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végzettség Németország általi elismeréséről

1. A petíció összefoglalása

A gazdasági szakértői végzettség megszerzéséhez állami vizsgát kell tenni. Ezt a végzettséget 
azonban nem ismerik el Németországban, ami meggátolja a végzettséggel rendelkezőket 
abban, hogy azon a szakterületen dolgozzanak, amelyből képzésben részesültek.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. november 7. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2014. január 31.

A petíció benyújtói azt állítják, hogy a Lengyelországban szerzett „gazdasági szakértő” 
(technik ekonomista) végzettségüket Németországban nem fogadják el. A benyújtók azonban, 
akik azt állítják, hogy petíciójuk a „Találkozás az Európai Parlamenttel” elnevezésű iskolai 
program részét képező gyakorlat, állításuk alátámasztására nem csatoltak semmilyen 
bizonyítékot képesítésüknek a német hatóságok általi el nem fogadására.

A szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelv1 kizárólag azokra a 

                                               
1 A 2013. november 20-i 2013/55/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 354., 2013.12.28.) 
módosított, a szakmai képesítések elismeréséről szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK európai parlamenti és 
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szakemberekre vonatkozik, akik teljes körű képesítést szereztek egy hivatás valamely 
tagállamban történő gyakorlására, és akik ezt a hivatást egy másik tagállamban szeretnék 
gyakorolni. Ezenkívül az irányelv kizárólag a fogadó tagállamban szabályozott szakmákra 
alkalmazandó, azaz olyan szakmákra, amelyek hozzáférhetősége és gyakorlása a fogadó 
tagállamban – törvény, rendelet vagy közigazgatási rendelkezés alapján – bizonyos szakmai 
képesítéseket feltételez. 

Az Unióban szabályozott szakmákat tartalmazó bizottsági adatbázisban1 szereplő információk 
alapján úgy tűnik, hogy a „gazdasági szakértő” szakmát sem Lengyelországban, sem pedig 
Németországban nem szabályozzák. Amennyiben az adott szakmát a fogadó tagállamban nem 
szabályozzák, nem szükséges hivatalos hatóság által kiállított elismerési igazolásért 
folyamodni. Ilyen esetben az adott végzettség értéke a munkaerő-piaci helyzettől függ, nem 
pedig a jogszabályoktól.

Amennyiben azonban a petíció benyújtói szeretnék, ha a fogadó államban 
értékelnék/elismernék végzettségüket, vegyék fel a kapcsolatot a Nemzeti Akadémiai 
Elismerési Információs Központok (NARIC)2 egyikével. Az oklevelek tanulmányi célú 
elismerése továbbra is elsősorban tagállami hatáskörbe tartozik.

Következtetés

A rendelkezésére bocsátott kevés információra való tekintettel a Bizottságnak nem áll 
módjában értékelni e láthatóan pusztán hipotetikus jellegű petíciót. 

                                                                                                                                                  
tanácsi irányelv (HL L 255., 2005.9.30.).
1 http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm (ez az adatbázis a 
tagállami hatóságok által a 2005/36/EK irányelv értelmében szabályozott szakmákról nyújtott 
információkat tartalmazza)
2 http://www.enic-naric.net/


