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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifogásolja, hogy Franciaországban egy szállodában nem gyakorolhatja 
testnevelő tanári hivatását, mivel nem ismerik el hivatalos magyar képesítését. A petíció 
benyújtója a francia hatóságoknál a diplomái elismertetésével kapcsolatos ügyeket intézi, 
eközben azonban nem tud elhelyezkedni a szakmájában.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. október 7. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. december 9.

A petíció 

A petíció benyújtója egy magyarországi egyetem által kiadott felsőfokú egyetemi testnevelő 
tanári oklevéllel rendelkezik, és egyúttal sportedző képesítésre is szert tett. Azt kifogásolja, 
hogy a francia hatóságok akadályozzák őt szakmájának franciaországi gyakorlásában. 
Továbbá kifejti, hogy a francia hatóságok indokolatlan adminisztratív terheket róttak rá 
azáltal, hogy felkérték teljes dokumentációjának hat különböző alkalommal történő 
benyújtására. 
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A Bizottság észrevételei

A Bizottság megjegyzi, hogy a szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK1 irányelv 
nem érinti a tagállamok arra vonatkozó hatáskörét, hogy a testnevelő tanári és sportedzői 
szakma szabályozása mellett vagy ellen döntsenek, valamint szabályozásuk esetén 
megállapítsák az említett szakmákhoz való hozzáférés egyedi követelményeit. Az irányelv 
meghatározza azon feltételeket, amelyek mellett a képesítésüket egy másik tagállamban 
szerzett egyének az adott szakmát a fogadó tagállamban gyakorolhatják a letelepedésre vagy a 
szolgáltatásnyújtásra irányadó rendelkezések alapján. 

A 2005/36/EK irányelv uniós szinten hét szakma tekintetében harmonizálta a képzési 
követelményeket, a testnevelő tanári és sportedzői szakma esetében azonban nem. Ezért nem 
érvényesül egy másik tagállamból származó, a szakmáját Franciaországban gyakorolni kívánó 
testnevelő tanár és sportedző szakmai képesítésének automatikus elismerése. Az ilyen 
képesítés elismerése az úgynevezett „általános rendszer” hatálya alá esik. Az említett rendszer 
keretében a kérelmező köteles kérelmet benyújtani szakmai képesítésének elismerésére, és 
amennyiben számottevő különbségek állnak fenn a kérelmező képzése és a fogadó 
tagállamban (ez esetben Franciaországban) előírt képzés között, a kérelmezőtől megkövetelik 
egy alkalmassági időszak letöltését vagy alkalmassági vizsga letételét (az irányelv 14. cikke).

Az irányelv alapján a francia illetékes hatóságok a kézhezvételtől számított egy hónapon belül 
kötelesek visszaigazolást küldeni a kérelem beérkezéséről, valamint tájékoztatni a kérelmezőt 
a hiányzó iratokról. A kérelmet vizsgáló eljárást a lehető leggyorsabban le kell folytatni, de 
mindenképpen a kérelmező dokumentációjának benyújtását követő három hónapon belül. Ez 
a határidő bizonyos esetekben legfeljebb egy hónappal meghosszabbítható (így az eljárás 
teljes maximális időtartama 4 hónap). Az említett eljárásnak az illetékes hatóságok 
indokolással ellátott határozatához kell vezetnie. A határozat ellen, illetve meghozatalának 
elmulasztása esetén a nemzeti jog szerinti jogorvoslattal lehet élni. 

A szóban forgó ügyben nyújtott tájékoztatás alapján nem világos, hogy a francia hatóságok 
betartották-e az irányelv szerinti említett szabályokat. Ugyanakkor úgy tűnik, hogy a 
kérelmezőre rótt adminisztratív terhek (teljes dokumentációjának hat különböző alkalommal 
történő benyújtására irányuló felkérések) nem összeegyeztethetők az irányelvvel.

A petícióból az sem derül ki világosan, hogy a petíció benyújtója kérelmezte-e képesítéseinek 
szakmai vagy tanulmányi célú elismerését, és amennyiben igen, mely konkrét 
képesítés/szakma esetében. Ennél a kérdésnél különbséget kell tenni a két fogalom között: a 
képesítések tanulmányi célú elismerése egy oklevél tanulmányi értékét hivatott felmérni 
abban az esetben, ha az egyén például tanulmányokat kíván folytatni egy adott tagállamban, 
vagy egy potenciális magán munkaadót kíván tájékoztatni. Ugyanakkor a képesítések szakmai 
elismerése minden olyan esetben válik szükségessé, amikor egy adott tagállamban 
megszerzett képesítéssel rendelkező személy egy másik tagállamban kívánja gyakorolni 
tevékenységét, ahol saját szakmáját jogszabály szabályozza. Miközben a szakmai képesítések 
elismerésének fő szabályait uniós szinten állapították meg2, a képesítések tanulmányi célú 
                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK irányelve a szakmai 
képesítések elismeréséről (HL L 255., 2005.9.30., 22–142. o.)
2 Az említett szabályokat a szakmai képesítések elismeréséről szóló, 2005. szeptember 7-i 
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elismerése a nemzeti kormányok hatáskörét képezi, és az Európai Bizottságnak csak akkor áll 
módjában beavatkozni, ha a képesítés elismerésének megtagadása állampolgárság alapján 
történő megkülönböztetésnek minősül, illetve ha aránytalanul hosszadalmas és költséges 
eljárások korlátozzák a szabad mozgást.

A kapott tájékoztatás alapján az sem világos, hogy a francia hatóságok milyen döntést hoztak, 
valamint hogy alkalmaztak-e kompenzációs intézkedéseket.

Következtetések

A Bizottság azt javasolja a petíció benyújtója számára, hogy lépjen kapcsolatba a SOLVIT1

problémamegoldó hálózattal, amely valamennyi uniós tagállam nemzeti kormányzatának 
bevonásával arra törekszik, hogy gyorsan, internetes úton és jogi eljárások igénybevétele 
nélkül találjon megoldást mindazon problémákra, amelyek az uniós jog hatóságok által 
történő helytelen alkalmazásából fakadnak. A SOLVIT szolgáltatásai ráadásul ingyenesek. 

                                                                                                                                                  
2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv foglalta egységes szerkezetbe; Hivatalos 
Lap L 255., 2005.9.30., 22–142. o. Lásd: 
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/future_en.htm
1 http://ec.europa.eu/solvit/


