új sávjába.

Ami az első kérdést illeti, 2013. július 17-én Olaszország értesítette a Bizottságot a 2013. 
június 26-i 527. sz. miniszteri rendelet elfogadásáról, amelynek célja többek között az, hogy 
összhangba hozza az olasz jogszabályokat az uniós joggal az e bizottsághoz intézett korábbi 
közleményekben említett kötelezettségszegési eljárás megszüntetése érdekében. E miniszteri 
rendelet elemzését követően a Bizottság úgy véli, hogy e rendelet – nevezetesen annak 3. 
cikke – választ ad aggodalmaira. A rendelet előírása értelmében a tartaléklistán szereplő 
tanárok, akik az EU egyik tagállamában szerezték tanári képesítésüket, amelyet az 
egyenértékűséget megállapító miniszteri rendelet révén hivatalosan elismertek, újból 
megkapják azokat a pontokat, amelyeket az alapszintű képesítésért már megítéltek számukra. 
Ennek megfelelően 2013. november 20-án a Bizottság úgy határozott, hogy megszünteti a 
kötelezettségszegési eljárást.
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Ami a második kérdést illeti, 2013. július 24-i levelében a Bizottság értesítette a petíció 
benyújtóját az olaszországi hatóságok új jogszabály-értelmezéséről. A Bizottság e kérdéssel 
kapcsolatosan nem kapott újabb panaszt. 

Következtetések

A Bizottság megoldottnak tekinti az ügyet.


