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petíció olasz közgazdasági diplomájának Spanyolországban való el nem 
ismeréséről 

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, aki Spanyolországban él, kifogásolja, hogy Spanyolországban nem 
ismerik el a római egyetemen szerzett közgazdasági és kereskedelmi diplomáját.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. október 17. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. december 16.

A petíció benyújtója elsősorban azt vitatja, hogy az illetékes spanyol hatóságok helytelenül 
elutasították az Olaszországban szerzett gazdasági és kereskedelmi diplomájának tanulmányi 
célú elismerésére irányuló kérelmét. A petíció benyújtója emellett kiemeli az elismerési 
folyamat költségeit, valamint azt, hogy az említett hatóságok súlyos késedelemmel 
válaszoltak kérelmére.

A Bizottság először is hangsúlyozni kívánja, hogy az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés (EUMSZ) 165. cikke értelmében oktatási rendszerük megszervezéséért elsősorban 
a tagállamok felelősek. A nemzeti hatóságok hatáskörébe tartozik, hogy a felsőoktatási 
intézményekkel együtt az uniós jog előírásainak tiszteletben tartása mellett döntsenek a 
tanulmányi célú elismerésről. Jelen esetben, mivel a petíció egy magánesetet érint, 
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célravezetőbb volna, ha a petíció benyújtója közvetlenül az illetékes helyi vagy nemzeti 
bíróságok előtt érvényesítené a jogait, mivel azok hivatottak – az eset összes elemének 
figyelembevételét követően – annak megállapítására, hogy az uniós jog fent említett elvei 
sérültek-e az ügyben, valamint arra, hogy adott esetben jogorvoslatot gyakoroljanak. 
Mindenesetre a Bizottság megállapítja, hogy a spanyol hatóságok megfelelően indokolták a 
döntésüket, és alternatív megoldásként javaslatot tettek a diplomának a petíció benyújtója 
által kérttől eltérő spanyol diplomaként való spanyolországi feltételes elismerésére.

A tanulmányi célú elismerési eljárások tekintetében a Bizottság úgy véli, hogy az elismerés 
terén illetékes nemzeti hatóságoknak jogukban áll díjat felszámolni az elismerésre irányuló 
kérelmek feldolgozásának adminisztratív költségeire, és hogy az ilyen eljárások jogszerűen 
huzamosabb időbe telhetnek. Ugyanakkor a Bizottság véleménye szerint a képesítések 
tanulmányi célú elismeréséért felszámított díj nem haladhatja meg a tényleges adminisztratív 
költségeket, az illetékes hatóságoknak pedig ésszerű időn belül kell dönteniük az elismerésről, 
mivel a túlzott költségek vagy az indokolatlan késedelemmel született döntések az ilyen 
eljárások esetében szükségtelenül korlátoznák az elismerés kérelmezőinek EUMSZ 21. és 45. 
cikke szerinti szabad mozgáshoz való jogát. 

Miközben nincs arra utaló jel, hogy a petíció benyújtójának felszámolt költségek meghaladták 
az ésszerűség határát vagy nem tükrözték a tényleges adminisztratív költségeket, a Bizottság 
úgy véli, hogy a jelen esetben bekövetkezett késedelem bizonyos körülmények között 
túlzottnak tekinthető. A Bizottság emlékeztet arra, hogy ez ügyben a petíció benyújtójának 
kell közvetlenül az illetékes helyi vagy nemzeti bíróságok előtt érvényesítenie a jogait, 
ugyanakkor hangsúlyozza, hogy több panasz is beérkezett hozzá a spanyolországi elismerési 
eljárások során tapasztalt túlzott késedelmek miatt. A Bizottság jelenleg a vonatkozó uniós 
előírások tükrében értékeli a helyzetet, és ezt követően további tájékoztatásra szólíthatja fel az 
illetékes spanyol hatóságokat. 

4. A Bizottságtól kapott válasz (REV): 2013. március 27.

Ahogyan arra az előző válaszban is rámutattunk, a felsőfokú képesítések további tanulmányok 
folytatása érdekében történő elismerése nemzeti hatáskörbe tartozik. A Bizottság ennek 
ellenére felvette a kapcsolatot a spanyol hatóságokkal, hogy magyarázatot, valamint további 
tájékoztatást kapjon a spanyolországi elismerési eljárások során tapasztalt túlzott 
késedelmekkel kapcsolatban. 

A spanyol hatóságok válaszukban arról tájékoztatták a Bizottságot, hogy sajnos nem áll 
módjukban statisztikai adatokat rendelkezésre bocsátani a felsőfokú képesítés elismerésére 
irányuló kérelemmel kapcsolatos határozat meghozatalához szükséges átlagos időtartamról. 
Ugyanakkor rámutattak arra, hogy a döntéshozatal időtartamát egy sor meghatározó tényező 
befolyásolja. Ilyen tényező például a kérelem megfelelő benyújtása, vagy ellenkező esetben 
az az időtartam, amely ahhoz szükséges, hogy a hiányosságokat pótolják, a szakértő elkészítse 
a kérelem megfelelő értékeléséhez elengedhetetlen szakmai jelentést, a kérelmező választ 
adjon a meghallgatásra történő meghívásra vagy benyújtsa az elismerést végző hatóságok által 
kért kiegészítő dokumentumokat, valamint – feltételhez kötött elismerés esetén – a kérelmező 
elvégezze az előírt kiegészítő képzést vagy letegye a kiegészítő vizsgát. A spanyol hatóságok 
rámutatnak arra, hogy a végleges döntéshozatal hosszabb ideig tart azokban az esetekben, 
amelyekben az elismerés megadása nem közvetlenül történik, vagyis amikor a kérelmet első 
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körben elutasítják, vagy amikor a kérelmezőnek az elismerés megadását megelőzően 
kiegészítő képzés elvégzését írják elő (ez az úgynevezett feltételhez kötött elismerés). Ilyen 
esetekben a kérelmezőknek két hét áll rendelkezésükre a releváns érvek vagy dokumentumok 
benyújtására. (Ez az időtartam a kérelmező kérésére meghosszabbítható.) Jelentkezésüket 
ilyen esetben lehetőleg egy szakértő által készített új szakmai jelentés alapján újra 
megvizsgálják, és csak ezután születik meg a végleges határozat. 

A spanyol hatóságok arról is tájékoztatták a Bizottságot, hogy amennyiben az elismerés 
tárgyát képező diplomát az Európai Unióban szerezték, és amennyiben a kérelmet 
hiánytalanul nyújtották be, és így a kérelmezőnek nem kellett hiányosságokat pótolni, az 
elismerésre vonatkozó határozatot és/vagy az elismerés igazolását a kérelem kézhezvételétől 
számított két héten belül elkészítik.

Következtetések

A spanyol hatóságok által benyújtott információk alapján a Bizottság megállapítja, hogy a 
petíció benyújtója által a Bizottság tudomására hozott állítások alátámasztására nincsen 
elegendő bizonyíték, mivel nem igazolható, hogy az elismerést végző spanyol hatóságok 
általános gyakorlatként jelentős és indokolatlan késedelemmel hoznák meg határozataikat. A 
Bizottság ezért nem folytat további vizsgálatokat az ügyben.


