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Tárgy: Renato Tognini olasz állampolgár által benyújtott 0977/2012. számú petíció 
az „abogado” képesítés olaszországi elismeréséről és az ehhez kapcsolódó 
alkalmassági vizsgáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kételyeinek ad hangot az olasz Igazságügyi Minisztérium által a 
szakképesítések és különösen a spanyol „abogado” képesítés elismerése kapcsán alkalmazott 
szempontokat illetően.

Konkrétan az olasz jogi diploma birtokosai tekintetében az a kérdés, hogy az úgynevezett 
kompenzációs intézkedések és a kapcsolódó alkalmassági vizsga összhangban áll-e a 
2005/36/EK irányelvvel.

A petíció benyújtója továbbá azt állítja, hogy az olasz Igazságügyi Minisztérium időközben 
megváltoztatta az alkalmassági vizsga követelményeit és tartalmát, mégpedig úgy, hogy 
kibővítette a vizsga anyagát.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. november 30. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. február 27.

A petíció benyújtója kéri annak értékelését, hogy a szakmai minősítések elismeréséről szóló 
2005/36/EK irányelv alapján megfelel-e az uniós jogszabályoknak az olasz Igazságügyi 
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Minisztérium által a jogi alkalmassági vizsga témaköreinek meghatározására alkalmazott 
kritérium. A petíció benyújtója az olasz Igazságügyi Minisztériumnak az Olaszországban és 
Spanyolországban szerzett képesítések elismerésére vonatkozó határozatára hivatkozik, amely 
feljogosítja annak címzettjét arra, hogy az abogado spanyol szakmai címet használva 
gyakorolják hivatásukat. 

Az Igazságügyi Minisztérium határozatát olvasva úgy tűnik, hogy a petíció benyújtója nem 
annyira a tantárgyak meghatározását kifogásolja, hanem a vizsga írásbeli része alóli 
mentesülés lehetőségét.
A Bizottság először is hangsúlyozza az uniós jogszabályokból adódó általános elveket a 
kompenzációs intézkedések, így az alkalmassági vizsgák szervezése vonatkozásában.  
Másodsorban észrevételezi a vonatkozó olasz jogszabályokat és a petíció benyújtója által 
hivatkozott egyedi határozatot.
Mivel nem áll a Bizottság rendelkezésére valamennyi, az adott határozatra vonatkozó 
információ (pl. a pályázó képzettségének hivatalos igazolása, a határozat teljes szövege, a 
nemzeti előírások részletei stb.), a válasz csak általános észrevételeket tartalmaz. Emiatt nem 
értelmezhető végleges ítéletként a határozat uniós jogszabályokkal való kompatibilitása 
vonatkozásában. Ennek kapcsán megjegyzendő, hogy az uniós jogszabályok a tagállamok 
hatáskörrel rendelkező hatóságait ruházzák fel az elsődleges hatáskörrel, és jelentős 
mérlegelési jogkört biztosítanak számukra e területen. 

* Uniós jogszabályok:
A 2005/36/EK irányelv 13. cikkének (1) bekezdése a következőket mondja ki:

Ha egy szabályozott szakma gyakorlásának megkezdését vagy gyakorlását a fogadó 
tagállam meghatározott szakmai képesítés megszerzéséhez köti, ennek a tagállamnak az 
illetékes hatósága a tagállam saját állampolgáraira alkalmazottakkal azonos feltételek 
mellett köteles engedélyezni az adott szakma gyakorlásának megkezdését és gyakorlását 
olyan kérelmezők számára, akik olyan képzettségi tanúsítvánnyal vagy előírt képesítés 
megszerzését tanúsító okirattal rendelkeznek, amelyet egy másik tagállam követel meg 
ahhoz, hogy területén az adott szakma gyakorlását megkezdhessék, illetve az adott 
szakmát gyakorolhassák. (…)
Más szavakkal, a tagállamoknak akkor is engedélyezniük kell egy uniós állampolgárnak 
egy szabályozott szakma gyakorlását, ha az a szakmai képesítését egy másik 
tagállamban szerezte.

A 14. cikk (1) bekezdése szerint:
A 13. cikk nem zárja ki azt, hogy a fogadó tagállam megkövetelje a kérelmezőtől 
maximum 3 éves alkalmazkodási időszak letöltését vagy alkalmassági vizsga letételét, 
ha:
a) annak a képzésnek az időtartama (...) legalább egy évvel rövidebb, mint amelyet a 
fogadó tagállam megkövetel;
b) az általa elvégzett képzés a fogadó tagállam által megkövetelt, az előírt képesítés 
megszerzését tanúsító okirat tárgyát képező tantárgyaktól lényegesen eltérő tantárgyakat 
foglal magában;
c) a fogadó tagállamban a szabályozott szakma egy vagy több olyan szabályozott 
szakmai tevékenységet foglal magában, amely a kérelmező saját tagállamában (...) 
ennek megfelelő szakmában nem létezik, és ez az eltérés a fogadó tagállamban 
megkövetelt olyan meghatározott képzésben nyilvánul meg, amely a kérelmező 
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képzettségi tanúsítványának vagy előírt képesítés megszerzését tanúsító okiratának 
tárgyát képező tantárgyaktól lényegesen eltérő tantárgyakat foglal magában.

Ebből az következik, hogy a fogadó tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságának 
össze kell hasonlítania az elismerést kérő személynek nyújtott képzést a fogadó 
tagállam követelményeivel. Az összehasonlítás a képzés időtartamán és tantárgyain 
alapul. Az alkalmassági vizsga célja, hogy a kérelmező bizonyítsa, hogy abban az 
esetben is alkalmas a szakma gyakorlására a fogadó tagállamban, ha a képzése 
rövidebb volt vagy lényegesen eltérő tantárgyakat fedett le, mint amit a fogadó ország 
megkövetel. 
A 14. cikk (4) bekezdése szerint „a lényegesen eltérő tantárgyak olyan tantárgyak, 
amelyek ismerete a szakma gyakorlásához feltétlenül szükséges, és amelyek 
tekintetében a migráns által végzett képzés jelentős eltéréseket mutat a fogadó 
tagállamban megkövetelt képzéstől időtartam vagy tartalom vonatkozásában”. 
A 14. cikk (5) bekezdése továbbá az arányosság elvére hivatkozik, amely szerint „ha a 
fogadó tagállam alkalmazkodási időszak letöltését vagy alkalmassági vizsga letételét 
kívánja megkövetelni a kérelmezőtől, előbb meg kell győződnie arról, hogy a 
kérelmező által valamely tagállambeli vagy harmadik országbeli szakmai tapasztalata 
során szerzett ismeretek olyan jellegűek-e, hogy teljesen vagy részben áthidalják a (...) 
lényeges eltérést”. 
Az alkalmassági vizsga tantárgyaira vonatkozó bizonyos kritériumok e 
rendelkezésekből adódnak:

i. A tantárgyaknak a fogadó tagállamban kötelezőnek kell lenniük a szakmához 
való hozzáféréshez.

ii. A tantárgyak nem szerepeltek a kérelmező által valamely tagállamban vagy 
harmadik országban elvégzett képzésben.

iii. A kérelmező nem bizonyította, hogy olyan szakmai tapasztalattal rendelkezik, 
amelynek megszerzése során ismeretekre tehetett szert a tantárgyak 
vonatkozásában.

iv. A tantárgyak lényegesek a szakma gyakorlása szempontjából.

Valamennyi fenti feltételnek együttesen kell teljesülnie minden olyan tantárgy 
vonatkozásában, amelyből a kérelmezőnek vizsgáznia kell. 
Ezzel szemben az irányelv nem tartalmazza az alkalmassági vizsga módját. Nem 
határozza meg, hogy a vizsga írásbeli, szóbeli vagy mindkettő kell legyen. Ennek 
eldöntése a hatáskörrel rendelkező hatóság feladata, amely a legjobb helyzetben van a 
kérelmezők legmegfelelőbb vizsgáztatási módjának meghatározásához, figyelembe 
véve a szakmát, a kérelmező egyedi körülményeit és minden szóba jöhető gyakorlati 
megfontolást. Természetesen az arányosság elvének tiszteletben tartásával. 
A 2005/36/EK irányelv valamennyi tagállami koordinátora elfogadott egy magatartási 
kódexet, amely iránymutatást és közös hivatkozási alapot nyújt a hatáskörrel rendelkező 
hatóságok számára az irányelv rendelkezéseinek gyakorlati alkalmazásához. Meghatározza a 
legjobb, az elfogadható és az elfogadhatatlan gyakorlatokat, többek között az alkalmassági 
vizsgák vonatkozásában is. A magatartási kódex azonban nem foglalkozik a petícióban 
felvetett kérdésekkel. A magatartási kódex csak a vizsgák minimális gyakoriságát határozza 
meg és rögzíti, hogy a kérelmezőknek minden szükséges információt meg kell adni és hogy a 
kérelmező jogosult pótvizsgát tenni. 

* Olasz jogszabályok:
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A 2007. november 9-i 206. sz. olasz törvényerejű rendelet 22. cikke hűen átülteti az 
2005/36/EK irányelv 14. cikkének rendelkezéseit a kompenzációs intézkedésekről, létrehozva 
az alkalmassági vizsgák szervezésének általános jogi keretét, összhangban az uniós 
jogszabályokkal.
2003. május 28-i 191. sz. olasz miniszteri rendelet határozza meg a jogászok alkalmassági 
vizsgájának részletes szabályait. A rendelet 2. cikke szerint az alkalmassági vizsga két részből 
áll: írásbeli és szóbeli. A rendelet A. melléklete tartalmazza a vizsgán szerepeltethető 
tantárgyakat:
1. Alkotmányjog
2. Polgári jog
3. Kereskedelmi jog
4. Munkajog
5. Büntetőjog
6. Közigazgatási jog
7. Büntetőeljárási jog
8. Polgári eljárási jog
9. Nemzetközi magánjog
10. Szakmai és etikai szabályok
A vizsga írásbeli részén a pályázóknak egy vagy több esszét kell írniuk az elismerési 
határozatban megnevezett legfeljebb három témakörben (az egyiket a pályázó választhatja ki). 
(„Elismerési határozat” alatt az egyes kérelmezőknek a képesítésük nemzeti előírásokkal való 
összehasonlítását követően kiadott határozatot értjük, amire a petíció benyújtója is 
hivatkozik). 
A szóbeli rész legfeljebb öt, a kérelmező által az elismerési határozatban felsoroltakból 
kiválasztott tantárgyból áll, kivéve a szakmai és etikai szabályokat. 
A miniszteri rendelet meghatározza a nemzeti jog által előírt tantárgyakat, amelyek 
lényegesek a szakma gyakorlásához, ugyanakkor lehetővé teszi azon tantárgyak esetenkénti 
kiválasztását, amelyekből a kérelmezőnek vizsgáznia kell. Ez egyáltalán nem ellenkezik az 
uniós jogszabályokkal.
Az 5. cikk mentességet biztosít a vizsga írásbeli része alól, ha a kérelmező olyan képzést 
végzett el, amely egyenértékű az Olaszországban előírtakkal.  

Mivel a 2005/36/EK irányelv nem pontosítja, hogy a vizsgát milyen formában kell letenni, a 
vizsga egyik része alóli felmentés nem vet fel semmilyen problémát (ellenkezőleg, inkább az 
arányosság elvét tükrözi), amennyiben azt objektív, következetes és megkülönböztetésmentes 
módon alkalmazzák. 

* A petíció benyújtója által kapott elismerési határozat:
Az, hogy a petíció benyújtóját nem mentesítették a vizsga írásbeli része alól, úgy tűnik, 
ésszerűen és objektívan meg van indokolva. A hatáskörrel rendelkező hatóság kifejti, hogy 
egy egyenértékű képzés egy diploma (laurea), egy gyakorlati képzési időszak (tirocinio) és 
egy, a szakma gyakorlására feljogosító vizsga (esame dei abilitazione) kombinációjából állna. 
Ez utóbbi formája hasonló az alkalmassági vizsgáéhoz (írásbeli és szóbeli részből áll). Az e 
vizsgán szereplő tantárgyak listája tartalmazza az alkalmassági vizsga kapcsán felsorolt 
valamennyi témakört. Úgy tűnik azonban, hogy az abogado cím elnyeréséhez a petíció 
benyújtója csak egy diplomát szerzett. A Bizottság nem rendelkezik elegendő információval a 
petíció benyújtójának képzése vagy szakmai tapasztalata vonatkozásában annak eldöntéséhez, 
hogy a többi feltétel mennyiben teljesülhetett. Mindenesetre ezt elsősorban első sorban a 
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hatáskörrel rendelkező hatóságnak kell értékelnie a nemzeti előírások fényében. 
Az alkalmassági vizsga témaköreinek meghatározása kapcsán megjegyezzük, hogy egy olasz 
jogi diploma birtoklása nem feltétlenül biztosít felmentést az e diplomához szükséges 
tantárgyakból. A hatáskörrel rendelkező hatóság az elismerési eljárás során a hatályos nemzeti 
előírásokkal hasonlította össze a kérelmező képesítéseit. Úgy tűnik, hogy a nemzeti előírások 
megváltoztak azóta, amióta a petíció benyújtója elvégezte a képzést Spanyolországban, 
legalábbis az időtartam (a „régi rendszerre” hivatkozik, amely négy éves tanulmányokat írt 
elő), de lehet, hogy a tantárgyak tekintetében is. 
Továbbá mivel a kérelmező Olaszországban csak diplomát szerzett, de nem teljesítette a 
gyakorlati képzésre és vizsgára vonatkozó többi olasz követelményt, amelyek minden 
bizonnyal a témakörök ismeretének további bővítését szolgálják, feltételezhető, hogy nem 
sajátította el a tantárgyakat az előírt szinten vagy mélységben. Ezért a kérelmező olasz 
diplomáját figyelembe kell venni, azonban az nem elegendő biztosíték az adott tantárgyak 
alóli felmentéshez. 
A fentiek alapján a Bizottság nem osztja a petíció benyújtójának álláspontját, miszerint „a 
tantárgyak egyszerű összehasonlítása [...] ellentmondáshoz vezet, mivel az alkalmassági 
vizsga ugyanazokat a tantárgyakat foglalja magában, amelyek az olasz diploma 
megszerzéséhez szükségesek; a témakörök ismerete nem lehet kérdéses, mivel a jogi diploma 
egy olasz egyetemen – a régi rendszerben – történő megszerzése során az már bizonyítást 
nyert”.
Annak kapcsán, hogy a petíció benyújtójának későbbi olaszországi szakmai képzése és 
tapasztalata mennyiben jogosítja fel az adott tantárgyak alóli felmentésre, a Bizottság csak azt 
tudja megállapítani, hogy azt a hatáskörrel rendelkező hatóságnak kell figyelembe vennie. A 
Bizottság nem rendelkezik elegendő ismerettel a kérelmező szakmai tevékenységéről és 
további képzéseiről ahhoz, hogy további észrevételeket tegyen a hatáskörrel rendelkező 
hatóság döntését illetően, amelyet ráadásul nem teljes terjedelmében juttattak el neki. 

Összegzés 
Az Olaszországban képzettségüket elismertetni óhajtók számára szervezett alkalmassági 
vizsgák jogi kerete összhangban levőnek tűnik az uniós jogszabályokkal. A petíció benyújtója 
által közölt információk nem bizonyítják, hogy az illetékes olasz hatóság a petíció benyújtója 
képesítéseinek elismerésére vonatkozó határozatában megsértette volna az uniós 
jogszabályokat. 


