
Kérdések és válaszok

Középiskolai bizonyítványok elismerése az EU-ban

1. Az oktatás mind az Európai Unió, mind pedig az Eu-

rópai Gazdasági Térség tagállamaiban nemzeti hatás-

körbe tartozik. A tagállamok nemzeti szinten szabá-

lyozzák oktatási rendszerüket, az európai közösségi jog

nem terjed tehát ki a tagállamok oktatási rendszerének

szabályozására, és még az oktatandó ismeretek akár

keret jellegû meghatározására sem. Az Európai Közös-

ség oktatáspolitikájában azt szorgalmazza, hogy az ok-

tatás az európai szemléletmód, az európai értékek és

hagyományok ápolása közben mindenkor õrizze meg

nemzeti sajátosságait, mindazokat a jellegzetessége-

ket, melyek az egyik ország oktatását megkülönbözte-

tik a másiktól. Ezek a változatosságok, melyek a régió

kulturális, társadalmi, politikai és filozófiai sokszínû-

ségét tükrözik, rendkívüli értéket képviselnek, ezért tel-

jes mértékben tiszteletben kell tartani õket. Az Európai

Unióhoz történõ csatlakozás a fentiekbõl kifolyólag

nem követeli meg hazánktól sem az oktatási rendszer EU-
konformmá tételét.

2. Az Európai Közösség joganyaga nem szabályozza a

tagállamok egyikében szerzett, középiskola elvégzését

tanúsító bizonyítványnak a másik tagállamban történõ

elismerését. Az elismerésrõl a tagállamok nemzeti

szinten, a belsõ jogi elõírásoknak megfelelõen dönte-

nek. Az egyes tagállamoknak azonban lehetõségük van

nemzetközi egyezményeket kötni az iskolai végzettsé-

get és képzettséget tanúsító okiratok kölcsönös elis-

merésérõl.

1997-ben Lisszabonban több mint 30 ország, köztük

Magyarország is aláírta a felsõoktatási képesítéseknek

az Európai Régióban történõ elismerésérõl szóló

egyezményt, melyet hazánkban a 2001. évi XCIX. tör-

vény (a továbbiakban: Lisszaboni elismerési egyez-

mény) hirdetett ki és tett a magyar joganyag részévé.

Az egyezményhez az elmúlt több mint öt év során to-

vábbi európai és Európán kívüli országok csatlakoztak.

Az egyezményt aláíró és ratifikáló országok listája meg-

található az Európa Tanács honlapján (http://

conventions.coe.int).

Azok az országok, melyek a Lisszaboni elismerési

egyezmény rendelkezéseit a maguk számára kötelezõ-

nek ismerték el, kölcsönösen elfogadják az egymás or-

szágában kiadott, a felsõoktatásba való bejutást lehe-

tõvé tevõ képesítéseket, kivéve, ha a bejutás követel-

ményeit illetõen alapvetõ különbség mutatkozik a ké-

pesítést kiadó ország, valamint a képesítés elismeré-

sére irányuló kérelmet elbíráló ország között. Az Euró-

pai Gazdasági Térséghez tartozó tagállamok közül az

alábbiak ratifikálták a Lisszaboni elismerési egyez-

ményt: Ausztria, Egyesült Királyság, Dánia, Franciaor-

szág, Izland, Liechtenstein, Luxemburg, Norvégia, Por-

tugália, Svájc, Svédország. Az Európai Gazdasági Tér-

séghez tartozó tagállamok közül az alábbiak az egyez-

mény aláírták, és a ratifikáció folyamatban van: Finnor-

szág, Hollandia, Németország, Olaszország.

3. Az Európai Gazdasági Térségben a magyar érettségi

bizonyítványok elismerésérõl a Lisszaboni elismerési

egyezményt aláíró országok az egyezmény alapján, a

többi ország a belsõ joga szerint dönt. Fõszabályként el-

mondható, hogy a magyar érettségi bizonyítványokat to-

vábbtanulásra jogosító bizonyítványként elfogadják az

Európai Unióban. Ha a fogadó országban a középiskola

elvégzését tanúsító bizonyítvány közvetlen bejutást ad a

felsõoktatásba, akkor a magyar érettségi bizonyítvány

esetében a felsõoktatásba való bejutást – a Lisszaboni

elismerési egyezménnyel összhangban – kiegészítõ fel-

tételek teljesítéséhez lehet kötni (pl. sikeres felvételi

vizsga a fogadó ország felsõoktatási intézményébe, vagy

magyar felsõoktatási intézménybe nyert felvétel igazolá-

sa). A felsõoktatásba való közvetlen bejutást lehetõvé

tevõ kétszintû érettségi bevezetése esetén az emelt szin-

tû magyar érettségit várhatóan kiegészítõ feltételek tel-

jesítése nélkül el fogják fogadni.

A magyar szakközépiskolai érettségi bizonyítványo-

kat egyes európai uniós országokban (pl. Németor-

szágban) a belsõ jogi elõírások alapján csak kiegészítõ

feltételek teljesítése esetén fogadják el szakirányú to-

vábbtanulásra jogosítóként.

4. A külföldön szerzett, középiskola elvégzését tanúsító

bizonyítványok hazai elismerését nemzetközi egyezmé-

nyek és a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeré-

sérõl szó 2001. évi C. törvény (a továbbiakban: Elismeré-

si tv.) szabályozza. Az Elismerési tv.-nek a 2003. évi LXI.

törvény keretében módosított 13. § (1) bekezdése értel-

mében a magyar középiskolai érettségi bizonyítvánnyal

egyenértékû az a külföldi középiskola elvégzését tanúsí-

tó és az adott országban felsõoktatási intézménybe tör-
ténõ jelentkezésre jogosító bizonyítvány, amelyet az Eu-

rópai Gazdasági Térséghez tartozó államban vagy olyan

államban állítottak ki, amely a 2001. évi XCIX. törvénnyel

kihirdetett, a felsõoktatási képesítéseknek az európai ré-

gióban történõ elismerésérõl szóló, 1997. április 11-én,

Lisszabonban aláírt Egyezmény rendelkezéseit magára

nézve kötelezõnek ismerte el. Az Elismerési tv. ezen ren-

delkezése 2003. szeptember 1-jétõl hatályos.

Azoknak a középiskola elvégzését tanúsító bizonyít-

ványoknak az elismerését, amelyekrõl kétoldalú elis-

merési egyezmény nem rendelkezik, illetve amelyeket

nem az Európai Gazdasági Térséghez tartozó államok

vagy a Lisszaboni elismerési egyezményt ratifikáló ál-

lamok valamelyikében adtak ki, az Elismerési tv. 13. §

(2)-(3) bekezdései szabályozzák teljes körûen az elis-

merési eljárás kétféle formáját kínálva. Az Elismerési

tv. 13. §-ának (2) bekezdése értelmében, ha a középis-

kolai érettségi bizonyítvány egyenértékûségérõl nem
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rendelkezik nemzetközi egyezmény, illetve a bizonyít-

ványt nem az Európai Gazdasági Térség egyik államá-

ban adták ki, középiskolai érettségi bizonyítványként

az olyan külföldi bizonyítvány ismerhetõ el, amely – fi-

gyelembe véve a külföldi oktatási intézmény jogállá-

sát, a bizonyítvány jogi hatályát és a tanulmányi köve-

telményeket – a hazai középiskolai érettségi bizonyít-

vánnyal azonos végzettségi szintet tanúsít, továbbá

a) a kérelmezõt az adott országban felsõoktatási in-

tézménybe történõ jelentkezésre jogosítja,

b) közoktatási intézményben legalább tizenkét évfo-

lyam elvégzését tanúsítja, és

c) tanúsítja, hogy a kérelmezõ tanulmányai befeje-

zésekor legalább négy tantárgyból külön vizsgát tett.

A magyar érettségi bizonyítvánnyal egyenértékûként

elismert külföldi bizonyítvány – teljes jogi hatályú elis-

merés lévén – ugyanolyan jogokat biztosít a bizonyít-

vány tulajdonosának, mint a magyar érettségi bizonyít-

vány.

Az Elismerési tv. 13. §-ának (3) bekezdése szerint ha

az elismerés továbbtanulási céllal történik, akkor kö-

zépiskolai érettségi bizonyítványként a (2) bekezdés

feltételeinek meg nem felelõ olyan külföldi bizonyít-

vány is elismerhetõ, amely

a) közoktatási intézményben legalább tizenkét évfo-

lyam, vagy ha az adott külföldi államban a közoktatás

tizenegy évfolyamból áll, akkor tizenegy évfolyam el-

végzését tanúsítja,

b) a kérelmezõt az adott országban felsõoktatási in-

tézménybe történõ jelentkezésre jogosítja, és

c) valószínûsíti, hogy a kérelmezõ felkészült a továb-

bi tanulmányok folytatására.

A 13. § rendelkezéseibõl világosan látható, hogy az

érettségi bizonyítványok teljes jogi hatályú elismeré-

sének és a továbbtanulási céllal történõ, korlátozott

jogosultságot eredményezõ elismerésének a feltételei

eltérõek.

A középiskolai bizonyítványként történõ elismeréshez

megszabott szigorú feltételek a magyar érettségi bizo-

nyítványok minõségi védelmét szolgálják, nem céljuk

azonban az, hogy az eltérõ közoktatási rendszerû álla-

mokban végzett középiskolásokat kizárják a magyar fel-

sõoktatásban történõ továbbtanulásból. Tekintettel ar-

ra, hogy Magyarországon a felsõoktatási intézményekbe

jogszabályi elõírás alapján fõszabályként felvételi vizsga

teljesítésével lehet bejutni, ezért a fogadó ország, azaz

Magyarország jogrendje alapján a felvételi vizsga teljesí-

tése megkövetelhetõ azoktól is, akik egyébként olyan or-

szágban szerezték a középiskola elvégzését tanúsító bi-

zonyítványukat, amelyben az közvetlen bejutást ad a fel-

sõoktatásba is. Ilyen értelmû rendelkezéseket fogalmaz

meg A felsõoktatási képesítéseknek az Európai Régió-

ban történõ elismerésérõl szóló, 1997. április 11-én

Lisszabonban aláírt egyezmény kihirdetésérõl szóló

2001. évi XCIX. törvény IV. fejezete is.

Forrás: www.om.hu
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