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Tárgy: Lenka Hlochova, cseh állampolgár által benyújtott 0216/2009. számú petíció 
Németországban felsőfokú végzettséget biztosító képzésre történő 
jelentkezésével kapcsolatban a brit és a cseh középiskolai tanulmányainak el 
nem ismeréséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifogásolja, hogy a "Fachhochschule Köln" felsőfokú intézmény 
társadalomtudományi karára benyújtott jelentkezése kapcsán a kölni oktatási hatóságok nem 
hajlandóak elismerni cseh és brit középiskolai tanulmányait. A petíció benyújtója - aki 
korábban a kölni egyetemen angolt, újlatin nyelveket és politológiát hallgatott - elismeri, hogy 
brit középiskolai tanulmányai csupán korlátozott számú tantárgyra terjednek ki (német nyelv, 
pszichológia és földrajz), csehországi érettségi bizonyítványát azonban a felsőoktatási helyek 
elosztásáért felelős központi hivatal (ZVS) a német érettségi bizonyítvánnyal teljes mértékben 
egyenértékűnek ismerte el. Mivel úgy véli, hogy az esetben súlyos mulasztást követtek el az 
oklevelek elismeréséről szóló hatályos uniós rendelkezések tiszteletben tartása terén, az 
Európai Parlament intézkedését kéri. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. június 3. Felkérik a Bizottságot, hogy (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. szeptember 1.

A petíció benyújtója, aki cseh állampolgár, Németországban él, ahol 2002 óta tanul a Kölni 
Egyetemen angol, újlatin nyelvek és politológia szakos hallgatóként. Középfokú tanulmányait 
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Angliában végezte, korlátozott számú tantárgyból vizsgázva (német nyelv, pszichológia és 
földrajz); ezt követően Csehországban kiegészítő érettségi vizsgát tett cseh irodalomból és 
nyelvből, és megszerezte az érettségi bizonyítványt. A petíció benyújtója szerint a cseh 
érettségit a német hatóságok – a jelen esetben a Felsőfokú Helyek Elosztásáért Felelős 
Központi Hivatal (ZVS, Zentralstelle für die Vergabe von Studienplätzen) – általánosságban a 
német Abitur bizonyítvánnyal teljes mértékben egyenértékűnek ismerik el.

Ennek ellenére, amikor beadta jelentkezését Kölnben egy felsőfokú oktatási intézmény 
(Fachhochschule Köln) társadalomtudományi karára, azzal az indokkal utasították el 
jelentkezését, hogy érettségi bizonyítványa alapján csak a "bölcsészettudományi" szakokra 
(geisteswissenschaftlichen Fächern), azaz többek között irodalom és történelem szakra 
jogosult beiratkozni.

A petíció benyújtója úgy véli, hogy a német hatóságok elutasító válasza súlyosan sérti az 
oklevelek elismeréséről szóló hatályos uniós rendelkezéseket, ezért az Európai Parlament
intézkedését kéri.

A Bizottság észrevételei

A petíció a diplomák felsőfokú oktatásban történő elismerésének területét érinti, mivel az 
érintett elsődleges célja nyilvánvalóan az, hogy cseh érettségi bizonyítványának elismerése 
révén felsőfokú tanulmányokat folytathasson.

A diplomák felsőfokú oktatásban történő elismerése elsődlegesen a tagállamok 
közhatóságainak, nem pedig az Európai Unió intézményeinek hatáskörébe tartozik. Az uniós 
intézmények szerepe elsősorban az, hogy a diplomák elismerését szolgáló hatékony és 
átlátható rendszerek kialakítására ösztönözze a tagállamokat. A fenti fellépés keretében a 
Bizottság ösztönözte a tagállamokat, hogy információs központ-hálózatot alakítsanak ki a 
diplomák kölcsönös elismerése terén felmerülő problémák megoldásának elősegítésére. 
Pontosabb információért a fenti hálózathoz kell fordulni (National Academic Recognition 
Information Centres – NARIC - http://www.enic-naric.net/), ahol a tagállamokban működő 
kapcsolattartó pontokról is tájékoztatást nyújtanak. 

Továbbá megjegyzendő, hogy a diplomák felsőoktatásban történő elismerése terén - a
Szerződés többi alkalmazási területéhez hasonlóan - tilos az állampolgárság alapján hátrányos 
megkülönböztetést alkalmazni. Jelen esetben azonban úgy tűnik, hogy a petíció benyújtójával 
szemben nem alkalmaztak ilyen jellegű megkülönböztetést. Az egyetemi szakon, amelyre 
Németországban jelentkezett, valójában nem a jelölt állampolgársága, hanem az iskolai 
tantárgyak tartalma jelenti a felvétel akadályát. Következésképpen a Bizottság feltételezi, 
hogy egy német állampolgárságú vagy középiskolai tanulmányait Németországban végző 
jelentkező esetében is ugyanilyen tartalmú döntés született volna, ha a középiskolában tanult 
tantárgyak tartalma nem felel meg a kiválasztott egyetemi karnak.

Következtetés

A fentebb kifejtettek figyelembe vételével a Bizottság azt javasolja, hogy a petíció benyújtója 
forduljon a Cseh Köztársaság és a Német Szövetségi Köztársaság fenti internetes címen 
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megjelölt kapcsolattartó pontjaihoz, és továbbra is a petíció benyújtójának rendelkezésére áll, 
további segítséget nyújtva neki abban az esetben, ha bizonyítani tudja, hogy állampolgársága 
miatt a német iskolákban végzett tanulókhoz képest hátrányos megkülönböztetés vagy eltérő 
bánásmód áldozata lett a középiskolai tanulmányok tartalmának figyelembe vétele terén.


