
CM\802743HU.doc PE438.308v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Petíciós Bizottság

22.1.2010
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RÉSZÉRE

Tárgy: Pawel Gregorek, lengyel állampolgár által benyújtott 0699/2009. számú petíció a 
lengyel építészdiplomával rendelkező személyekkel szemben külföldön tapasztalható 
diszkriminációról1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, aki Lengyelországban szerzett diplomát építészként, leírja azokat a 
nehézségeket, amelyekkel akkor szembesült, amikor egyéves posztgraduális építészeti 
képzésre próbált beiratkozni a Belfasti Egyetemre. Arról tájékoztatták, hogy lengyel 
diplomája mellett szüksége lenne még az illetékes regionális lengyelországi építészkamarai 
tagságát igazoló okiratra is, amely feljogosítja őt arra, hogy építészként dolgozzon 
Lengyelországban. Lengyelországban viszont csak akkor válhat az építészkamara tagjává, ha 
rendelkezik az Írországban megszerezni kívántnak megfelelő posztgraduális diplomával. A
petíció benyújtója rámutat arra, hogy noha 2008-ban módosultak az építészkamarai tagságra 
vonatkozó lengyel szabályok, ez nem hozott megoldást számára és a lengyel 
építészdiplomával rendelkező, de külföldön élő többiek számára sem. Mivel szerinte ez 
diszkriminatív bánásmód, kéri az Európai Parlamentet, hogy foglalkozzon az üggyel.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. szeptember 24. Felkérik a Bizottságot, hogy (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. január 22.

A petíció benyújtója 2003-ban szerzett mesterfokozatú építész diplomát a Krakkói Műszaki 
Egyetem Építészeti Karán, Lengyelországban. A mestervizsga megszerzése után egy lengyel 
építészirodánál kezdett el dolgozni, majd 2007-ben úgy döntött, hogy Észak-Írországba megy 
dolgozni egy építészirodához, amelynél mostanáig is dolgozik. Tavaly elkezdte az építész 
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szakma gyakorlásának engedélyezéséhez szükséges hivatali formaságok intézését az Egyesült 
Királyságban.

Az engedély elnyerését az Egyesült Királyság egy akkreditált egyetemen folyó egyéves 
kurzus elvégzéséhez, valamint legalább két éves, építészirodában letöltött gyakorlathoz 
kötötte; a belfasti Queens Egyetem azonban arról tájékoztatta a petíció benyújtóját, hogy az 
építészi tanulmányok posztgraduális szintjére való bejutáshoz lengyel diplomáját az illetékes 
lengyel regionális építészkamara által kiadott, a szakma lengyelországi gyakorlásának jogáról 
szóló igazolásának kellene kísérnie. A petíció benyújtója paradoxonnak tartja azt, hogy 
amennyiben joga lett volna gyakorolni az építész szakmát Lengyelországban, akkor e jogot 
automatikusan elismerték volna az Egyesült Királyságban, és nem kellene további egyetemi 
kurzusokat elvégeznie; az építészkamarába való felvételhez azonban a mesterfokozaton túl az 
posztgraduális egyetemi képzést is el kellett volna végeznie. Úgy véli tehát, hogy ez a helyzet 
egy ördögi kör. Hozzáteszi továbbá, hogy 2008-ban Lengyelországban az építészkamarai 
tagságra vonatkozó szabályozás megváltozott, ez azonban nem jelent megoldást sem neki, 
sem másoknak, akik lengyel építészdiplomát szereztek és külföldön élnek.

Attól kezdve, hogy az érintett nem kapta meg a jogot Lengyelországban az építész szakma 
gyakorlására, az építészeti kurzusokra való beiratkozási kérelme az Egyesült Királyságban 
egyetemi végzettségeinek, és nem a szakmai képesítéseinek elismerése körébe tartozik. E 
tekintetben a 2009. november 30-ig alkalmazott Európai Közösséget létrehozó Szerződés 5. 
cikkében foglalt rendelkezések szerint – amelyeket a 2009. december 1-jétől alkalmazandó 
Európai Unióról szóló Szerződés1 5. cikke átvesz – a hatáskör-átruházás elve értelmében az 
Európai Unió csak a tagállamok által a szerződésekben megállapított célok elérése érdekében 
ráruházott hatáskörökön belül jár el, és minden más hatáskör, amelyet a szerződésekben nem 
ruháztak az Unióra, a tagállamok hatáskörébe tartozik. Márpedig az oktatás területén az EK-
Szerződés 149. cikke (amelyet a 2009. december 1-jétől alkalmazandó, az EU működéséről 
szóló szerződés 165. cikke vett át) úgy rendelkezik, hogy az Európai Unió a tagállamok 
közötti együttműködés ösztönzésével és szükség esetén tevékenységük támogatásával és 
kiegészítésével hozzájárul a minőségi oktatás fejlesztéséhez, ugyanakkor teljes mértékben 
tiszteletben tartja a tagállamoknak az oktatás tartalmára és szervezeti felépítésére vonatkozó 
hatáskörét, valamint kulturális és nyelvi sokszínűségüket.
  
Ebben az összefüggésben az egyetemi diplomáknak az oktatásban való részvétel 
szabályozását célzó elismerése a tagállamok hatáskörébe tartozik. 

Ennek fényében az Európai Bizottság csak akkor avatkozhatna be, ha az egyetemi diploma 
elismerésének megtagadása állampolgárságon alapuló megkülönböztetés miatt történt volna. 
Egyébiránt egy diploma elismerésének megfelelő indok nélküli megtagadása, vagy akár a 
túlzottan hosszú eljárási idő, illetve a magas eljárási költségek értelmezhetők a szabad 
mozgáshoz való jogát gyakorló, és tanulmányait egy másik tagállamban végzett európai 
polgár elleni szankcióként. Az ilyen gyakorlatok is tekinthetők tehát az uniós jog 
megsértéseként. 

Mindazonáltal a képesítéseknek az EU határain átnyúló elismeréséhez kapcsolódó gyakorlati 
akadályok jogi eljárás nélküli elegyengetése érdekében az Európai Unió ösztönözte a 

                                               
1 Közzétett egységes szerkezetbe foglalt változat, HL C 115., 2008.5.9., 13. o. 
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tagállamokat, hogy a tanulmányi célú elismerés és a szakképesítések elismerése érdekében 
hozzanak létre egy információs központokból álló hálózatot, ami gyakran segíthet megoldani 
az érintett országok információs központjainak közvetlen kapcsolatán keresztül a 
tanulmányok elismerésével és/vagy a képzésbe való bejutással kapcsolatos problémákat. 

Ajánlott tehát, hogy az érintett forduljon az ENIC-NARIC hálózathoz, melynek címe a 
következő (az összes tagállamban működő valamennyi cím és kapcsolattartó pont 
megtalálható ezen az oldalon):

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

Végezetül, e közlemény maradéktalan teljessége érdekében a Bizottság meg kívánja jegyezni, 
hogy 2007-ben ugyanezen tárgyban már kapott egy panaszt a Lengyel Egyetemeken Építész 
Diplomát Szerzettek Egyesületétől (ADRUP); akkor a Bizottság megkereste a brit 
hatóságokat, akik 2008. április 9-i levelükben válaszoltak, és kiegészítő tájékoztatást kértek a 
panasz pontos jellegéről. A brit hatóságok véleménye szerint az építészek nyilvántartásba 
vételéért felelős hatóság (ARB, Architects Registration Board) nem rendelkezik hatáskörrel 
arra nézve, hogy megakadályozza a hallgatók bejutását az egyetemi képzésekre. A panaszban 
tehát valószínűleg fogalmi zavarról van szó, egyrészt az egyetemi értelemben vett 
tanulmányokba való bejutás fogalma, másrészt pedig a szakmai képesítéseknek az ARB általi 
értékelési eljárása között. A Bizottság a 2008. június 20-án kelt levelében elküldte a 
panaszosoknak a brit hatóságok magyarázat iránti kérelmét. Mivel a Bizottság a 
panaszosoktól nem kapott választ, az ügyet lezártnak tekintette.


