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Tárgy: María Antonia Moro Ortigosa, spanyol állampolgár által benyújtott 
0839/2009. számú petíció a titkári képzettségét tanúsító „Brevet de 
Technicien Superieur” (BTS) oklevelének kétnyelvű felsőfokú titkári 
diplomaként való elismeréséről az oktatási minisztérium részéről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója azt kifogásolja, hogy a minisztérium a francia BTS titkári képzettsége 
elismerésekor nem vette figyelembe a tényt, hogy felsőfokú oklevélről van szó, és középfokú 
szakközépiskolai végzettségnek tekintette. Ezzel a besorolással a petíció benyújtója nem ért 
egyet. A minisztérium azt javasolja, hogy a közigazgatási bírósághoz nyújtsa be fellebbezését. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. október 13. Felkérik a Bizottságot, hogy (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. december 17.

A petíció benyújtója a Franciaországban szerzett „Brevet de Technicien Supérieur” (BTS) 
oklevelének hivatalos elismerését kérte. Véleménye szerint, melyet többek között a 
petíciójához csatolt, a francia oktatási rendszer felépítését bemutató szemelvénnyel támasztott 
alá, ez az oklevél a francia oktatási rendszerben felsőfokú oklevélnek minősül. Emellett az 
oklevél megszerzéséhez szükséges tanulmányok az érettségi vizsga után történtek. 

A petíció benyújtója az ellen emel panaszt, hogy amikor a spanyol Oktatási Minisztérium 
elismerte a szóban forgó képesítését, nem vette figyelembe azt a tényt, hogy felsőfokú 
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bizonyítványról van szó, és azt technikusi szakképesítést igazoló oklevélnek minősítette. A 
spanyol hatóságok által hozott elismerési határozat a „Técnica Especialista en Secretaria 
Bilingüe de Dirección, Formación Profesional de Segundo Grado, Rama Administrativa y 
Comercial”, azaz a „kétnyelvű ügyvezetői titkársági feladatokra szakosodott technikusi cím, 
középfokú szakképzés, adminisztrációs és kereskedelmi szak” értéket tulajdonítja a petíció 
benyújtója által megszerzett BTS oklevélnek. 

Az érdekelt személy nem ért egyet a határozattal, mert úgy véli, hogy a Minisztérium 
megállapítása leértékeli az oklevelét. Megjegyzi, hogy Spanyolországban nincs megfelelője a 
francia oklevélnek. Az újraértékelés iránti kérelmére adott válaszban a Minisztérium azt 
javasolja a petíció benyújtójának, hogy nyújtson be keresetet a közigazgatási bíróságokhoz.

Végül a petíció benyújtója megjegyzi, hogy sok áldozatot hozott a tanulmányaiért, és ha ezt 
azért tette volna, hogy a középfokú oktatásnak megfelelő oklevelet szerezzen, akkor az 
érettségi vizsga után nem töltött volna további két évet tanulással. A spanyol hatóságok 
határozata tehát nehéz helyzetbe hozza őt, és úgy gondolja, hogy a saját hazája bünteti azért, 
mert egy másik tagállamban tanult.

A Bizottság észrevételei

A Bizottság egyetért a petíció benyújtójával abban, hogy a Franciaországban végzett 
tanulmányai az érettségi vizsga után történtek, és hogy ezek a BTS oklevél megszerzésére 
irányuló tanulmányok Franciaországban a felsőoktatás részét képezik. A Bizottság 
megállapítja, hogy az oklevele egyenértékűségének kérdését tovább bonyolítja az a tény, hogy 
az oklevél – mivel azt elvben két év tanulás után adják meg – nem tartozik a 
Franciaországban jelenleg „LMD” (Licenciátus – Master – Doktorátus) néven ismert 
rendszerhez, mivel a bolognai rendszerben e három szakasz közül az elsőhöz három év 
tanulás kell, és nem létezik köztes szakasz. Az ügyirat vizsgálatából azonban kiderül, hogy 
oklevelét 1990-ben, azaz jóval a bolognai rendszer előtt szerezte.

A Bizottság emlékeztet arra, hogy az oklevelek tanulmányi célú elismerése az EK-Szerződés 
149. cikkével összhangban a tagállamok és nem a Közösség felelőssége alá tartozik. Úgy véli, 
hogy az érdekelt fél problémáját az oklevele megszerzésének időpontjában érvényben lévő 
egyenértékűségek figyelembevételével kell megoldani. Továbbá tekintetbe kell venni azt az 
elvet, amely szerint a hallgató nem büntethető azért, mert egy másik tagállamban folytatta a 
tanulmányait (vagy azok egy részét). Az oklevél elismerésének megfelelő indokolás nélküli 
elutasítása, vagy a rendkívül hosszú vagy költséges eljárások alkalmazása ugyanis 
értelmezhető akként, hogy az azért bünteti az európai polgárt, mert élt a szabad mozgáshoz 
való jogával és egy másik tagállamban folytatott tanulmányokat, és ez az uniós jog 
megsértésének is minősíthető.

Mindazonáltal a képesítéseknek az EU határain átnyúló elismeréséhez kapcsolódó gyakorlati 
akadályok jogi eljárás nélküli elegyengetése érdekében az Európai Unió ösztönözte a 
tagállamokat, hogy a tanulmányi célú elismerés és a szakképesítések elismerése érdekében 
hozzanak létre egy információs központokból álló hálózatot, ami az érintett országok 
információs központjainak közvetlen kapcsolatán keresztül gyakran segíthet megoldani az 
elismeréssel és/vagy a tanulásra való jogosultsággal kapcsolatos problémákat. 
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Az érdekelt személynek tehát javasoljuk, hogy forduljon az ENIC-NARIC hálózathoz, 
melynek címe a következő (az összes tagállamra vonatkozóan valamennyi címet és 
kapcsolattartó pontot tartalmazza):

http://www.enic-naric.net/

Az Európai Bizottság egyetért azzal, hogy a spanyol hatóságok által javasolt és az Európai 
Parlament petíciós bizottsága által is ajánlott hazai jogorvoslati lehetőség (vagyis a 
Spanyolországban rendelkezésre álló jogorvoslatok kimerítése a közigazgatási bírósághoz 
benyújtott keresettel) a megfelelő követendő eljárás, ha a problémát időközben nem oldják 
meg másképpen. Ugyanis a nemzeti hatóságok – a jogintézményeket is beleértve –, közelebb 
vannak az olyan egyéni esetek valóságához, mint amilyen a jelen petícióban is szerepel, és 
ennek következtében alkalmasabbak az ügyirat valamennyi elemének vizsgálatára, valamint 
az ezzel kapcsolatban fennálló tévedések és a nemzeti jogszabályok időbeli változásainak 
világossá tételére.


