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Tárgy: Nicoleta Văcărăşteanu, román állampolgár által benyújtott 1583/2008. számú 
petíció az Egyesült Királyságban szerzett oklevélének Romániában való el nem 
ismeréséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója tiltakozik a romániai Országos Oklevél-honosító és Elismerési Hivatal 
(CNRD) abbéli határozata ellen, hogy elutasította a 2007-ben az Egyesült Királyságban 
szerzett oklevelét, amely feljogosítja tanári szakmájának (QTS – képesítéssel rendelkező 
tanár) gyakorlására. A petíció benyújtója azt állítja, hogy a CNRD tisztviselője azzal a ténnyel 
támasztotta alá a határozatot, hogy Románia még nem ültette át a 92/51/EGK, 89/48/EGK és 
2005/36/EK irányelveket a nemzeti jogba. A petíció benyújtója kéri e határozatok késedelmes 
átültetéséért felelős személyek megbüntetését, és nem tartja helyesnek, hogy a román 
állampolgárok hátrányt szenvednek a lassú államapparátus késedelmei miatt.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. március 19. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. június 19.

A petíció

A petíció benyújtója ismerteti, hogy a román hatóságok nem ismerik el az Egyesült 
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Királyságban szerzett tanári képesítését. A petíció benyújtójának érvelése szerint ennek oka 
az, hogy nem hajtották végre a korábbi 92/51/EGK1 és 89/48/EGK irányelveket, amelyek 
életbe léptették a szakképesítések elismerésének általános rendszerét.

A Bizottság megjegyzései a petícióval kapcsolatban

A petíció benyújtója által már 2008 augusztusában az Európai Bizottsághoz előterjesztett 
petíció

A petíció benyújtója már 2008 augusztusában jogsegély iránti megkeresést nyújtott be a 
Bizottsághoz az Egyesült Királyságban szerzett tanári képesítésének romániai elismertetését 
illetően. A petíció benyújtója ismertette, hogy az Egyesült Királyságban QTS (képesítéssel 
rendelkező tanár) képesítést szerzett, amellyel természettudományokat taníthat középfokú 
iskolákban.

A Bizottság elemezte az ügyet, és azt a következtetést vonta le, hogy a petíció benyújtója által 
adott tájékoztatás alapján a román hatóságok lehet, hogy megsértették a szakképesítések 
elismeréséről szóló irányelveket. Mivel a QTS rendszerint az Egyesült Királyságban a 
képesített tanároknak adott szakképesítés, a Bizottság azt a következtetést vonta le, hogy a 
petíció benyújtója teljes körű képesítéssel rendelkezik. A Bizottság ezért azt javasolta a 
petíció benyújtójának, hogy terjessze az ügyet a SOLVIT elé. A petíció benyújtója egyetértett, 
és benyújtotta az összes szükséges dokumentumot és szakképesítéseinek másolatait. 2009. 
január 12-én a Bizottság az Egyesült Királyság SOLVIT-központja elé terjesztette az ügyet 
(azaz azon tagállam SOLVIT-központjához, ahol a szakképesítést megszerezték).

Az Egyesült Királyság SOLVIT-központja elvégezte a petíció benyújtója panaszának 
elemzését, majd ismertette, hogy még ha a petíció benyújtója meg is szerezte e QTS-
képesítést (képesített tanár), akkor is még bizonyítania kellett volna, hogy teljesítette a 
kétéves gyakorlati időszakot. Ilyen gyakorlati időszak hiányában a petíció benyújtója nem 
tekinthető teljes körű képesítéssel rendelkező tanárnak az Egyesült Királyságban, és ezért nem 
szerezheti meg a [„nem teljes körű”] tanári szakképesítésének elismerését. Nincs bizonyíték 
arra, hogy a petíció benyújtója elvégezte a gyakorlati időszakot, ezért azt a következtetést 
vonták le, hogy a petíció benyújtója képesítése nem teljes körű. 

Az Egyesült Királyság SOLVIT-központja 2009. március 11-én e-mailben tájékoztatta a 
petíció benyújtóját arról, hogy rendelkezne bizonyos jogokkal Romániában, ha két évig 
dolgozott volna az Egyesült Királyságban. Az Egyesült Királyság SOLVIT-központja 
kiegészítette ezt azzal, hogy még ha nem is dolgozott az Egyesült Királyságban, az Európai 
Bíróság ítélkezési gyakorlata szerint (Vlassopulou-ügy2) még mindig rendelkezhet bizonyos 
jogokkal. Ebben az e-mailben az Egyesült Királyság SOLVIT-központja felkérte a petíció 
benyújtóját, hogy küldje el az Egyesült Királyságban a QTS megszerzése előtt szerzett 
szakmai tapasztalatait tanúsító okmányokat.

                                               
1

Mindkét irányelvet hatályon kívül helyezte a szakmai képesítések elismeréséről szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 255., 2005.9.30., 22. o.).
2

C-340/89 sz. Vlassopoulou ügy, 1991.5.7.)
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2009. április 7-én az Egyesült Királyság SOLVIT-központja elutasította az ügyet, mert a 
petíció benyújtója nem adott semmilyen választ a további tájékoztatásra irányuló felkérésre.

Jogi elemzés

A szakképesítések elismerésére irányadó jogi aktus a 2005/36/EK irányelv. Ez az irányelv 
abban az esetben alkalmazandó, ha a szakma a fogadó tagállamban szabályozott szakma és a 
kérelmező: 

- vagy az EU-ban szerezte szakképesítését; 
- vagy egy harmadik országban szerezte szakképesítését, és 3 éves szakmai tapasztalattal 
rendelkezik ebben a szakmában annak a tagállamnak a területén, amely elismerte ezt az előírt 
szakképesítést. 

A tanári szakmát az Európai Unióban nem harmonizálják, ezért az ilyen képesítések 
elismerése az ún. szakképesítések elismerésének általános rendszerét szabályozó 
rendelkezések hatálya alá tartozik. Az e rendszer mögött meghúzódó indokolás az, hogy a 
fogadó tagállamnak akkor is lehetővé kell tennie az uniós polgárok számára egy szakma 
gyakorlását a területén, ha a szóban forgó uniós polgár nem rendelkezik az előírt nemzeti 
oklevéllel, feltéve, hogy rendelkezik azzal az oklevéllel, amelyet egy másik tagállam ír elő 
ugyanazon szakma megkezdéséhez vagy gyakorlásához. E rendszer azonban nem vezeti be a 
szakképesítések automatikus elismerését. Amennyiben jelentős eltérések vannak a migráns 
képzése (időtartamban vagy a szakma keretébe tartozó tevékenységek körét illetően) és a 
fogadó tagállam követelményei között, a fogadó tagállam kompenzációs intézkedéseket írhat 
elő (alkalmazkodási időszak vagy szakmai alkalmassági vizsga) a migráns számára, miközben 
a migráns dönthet arról, hogy melyiket választja. 

A 2005/36/EK irányelv nem alkalmazható a petíció benyújtójának esetére

A petíció benyújtója nyilvánvalóan nem rendelkezik teljes körű képesítéssel, és ezért nem 
élhet a 2005/36/EK irányelv szerinti lehetőségekkel. A román hatóságok nem kötelesek 
elismerni a petíció benyújtójának „nem teljes körű” képesítését ezen irányelv alapján.

A Bizottság nem osztja az Egyesült Királyság SOLVIT-központjának véleményét, amely 
szerint a petíció benyújtója élhet a letelepedés szabadságával, és Romániának figyelembe kell 
vennie mindazt a tudást és képesítéseket, amelyeket a petíció benyújtója megszerzett. 
Valójában az Egyesült Királyság SOLVIT-központja által említett ítélkezési gyakorlat, a C-
340/89. sz. Vlassopoulou-ügy azokra a személyekre alkalmazandó, akik teljes körű 
képesítéssel rendelkeznek (ahogy Vlassopoulou asszony is), abban az esetben, ha a fogadó 
tagállamban nincs érvényben olyan jogi aktus, amely lehetővé teszi a szakképesítés 
elismerését. A petíció benyújtója nem rendelkezik teljes körű képesítéssel, így nem érvelhet 
ezen ítélkezési gyakorlat alapján. 

Következtetések

A Bizottság nem állapíthatja meg azt, hogy Románia megsértette az uniós jogot azzal, hogy 
nem ismerte el a petíció benyújtójának „nem teljes körű” szakképesítését.


