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A FORDÍTÁSOK ÉS A HITELES MÁSOLATOK BEKÉRÉSÉNEK FELTÉTELEI AZ EURÓPAI 

SZAKMAI KÁRTYÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁS KERETÉBEN 

Ezen informális dokumentum célja azoknak a feltételeknek a tisztázása, amelyek mellett a 

tagállamok illetékes hatóságai fordításokat és hiteles másolatokat kérhetnek be az európai 

szakmai kártya kibocsátása érdekében benyújtott kérelmekhez csatolt igazoló 

dokumentumokról.   

Ezt a kérdést a Koordinátorcsoport már megvitatta. Az európai szakmai kártyával kapcsolatos 

eljárás megfelelő működése érdekében felkérjük a koordinátorcsoport tagjait, hogy az alábbi 

egyértelműsítéseket továbbítsák az érintett illetékes hatóságoknak. 

1. AZ EURÓPAI SZAKMAI KÁRTYÁKKAL KAPCSOLATOS DOKUMENTUMTÁRBAN 

MEGJELENÍTETT INFORMÁCIÓK 

E kérdés alapelveit az (EU) 2015/983 bizottsági végrehajtási rendelet (a továbbiakban: 

Rendelet) tartalmazza. 

A belső piaci információs rendszer (IMI) erre a célra kialakított moduljában minden 

tagállamnak 2016. január közepéig meg kellett jelölnie a dokumentumok szolgáltatásával 

kapcsolatos nemzeti követelményeit, vagyis azt, hogy fogadó tagállami hatóságként eljárva az 

európai szakmai kártyával kapcsolatos eljárás keretében milyen dokumentumokat követel 

meg a kérelmezőktől. A Bizottság ebben segítséget nyújtott a tagállamoknak, és rámutatott a 

megjelölt követelmények és a kötelező európai uniós szabályok közötti nyilvánvaló 

eltérésekre. Az így adódó dokumentumlisták, amelyek minden fogadó tagállamra és minden, 

az európai szakmai kártya kibocsátására feljogosító szakmára nézve összeállításra kerültek, 

különösen fontosak a saját tagállami hatóságok számára, hiszen az ő feladatuk az európai 

szakmai kártyák iránti kérelmek teljességének ellenőrzése.  

Az IMI-n keresztül megadott információknak a Bizottság általi „jóváhagyása” azonban nem 

mentesít (nem is mentesíthet) a Rendelet kötelező erejű követelményeinek teljesítése alól, így 

azoké alól sem, amelyek a fordítással és a hiteles másolatokkal kapcsolatosak. 

A fentiekre figyelemmel a Bizottság álláspontja a dokumentumok fordításának és hiteles 

másolatának bekérésével kapcsolatban a következő: 
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2. FORDÍTÁSOK 

A Rendelet 17. cikkének (1) bekezdése meghatározza azokat a dokumentumokat, amelyek 

fordítása főszabályként nem kérhető be.  A következő dokumentumkategóriákról van szó: 

i. a személyazonosságot igazoló okmányok (útlevél, személyi igazolvány); 

ii. azok az oklevelek, amelyek automatikus elismerésre jogosítanak fel, 

amennyiben az oklevelet a saját tagállamban adták ki; és 

iii. az európai szakmai kártya kibocsátására irányuló kérelmeket feldolgozó 

hatóságok és a saját tagállam más érintett szervei által kiadott egyes 

bizonyítványok. Ezek közé tartoznak különösen: 

 a megfelelőségi igazolások,  

 az előírt képesítések megnevezésének megváltozásáról kiadott igazolások,  

 a megszerzett jogokra vonatkozó igazolások,  

 a harmadik országban szerzett szakképesítéssel rendelkező kérelmezők 

legalább hároméves szakmai gyakorlatát igazoló bizonyítványok, 

 a jogszerű letelepedést igazoló bizonyítványok, 

 azok a bizonyítványok, amelyek egy adott személy feddhetetlenségét vagy 

jó hírnevét igazolják, vagy azt a körülményt, hogy nem indult ellene 

csődeljárás, nincs átmenetileg vagy véglegesen eltiltva szakmájának 

gyakorlásától, illetve nem büntetett előéletű. 

A Rendelet 17. cikke (1) bekezdésének célja a fordítások bekérésének korlátozása. Mivel az 

ezekben a dokumentumokban foglalt információkat a saját tagállami illetékes hatóságok 

ellenőrizni tudják és hitelességükről bizonyosságot tudnak szerezni, a fordítás bekérése nem 

tűnik szükségesnek.  

Így a saját tagállami illetékes hatóságnak főszabályként tartózkodnia kell attól, hogy a 

kérelem teljességének ellenőrzésekor a fentiekben felsorolt dokumentumokról fordítást kérjen 

be. Ez akkor is így van, ha a fogadó tagállam az IMI-dokumentumtárban a megjelölt általános 

vagy szélesebb dokumentumkategória kapcsán fordítási követelményt adott meg.
1
 

Ugyanígy a fogadó tagállami illetékes hatóságok a 17. cikk (1) bekezdésében mentesített 

dokumentumok esetében nem kérhetnek be szisztematikusan fordítást, hanem főszabályként a 

saját tagállam hatósága által az IMI-ben megadott információk szerint kell eljárniuk. 

Ha például egy automatikus elismerést élvező gyógyszerész nem nyújtott be fordítást az 

okleveleiről vagy a saját tagállami hatóságok által kiadott megfelelőségi igazolásairól vagy a 

szakmájának gyakorlásától való eltiltás hiányát igazoló bizonyítványról, a saját tagállami 

hatóságnak akkor is el kell fogadnia a beadványt, ha az IMI-dokumentumtárban a fogadó 

tagállam az e dokumentumokat magukban foglaló dokumentumkategóriák vonatkozásában 

azt adta meg, hogy fordításra van szüksége. 

Ha azonban „indokolt kétségek” merülnek fel a 17. cikk (1) bekezdésében felsorolt 

dokumentumok valamelyike kapcsán, a fogadó tagállami hatóságok a Rendelet 18. cikkének 

                                                 
1  A tagállamok a fordítási követelmények megjelölésekor az IMI-ben megjelenő következő figyelmeztetés 

tudatában jártak el: „A kérelmezőtől csak a 2015/983/EU rendelet 17. cikkének (1) bekezdésében 

meghatározott kereteken belül lehet fordítást bekérni.” 
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(1) bekezdése alapján kérhetnek fordítást. Ezzel a lehetőséggel akkor kell élniük, amikor a 

beadványt megkapták a saját tagállami hatóságoktól. Annak eldöntése során, hogy mik 

minősülnek „indokolt kétségeknek”, kellő megalapozottsággal, eseti alapon kell eljárni. 

Abban a kivételes esetben, ha indokolt kétségek merülnek fel, a hatóságoknak világosan el 

kell magyarázniuk a kérelmezőnek, hogy miért van szükség fordításra. A magyarázatot a 

kérelmezőnek küldött, a fordítást bekérő üzenet részeként rögzíteni kell az IMI-ben. 

Az Európai Unió jogával összeegyeztethetetlen az olyan határozat, amely kizárólag azért 

utasítja el az európai szakmai kártya kibocsátását, mert a 17. cikk (1) bekezdésében körülírt 

dokumentumokhoz a kérelmező nem mellékelt fordítást, különösen abban az esetben, ha a 

fogadó tagállami hatóság nem állapította meg, hogy indokolt kétségek állnak fenn e 

dokumentumok megbízhatóságát illetően, illetve (ha ilyen kétségek fennállását 

megállapította) a fogadó tagállam nem tett kísérletet ésszerű időn belül a hiányzó 

információknak vagy dokumentumoknak a kérelmezőtől vagy a saját tagállami hatóságtól 

történő beszerzésére. 

3. HITELES MÁSOLATOK BEKÉRÉSÉNEK FELTÉTELEI 

A Rendelet 14. és 15. cikke különleges szabályokat állapít meg az igazoló dokumentumok 

hitelességének és érvényességének ellenőrzésével kapcsolatban. Ugyanitt találhatók meg 

azok a szabályok is, amelyek meghatározzák, hogy milyen feltételek fennállása esetén van 

mód ezekről a dokumentumokról hiteles másolatokat bekérni.  

A saját tagállami illetékes hatóságok csak akkor kérhetnek be hiteles másolatot, ha egy 

dokumentum hitelességét nem tudják megállapítani más módon, például belső 

nyilvántartásaikból, nyilvánosan hozzáférhető jegyzékek ellenőrzésével vagy a közigazgatási 

együttműködés eszköztárának igénybevételével (például az érintett hatóság megkeresésével).  

A saját tagállami illetékes hatóságok nem kérhetnek be hiteles másolatot, ha ezekkel a 

módszerekkel képesek elvégezni a dokumentumok ellenőrzését és meggyőződni 

hitelességükről (ez akkor is így van, ha a fogadó tagállam azt jelezte az IMI-

dokumentumtárban, hogy hiteles másolatra van szüksége
2
).  

A fogadó tagállami hatóságoknak szintén tartózkodniuk kell attól, hogy a saját tagállami 

hatóságok által ily módon ellenőrzött dokumentumokról hiteles másolatot kérjenek be, hacsak 

nincsenek „indokolt kétségeik” a saját tagállami hatóságok által átadott dokumentumokkal 

vagy igazolásokkal kapcsolatban. 

Ha például a fogadó tagállam egy adott dokumentumkategóriával kapcsolatban azt jelölte 

meg az IMI-dokumentumtár kiegészítő információk megadására szolgáló szabad szöveges 

mezőjében, hogy hiteles másolatra van szüksége, a saját tagállamnak csak akkor kell bekérnie 

hiteles másolatot, ha saját nyilvántartásai vagy a közigazgatási együttműködés segítségével 

megkísérelte megállapítani egy adott dokumentum hitelességét, de nem járt sikerrel. 

Megjegyzendő, hogy a hitelesség ellenőrzése nem része a teljesség ellenőrzésének; a 

dokumentumok hitelességének ellenőrzésére és – szükség esetén – a hiteles másolatok 

bekérésére később kerül sor (jellemzően azután, hogy a beadványt az IMI-ben elfogadták 

teljesként, de azelőtt, hogy azt továbbították volna a fogadó tagállamnak). 

                                                 
2  A tagállamok a hiteles másolatokkal kapcsolatos követelmények megjelölésekor az IMI-ben megjelenő 

következő figyelmeztetés tudatában jártak el: „Kérjük, adja meg, hogy be kell-e nyújtani a dokumentum 

hiteles másolatát a 2015/983/EU rendelet 15. cikkének (1) és (2) bekezdésében megadott feltételek szerint.” 
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Abban a kivételes esetben, ha indokolt kétségek merülnek fel, a hatóságoknak világosan el 

kell magyarázniuk a kérelmezőnek, hogy miért van szükség hiteles másolatra. A magyarázatot 

a kérelmezőnek küldött, a hiteles másolatot bekérő üzenet részeként rögzíteni kell az IMI-ben. 

Kapcsolattartási cím: 

GROW-E5@ec.europa.eu 


	1. Az európai szakmai kártyákkal kapcsolatos dokumentumtárban megjelenített információk
	2. Fordítások
	3. Hiteles másolatok bekérésének feltételei

