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Hollandiában szakképzett tanárként való elismeréséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója az Egyesült Királyságban szakképzett tanári (QTS) diplomát szerzett. 
Jelenleg Hollandiában él, és néhány éve tanárként dolgozik az országban. A holland 
hatóságok azonban elutasították a szakképzett tanárként való elismerésre irányuló kérvényét. 
Az elismeréshez először gyakorlaton kellene részt vennie az Egyesült Királyságban (induction 
period), ami az Egyesült Királyságban a tanári hivatás gyakorlásához szükséges. A petíció 
benyújtója úgy véli, hogy a gyakorlatnak egy teljesen más iskolarendszerrel rendelkező 
országban – mint amilyen például a holland – nincsen értelme többek között azért, mert 
Hollandiában már tanárként tevékenykedik, és ott már szintén részt vett néhány tanfolyamon 
és workshopon. Választ szeretne kapni, hogy a holland oktatásügyi minisztérium által szabott 
feltétel összhangban áll-e a szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelvvel. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. február 28. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. május 6.

A petíció benyújtója szakképzett tanári (QTS) diplomát szerzett az Egyesült Királyságban, de 
nem teljesítette a gyakorlati időszakot, amely követelmény ahhoz, hogy az Egyesült 
Királyságban teljesen szakképzett tanárnak minősüljön. A petíció benyújtója 
szakképesítésének elismerését kérte Hollandiában. Hollandia elutasította a kérelmet azon az 
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alapon, hogy a petíció benyújtója nem rendelkezik maradéktalan szakképesítéssel ahhoz, hogy 
az Egyesült Királyságban taníthasson. 

A Bizottság észrevételei

A szakmai képesítések unión belüli elismerését a szakmai képesítések elismeréséről szóló 
2005/36/EK irányelv szabályozza. Ez az irányelv lehetővé teszi az adott szakember/migráns 
számára, hogy egy tagállamban letelepedjen és ott gyakorolja szakmáját egy másik 
tagállamban szerzett szakképesítés alapján, feltéve, hogy: 

– az adott szakma a fogadó tagállamban szabályozva van 

– a migráns vagy az EU-ban szerzett szakmai képesítést (vagy egy harmadik országban 
szerzett szakmai képesítést, és e szakmát illetően 3 éves szakmai tapasztalatot szerzett annak a 
tagállamnak a területén, amely elismerte ezt a hivatalos szakmai képesítést).

A tanári szakmát az Európai Unióban nem harmonizálták. A tanári képesítések elismerése a 
szakmai képesítések elismerésének úgynevezett általános rendszerére vonatkozó 
rendelkezések hatálya alá tartozik, a 2005/36/EK irányelv III. címének I. fejezetében 
meghatározottak szerint. Az általános rendszer nem írja elő a szakmai képesítések 
automatikus elismerését. E rendszer alapja az, hogy a fogadó tagállamnak (ebben az esetben 
Hollandiának) lehetővé kell tennie az uniós polgár számára, hogy területén egy szakmát 
gyakorolhasson, még abban az esetben is, ha az érintett személy nem rendelkezik a szükséges 
nemzeti oklevéllel, feltéve, hogy olyan oklevele van, amely egy másik tagállamban szükséges 
ugyanazon szakma megkezdéséhez vagy gyakorlásához. 

A szakképzett tanári diploma tekintetében az Egyesült Királyság 1999. szeptember 1-jén 
bevezette, hogy az 1999. május 7. után végzett tanároknak gyakorlati időszakot kell 
letölteniük és sikeresen teljesíteniük ahhoz, hogy Angliában a helyi közigazgatás által 
fenntartott iskolákban, illetve a nem helyi közigazgatás által fenntartott speciális iskolákban 
foglalkoztathassák őket. A gyakorlati időszak három féléves (vagy ennek megfelelő 
időtartamú), és teljesítményértékeléssel kombinált, személyre szabott ellenőrzési és 
támogatási programból áll.

A gyakorlati időszak teljesítése nélkül tehát a petíció benyújtója nem szerzett teljes körű 
tanári képesítést az Egyesült Királyságban. Emiatt nem alkalmazandók a 2005/36/EK irányelv 
rendelkezései. A holland hatóságok nem kötelesek elismerni a petíció benyújtójának egyesült 
királyságbeli szakképesítését, mivel a gyakorlati időszak teljesítése nélkül nem tekinthető 
úgy, hogy az Egyesült Királyságban teljes képesítést szerzett. 

A holland hatóságoknak azonban olyan esetekben, amikor a szakmai képesítésekről szóló 
irányelv nem alkalmazandó, az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 
szabályait kell alkalmazniuk. A holland hatóságoknak ellenőrizniük kell, hogy az EUMSZ 45. 
és ezt követő cikkei, valamint az Európai Unió Bíróságának – például a C-345/08. számú 
ügyben alkalmazott – ítélkezési gyakorlata alapján el kell-e ismerniük a petíció benyújtójának 
szakmai képesítését.

Következtetések
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A 2005/36/EK irányelv erre az ügyre nem alkalmazandó. A holland hatóságok ezen irányelv 
alapján nem kötelesek elismerni a petíció benyújtójának szakmai képesítését. A holland 
hatóságoknak azonban ellenőrizniük kell, hogy az elismerés az EUMSZ szabályai alapján 
megadható-e. A Bizottság ebben a szakaszban azt javasolja, hogy a petíció benyújtója 
Hollandiában vegye fel a kapcsolatot a szakmai képesítések elismerésével foglalkozó nemzeti 
információs szolgálattal1. 

Noha a szakmai képesítésekről szóló irányelv nem alkalmazandó, az információs szolgálat 
esetleg tud segíteni a petíció benyújtójának, és tájékoztatni tudja a jogairól.

                                               
1 Kitty Wigleven, Tel.: +31 70 426 02 86/ Fax: +31 70 426 03 95, E-mail: 
wigleven@nuffic.nl


