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(2) Az (1) bekezdés sérelme nélkül, minden tagállam elismeri a következő, előírt képesítés 

megszerzését tanúsító okiratokat, továbbá az építészmérnöki szakmai tevékenységek 

gyakorlásának megkezdése és gyakorlása céljából ezeket az okiratokat a saját területén 

ugyanolyan hatályúnak tekinti, mint az előírt képesítések megszerzésének tanúsítása végett 

általa kibocsátott okiratokat: a tagállami állampolgárok részére olyan tagállamok által 

kibocsátott igazolások, amelyekben az építészmérnöki tevékenység gyakorlásának 

megkezdésére és gyakorlására szabályozás volt hatályban a következő időpontoktól: 

a)  1995. január 1-je Ausztria, Finnország és Svédország esetében,  

b) 2004. május 1-je a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, 

Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia esetében, 

c)  1987. augusztus 5-e a többi tagállam esetében. 

Az (1) bekezdésben említett igazolások tanúsítják, hogy birtokosuk legkésőbb a megfelelő 

időpontban jogosulttá vált az építészmérnöki szakmai cím használatára, és a kérdéses 

tevékenységet, az igazolás kibocsátását megelőző öt év folyamán legalább három egymást 

követő éven keresztül, a vonatkozó szabályok keretében ténylegesen gyakorolta. 
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IV. FEJEZET 

A LETELEPEDÉSRE VONATKOZÓ KÖZÖS RENDELKEZÉSEK 

50. cikk 

Dokumentáció és formai követelmények 

(1) Amennyiben a fogadó tagállam illetékes hatóságai e cím alapján a kérdéses szabályozott 

szakma gyakorlására vonatkozó engedély iránti kérelmet bírálnak el, megkövetelhetik a VII. 

mellékletben felsorolt dokumentumok és igazolások bemutatását.  

A VII. melléklet 1. pontjának d), e) és f) alpontjában felsorolt dokumentumok a benyújtásuk 

napján három hónapnál nem lehetnek régebbiek. 

A tagállamok, szervek és más jogi személyek gondoskodnak a tudomásukra jutott adatok 

bizalmas kezeléséről. 

(2) Alapos kétség esetén a fogadó tagállam egy másik tagállam illetékes hatóságától kérheti, hogy 

igazolja az ez utóbbi tagállamban kiadott tanúsítványok és előírt képesítés megszerzését 

tanúsító okiratok hitelességét, valamint adott esetben azt, hogy a jogosult az e cím III. 

fejezetében említett szakmák tekintetében megfelel a 24., 25., 28., 31., 34., 35., 38., 40., 44., 

illetve 46. cikkben megállapított képzési minimumkövetelményeknek. 
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(3) Alapos kétség esetén, ha a 3. cikk (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott, előírt 

képesítés megszerzését tanúsító okiratot egy tagállam illetékes hatósága bocsátotta ki, és az 

olyan képzésre vonatkozik, amelyre részben vagy teljes egészében egy másik tagállam 

területén jogszerűen letelepedett intézményben került sor, a fogadó tagállam jogosult az 

okiratot kibocsátó tagállam illetékes szervéhez fordulni avégett, hogy meggyőződjön arról, 

 

a) hogy a képzést folytató intézménynél tartott képzést hivatalosan igazolta-e az okiratot 

kibocsátó tagállamban található oktatási intézmény; 

 

b) hogy a kibocsátott, előírt képesítés megszerzését tanúsító okirat azonos-e azzal, amelyet 

akkor adtak volna meg, ha a képzést teljes egészében a képesítő okiratot kibocsátó 

tagállamban végezték volna; valamint 

 

c) hogy az előírt képesítés megszerzését tanúsító okirat ugyanazokat a szakmai jogokat 

biztosítja-e a képesítő okiratot kibocsátó tagállam területén. 

(4) Amennyiben a fogadó tagállam a szabályozott szakma gyakorlásának megkezdéséhez az 

állampolgáraitól eskü vagy ünnepélyes nyilatkozat megtételét követeli meg, és amennyiben 

ennek az eskünek, illetve nyilatkozatnak a szövege a többi tagállam állampolgára tekintetében 

nem alkalmazható, a fogadó tagállamnak gondoskodnia kell arról, hogy az érintett személyek 

számára megfelelő és egyenértékű szöveg álljon rendelkezésre. 
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51. cikk 

A szakmai képesítések kölcsönös elismerésére irányuló eljárás 

(1) A fogadó tagállam illetékes hatósága a kérelem beérkezését követő egy hónapon belül 

visszaigazolást küld a kérelem beérkezéséről, és adott esetben tájékoztatja a kérelmezőt a 

hiányzó iratokról.  

(2) A szabályozott szakma gyakorlására vonatkozó engedély iránti kérelmet vizsgáló eljárást a 

lehető leggyorsabban le kell folytatni, és a kérelmező teljes dokumentációjának benyújtása 

után legfeljebb három hónappal a fogadó tagállam illetékes hatóságának indokolással ellátott 

határozatával kell lezárni. Ez a határidő azonban az e cím I. és II. fejezetének hatálya alá 

tartozó esetekben egy hónappal meghosszabbítható. 

(3) A határozat ellen, illetve a döntés határidőn belüli meghozatalának elmulasztása esetén a 

nemzeti jog szerinti jogorvoslattal lehet élni. 

 

52. cikk 

Szakmai címek használata 

(1) Ha egy fogadó tagállamban az érintett szakma valamely tevékenységére vonatkozó szakmai 

cím használata szabályozott, a többi tagállamnak a III. cím alapján valamely szabályozott 

szakma gyakorlására jogosult állampolgárai a fogadó tagállamnak azt a szakmai címét 

használják, amely a másik tagállamban az érintett szakmának megfelel, és használják a 

szakmai cím rövidített formáját is. 
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(2) Amennyiben egy szakmát a fogadó tagállamban a 3. cikk (2) bekezdése szerinti szövetség 

vagy szervezet szabályoz, a tagállamok állampolgárai csak akkor jogosultak az e szövetség 

vagy szervezet által odaítélt szakmai címnek, illetve e cím rövidített formájának a 

használatára, ha igazolják, hogy a szóban forgó szövetség vagy szervezet tagjai. 

Amennyiben a szövetség vagy szervezet a tagfelvételt bizonyos képesítésektől teszi függővé, 

ezt más tagállamok szakmai képesítéssel rendelkező állampolgáraival szemben csak az ebben 

az irányelvben megállapított feltételek szerint teheti meg. 

 

IV. cím 

A szakma gyakorlásának részletes szabályai 

53. cikk 

Nyelvismeret 

 A szakmai képesítések elismerésének hatálya alá tartozó személyeknek a szakmának a fogadó 

tagállamban való gyakorlásához szükséges nyelvismerettel kell rendelkezniük. 
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54. cikk 

Képzettséghez kapcsolódó címek használata 

A 7. és a 52. cikk sérelme nélkül, a fogadó tagállam gondoskodik arról, hogy az érintett személyek 

megkapják a jogot arra, hogy a saját tagállamukban megszerzett, képzettséghez kapcsolódó 

címüket, és lehetőség szerint annak rövidített formáját saját tagállamuk nyelvén használhassák. A 

fogadó tagállam megkövetelheti, hogy a kérelmező a cím viselésekor annak az oktatási 

intézménynek vagy vizsgabizottságnak a nevét és címét is feltüntesse, ahol a címet szerezte. 

Amennyiben a saját tagállamban használatos, képzettséghez kapcsolódó cím a fogadó tagállamban 

összetéveszthető egy olyan címmel, amelyhez ez utóbbi tagállamban a jogosult által el nem végzett 

kiegészítő képzés szükséges, a fogadó tagállam megkövetelheti a jogosulttól, hogy a saját 

tagállamban használatos, képzettséghez kapcsolódó címet a fogadó tagállam által megállapítandó 

megfelelő formában használja. 

 

55. cikk 

A társadalombiztosítási alapok általi jóváhagyás 

Az 5. cikk (1) bekezdésének és a 6. cikk első albekezdése b) pontjának a sérelme nélkül, azok a 

tagállamok, amelyek a területükön szakmai képesítést szerzett személyektől a társadalombiztosítási 

alap általi jóváhagyás megszerzéséhez megkövetelik, hogy munkahelyi képzés keretében felkészítő 

időszakot töltsenek le és/vagy bizonyos ideig szakmai tapasztalatot szerezzenek, mellőzik e 

kötelezettség megkövetelését a más tagállamban megszerzett orvosi és fogorvosi szakmai képesítés 

megszerzéséről szóló okiratok birtokosai esetében. 
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V. cím 

Közigazgatási együttműködés és végrehajtási felelősség 

56. cikk 

Illetékes hatóságok 

(1) A fogadó tagállam és a saját tagállam illetékes hatóságai szorosan együttműködnek és 

kölcsönösen segítséget nyújtanak egymásnak ezen irányelv alkalmazásának megkönnyítése 

érdekében. Gondoskodnak az egymásnak szolgáltatott adatok bizalmas kezeléséről. 

 

(2) A fogadó tagállam és a saját tagállam illetékes hatóságai — a személyes adatok feldolgozása 

vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. 

október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv1 és a az elektronikus hírközlési 

ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről szóló, 

2002. július 12-i 2002/58/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben (elekronikus 

hírközlési adatvédelmi irányelv)2 előírt személyesadat-védelmi jogi rendelkezéseket 

tiszteletben tartva — adatokat szolgáltatnak egymásnak azokról a fegyelmi eljárásokról, 

büntetőjogi szankciókról, vagy bármely egyéb jelentős súlyú, konkrét körülményekről, 

amelyek az ezen irányelv alapján gyakorolt tevékenységek tekintetében várhatóan 

következményekkel járhatnak.  

 

                                                 
1 HL L 281., 1995.11.23. Az 1882/2003/EK irányelvvel módosított irányelv. 
2 HL L 201., 2002.7.31., 37. o. 
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A saját tagállam megvizsgálja az ilyen körülmények valóságnak való megfelelését, és 

hatóságai döntenek arról, hogy milyen jellegű és milyen terjedelmű vizsgálatra van szükség, 

majd a saját tagállam tájékoztatja a fogadó tagállamot a rendelkezésére álló információkból 

levont következtetéseiről. 

 

(3) Legkésőbb ...* minden tagállam kijelöli azokat a hatóságokat és szerveket, amelyek 

hatáskörrel rendelkeznek az előírt képesítés megszerzését tanúsító okiratok és egyéb 

dokumentumok, illetve adatok kibocsátására, illetve átvételére, valamint azokat, amelyek 

hatáskörrel rendelkeznek a kérelmek fogadására és az ezen irányelvben említett határozatok 

meghozatalára, és erről a többi tagállamot és a Bizottságot haladéktalanul tájékoztatja. 

 

(4) Az (1) bekezdésben említett hatóságok tevékenységei tekintetében minden tagállam kijelöl 

egy koordinátort, és erről a többi tagállamot és a Bizottságot tájékoztatja.  

 A koordinátorok feladatai a következők: 

a) ezen irányelv egységes alkalmazásának elősegítése; 

b) az ezen irányelv alkalmazása szempontjából fontos információk gyűjtése, így például 

arra vonatkozóan, hogy a tagállamokban milyen feltételekkel lehet megkezdeni a 

szabályozott szakmák gyakorlását. 

A b) pontban leírt feladatok teljesítése céljából a koordinátorok segítséget igényelhetnek az 

57. cikkben említett információs szolgálatoktól. 

 

                                                 
* Két évvel ezen irányelv hatálybalépését követően. 
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57. cikk 

Információs szolgálatok 

Minden tagállam legkésőbb ...* -ig kijelöl egy információs szolgálatot, amelynek feladata a 

következő lesz:  

a) az állampolgárok és más tagállamok információs szolgálatai részére a szükséges tájékoztatás 

megadása a szakmai képesítések ezen irányelvben előírt kölcsönös elismerésére vonatkozóan, 

így a szakmákra és e szakmák gyakorlására irányadó nemzeti jogszabályi rendelkezésekre, 

közöttük a szociális rendelkezésekre és adott esetben az etikai szabályokra vonatkozó 

tájékoztatás; 

b) az állampolgárok segítése az ezen irányelvvel rájuk ruházott jogok érvényesítésében, szükség 

szerint a fogadó tagállam más információs szolgálataival és illetékes hatóságával 

együttműködve.  

A Bizottság kérésére az információs szolgálatok a kérés kézhezvételétől számított két hónapon belül 

tájékoztatják a Bizottságot azoknak a vizsgálatoknak az eredményéről, amelyeket a b) pont 

rendelkezései alapján folytatnak. 

58. cikk 

A szakmai képesítések elismerésével foglalkozó bizottság 

(1) A Bizottságot munkájában a szakmai képesítések elismerésével foglalkozó bizottság segíti (a 

továbbiakban: a „bizottság”). 

                                                 
* Két évvel ezen irányelv hatálybalépését követően. 
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(2) Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell 

alkalmazni, tekintettek annak 8. cikke rendelkezéseire. 

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében előírt időtartam két hónap. 

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát. 

 

VI. cím 

Egyéb rendelkezések 

59. cikk 

Jelentések 

(1) Az ...*-től kezdve, a tagállamok kétévente jelentést küldenek a Bizottságnak a rendszer 

alkalmazásáról. A jelentésnek az általános észrevételeken kívül tartalmaznia kell a meghozott 

határozatokra vonatkozó statisztikai kimutatást, valamint az ezen irányelv alkalmazása során 

felmerült főbb problémák ismertetését.  

 

(2) Az ...*-től kezdve, a Bizottság ötévente jelentést készít ezen irányelv végrehajtásáról. 

                                                 
* Két évvel ezen irányelv hatálybalépését követően.  
* Két évvel ezen irányelv hatálybalépését követően.  
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60. cikk 

Eltérési záradék 

Ha ezen irányelv valamely rendelkezésének alkalmazása tekintetében egy tagállam egy 

meghatározott területen jelentős nehézségekbe ütközik, a Bizottság az érintett tagállammal 

együttműködve megvizsgálja ezeket a nehézségeket.  

 

Szükség szerint a Bizottság az 58. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban dönt arról, 

hogy az érintett tagállamnak korlátozott időtartamra engedélyt ad a szóban forgó rendelkezéstől 

való eltérésre. 

61. cikk 

Hatályon kívül helyezés 

A 77/452/EGK, 77/453/EGK, 78/686/EGK, 78/687/EGK, 78/1026/EGK, 78/1027/EGK, 

80/154/EGK, 80/155/EGK, 85/384/EGK, 85/432/EGK, 85/433/EGK, 89/48/EGK, 92/51/EGK, 

93/16/EGK és 1999/42/EK irányelv ...*tól hatályát veszti. A hatályon kívül helyezett irányelvekre 

történő hivatkozást ezen irányelvre történő hivatkozásnak kell tekinteni, és a hatályon kívül 

helyezett irányelvek alapján elfogadott jogi aktusokat a hatályon kívül helyezés nem érinti. 

                                                 
* Két évvel ezen irányelv hatálybalépését követően. 
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62. cikk 

Átültetés 

A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, 

amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb ...*en belül megfeleljenek. Erről 

haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot. 

 

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az 

irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A 

hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg. 

63. cikk 

Hatálybalépés 

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép 

hatályba. 

                                                 
* Két évvel ezen irányelv hatálybalépését követően  
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64. cikk 

Címzettek 

 

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei. 

 

Kelt Brüsszelben,  

 

 az Európai Parlament részéről    a Tanács részéről     

    az elnök          az elnök  

 

________________________ 
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I. MELLÉKLET 

 
Azon szakmai szövetségek és szervezetek jegyzéke, melyek teljesítik a 3. cikk (2) bekezdésében 

foglalt feltételeket 
 

ÍRORSZÁG1 

1. The Institute of Chartered Accountants in Ireland 2 

2. The Institute of Certified Public Accountants in Ireland 2 

3. The Association of Certified Accountants 2 

4. Institution of Engineers of Ireland 

5. Irish Planning Institute 
 

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG 

1. Institute of Chartered Accountants in England and Wales 

2. Institute of Chartered Accountants of Scotland 

3. Institute of Chartered Accountants in Ireland 

4. Chartered Association of Certified Accountants 

5. Chartered Institute of Loss Adjusters 

                                                 
1 Az ír állampolgárok egyben tagjai az Egyesült Királyság alábbi szövetségeinek vagy szer-

vezeteinek is: 
Institute of Chartered Accountants in England and Wales 
Institute of Chartered Accountants of Scotland 
Institute of Actuaries 
Faculty of Actuaries 
The Chartered Institute of Management Accountants 
Institute of Chartered Secretaries and Administrators 
Royal Town Planning Institute 
Royal Institution of Chartered Surveyors 
Chartered Institute of Building 
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6. Chartered Institute of Management Accountants 

7. Institute of Chartered Secretaries and Administrators 

8. Chartered Insurance Institute 

9. Institute of Actuaries 

10. Faculty of Actuaries 

11. Chartered Institute of Bankers 

12. Institute of Bankers in Scotland 

13. Royal Institution of Chartered Surveyors 

14. Royal Town Planning Institute 

15. Chartered Society of Physiotherapy 

16. Royal Society of Chemistry 

17. British Psychological Society 

18. Library Association 

19. Institute of Chartered Foresters 

20. Chartered Institute of Building 

21. Engineering Council 

22. Institute of Energy 

23. Institution of Structural Engineers 

24. Institution of Civil Engineers 

25. Institution of Mining Engineers 

26. Institution of Mining and Metallurgy 

27. Institution of Electrical Engineers 

28. Institution of Gas Engineers 

29. Institution of Mechanical Engineers 
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30. Institution of Chemical Engineers 

31. Institution of Production Engineers 

32. Institution of Marine Engineers 

33. Royal Institution of Naval Architects 

34. Royal Aeronautical Society 

35. Institute of Metals 

36. Chartered Institution of Building Services Engineers 

37. Institute of Measurement and Control 

38. British Computer Society 

 

 

 

________________________ 



 
13781/2/04 REV 2 VL/kf 1 
II. MELLÉKLET DG C I HU 

 

II. MELLÉKLET 

 
A 11. cikk (4) bekezdésének b) pontjában említett speciális rendszerű képzések jegyzéke 

 

1. Egészségügyi és gyermekgondozási jellegű szakképzések 

Az alábbiakra nyújtanak képzést: 

Németországban: 

– gyermekápoló („Kinderkrankenschwester/Kinderkrankenpfleger”), 

– fizioterapeuta/gyógytornász („Krankengymnast(in)/Physiotherapeut(in)”)1, 

– ergotherapeuta („Beschäftigungs- und Arbeitstherapeut/Ergotherapeut”), 

– logopédus („Logopäde/Logopädin”), 

– ortoptikus („Orthoptist(in)”), 

 

 

 

                                                 
1 1994. június 1-től a „Krankengymnast(in)” szakmai címet megváltoztatták 

„Physiotherapeut(in)”-ra. Mindazonáltal azok a szakemberek, akik ennél korábban szerezték 
meg oklevelüket, kívánság szerint továbbra is használhatják a korábbi “Krankengymnast(in)” 
címet. 
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– államilag elismert képesítésű gyermekgondozó („Staatlich anerkannte(r) Erzieher(in)”), 

– államilag elismert képesítésű gyógypedagógus („Staatlich anerkannte(r) Heilpädagoge(-

in)”), 

– orvosi laboratóriumi asszisztens („medizinisch-technische(r) Laboratoriums- 

Assistent(in)”), 

– radiológiai asszisztens („medizinisch-technische(r) Radiologie-Assistent(in)”), 

– izotóp asszisztens („medizinisch-technische(r) Assistent(in) für Funktionsdiagnostik”), 

– állat-egészségügyi technikus („veterinärmedizinisch-technische(r) Assistent(in)”), 

– dietetikus („Diätassistent(in)”), 

– gyógyszerész technikus („Pharmazieingenieur”), aki 1994. március 31. előtt vett részt 

képzésben a Német Demokratikus Köztársaságban vagy az új szövetségi tartományok 

területén, 

– pszichiátriai szakápoló („Psychiatrische(r) Krankenschwester/Krankenpfleger”), 

– beszédterapeuta („Sprachtherapeut(in)”). 
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A Cseh Köztársaságban: 

– egészségügyi asszisztens („zdravotnický asistent”), 

a képzés teljes időtartama legalább 13 év, beleértve egy legalább nyolcéves általános isko-

lai képzést, valamint egy egészségügyi szakközépiskolában elvégzendő négyéves középfo-

kú szakképzést, amely „maturitní zkouška” vizsgával zárul. 

– táplálkozási asszisztens („nutriční asistent”), 

a képzés teljes időtartama legalább 13 év, beleértve egy legalább nyolcéves általános isko-

lai képzést, valamint egy egészségügyi szakközépiskolában elvégzendő négyéves középfo-

kú szakképzést, amely „maturitní zkouška” vizsgával zárul.. 

Olaszországban: 

– fogtechnikus („odontotecnico”), 

– látszerész („ottico”). 

Cipruson: 

– fogtechnikus („οδοντοτεχνίτης”), 

a képzés teljes időtartama legalább 14 év, beleértve legalább egy hatéves általános iskolai 

képzést, egy hatéves középiskolai képzést, az ezt követő kétéves felsőfokú szakképzést, és 

1 év szakmai tapasztalatot. 
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– látszerész („τεχνικός oπτικός”), 

a képzés teljes időtartama legalább 14 év, beleértve legalább egy hatéves általános iskolai 

képzést, egy hatéves középiskolai képzést, az ezt követő kétéves felsőfokú képzést, és 1 év 

szakmai tapasztalatot. 

Lettországban: 

– fogászati asszisztens („zobārstniecības māsa”), 

a képzés teljes időtartama legalább 13 év, beleértve egy legalább tízéves általános iskolai 

képzést, egy kétéves, egészségügyi oktatási intézményben folytatott szakképzést, , vala-

mint az ezt követő 3 év szakmai tapasztalatot, amelynek lezárásaként szakvizsgát kell tenni 

a bizonyítvány megszerzéséért.  

– biomedikus laboratóriumi asszisztens („biomedicīnas laborants”), 

a képzés teljes időtartama legalább 12 év, beleértve egy legalább tízéves általános iskolai 

képzést, egy kétéves, egészségügyi oktatási intézményben folytatott szakképzést, , vala-

mint az ezt követő 2 év szakmai tapasztalatot, amelynek lezárásaként szakvizsgát kell tenni 

a bizonyítvány megszerzéséért. 
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– fogtechnikus („zobu tehniķis”), 

a képzés teljes időtartama legalább 12 év, beleértve egy legalább tízéves általános iskolai 

képzést, egy kétéves, egészségügyi oktatási intézményben folytatott szakképzést, valamint 

az ezt követő 2 év szakmai tapasztalatot, amelynek lezárásaként szakvizsgát kell tenni a bi-

zonyítvány megszerzéséért. 

– fizioterápiás asszisztens („fizioterapeita asistents”), 

a képzés teljes időtartama legalább 13 év, beleértve egy legalább tízéves általános iskolai 

képzést, egy hároméves, egészségügyi oktatási intézményben folytatott szakképzést, vala-

mint az ezt követő 2 év szakmai tapasztalatot, amelynek lezárásaként szakvizsgát kell tenni 

a bizonyítvány megszerzéséért. 

Luxemburgban: 

– radiológiai asszisztens („assistant(e) technique médical(e) en radiologie”), 

– orvosi laboratóriumi asszisztens („assistant(e) technique médical(e) de laboratoire”), 

– pszichiátriai szakápoló („infirmier/ière psychiatrique”), 

– sebészasszisztens-technikus („assistant(e) technique médical(e) en chirurgie”), 

– gyermekápoló („infirmier/ière puériculteur/trice”), 

– aneszteziológiai szakápoló („infirmier/ière anesthésiste”), 

– képesített gyógymasszőr („masseur/euse diplômé(e)”), 

– gyermekgondozó („éducateur/trice”). 
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Hollandiában: 

– állatorvosi asszisztens („dierenartsassistent”), 

az általános és a szakképzés teljes időtartama legalább 13 év, beleértve a következőket: 

i. legalább három év szakképzés szakiskolában, mely vizsgával zárul, egyes esetekben 

további 1-2 éves szakosodási kurzussal, mely ugyancsak vizsgával zárul, vagy 

ii. legalább két és fél éves szakképzés szakiskolában, mely vizsgával zárul, és kiegészül 

legalább hat hónapos szakmai tapasztalattal vagy legalább hat hónapos szakmai gya-

korlattal egy jóváhagyott intézményben, vagy 

iii. legalább két éves szakképzés szakiskolában, mely vizsgával zárul, és kiegészül leg-

alább egyéves szakmai tapasztalattal vagy legalább egyéves szakmai gyakorlattal egy 

jóváhagyott intézményben, vagy 

iv. az állatorvosi asszisztens („dierenartsassistenten”) esetében három év szakképzés 

szakiskolában (MBO-rendszer), vagy három év szakképzés a duális gyakornoki 

rendszerben (LLW), mindkettő vizsgával zárul. 
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Ausztriában: 

- gyermek- és ifjúsági szakápoló („spezielle Grundausbildung in der Kinder- und 

Jugendlichenpflege”), 

- pszichiátriai szakápoló („spezielle Grundausbildung in der psychiatrischen Gesundheits- und 

Krankenpflege”), 

- kontaktlencse-optikus („Kontaktlinsenoptiker”), 

- pedikűrös („Fußpfleger”), 

- hallókészülék-technikus („Hörgeräteakustiker”), 

- gyógyáru-kereskedő („Drogist”), 

az általános és a szakképzés teljes időtartama legalább tizennégy év, beleértve legalább ötéves kép-

zést meghatározott képzési rendszerben, legalább három év időtartamú, részben a munkahelyen ka-

pott képzésből, részben szakképzési intézményben biztosított képzésből álló szakmai képzésre, il-

letve szakmai gyakorlati és képzési időszakra osztva, amelyet szakvizsga követ a szakma gyakorlá-

sára és a gyakornokok képzésére való jogosultság megszerzéséért, 
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- masszőr (Masseur), 

az általános és a szakképzés teljes időtartama legalább tizennégy év, beleértve ötéves képzést meg-

határozott képzési rendszerben, amely kétéves időtartamú szakmai képzést, kétéves szakmai gya-

korlati és képzési időszakot és egyéves képzést foglal magában, amelyet szakvizsga követ a szakma 

gyakorlására és a gyakornokok képzésére való jogosultság megszerzéséért, 

- óvodai dolgozó (Kindergärtner/in), 

- gyermekgondozó (Erzieher), 

az általános és a szakképzés teljes időtartama tizenhárom év, beleértve ötéves szakosított iskolai 

szakképzést, amely vizsgával zárul. 

 

Szlovákiában: 

– alapfokú művészeti iskolai tánctanár („učiteľ v tanečnom odbore na základných 

umeleckých školách”), 

a képzés teljes időtartama legalább 14,5 év, beleértve egy legalább nyolcéves általános is-

kolai képzést, egy négyéves szakirányú középiskolai képzést, valamint 5 félév táncpedagó-

gusi képzést.  
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– oktató speciális oktatási intézményben és szociális ellátási intézményben 

(„vychovávatel’ v špeciálnych výchovných zariadeniach a v zariadeniach sociálnych 

služieb”), 

a képzés teljes időtartama legalább 14 év, beleértve 8/9 év általános iskolai képzést, egy 

négyéves időtartamú pedagógiai szakközépiskolai vagy egyéb középiskolai képzést, vala-

mint egy további kétéves, nem nappali tagozatos pedagógiai képzést.. 

 

2. Kézműipari ágazat „mester” szinten („Mester/Meister/Maître”), ezen irányelv III. 

címének II. fejezetében nem említett oktatás és szakképzés 

A következőkre vonatkozó képzés: 

Dániában: 

- látszerész („optometrist”), 

a képzés teljes időtartama tizennégy év, beleértve az ötéves szakképzés időtartamát is, amely a kép-

zést nyújtó intézményben folytatott két és fél éves elméleti képzésből, valamint két és fél éves mun-

kahelyi szakmai gyakorlatból áll, amelynek végén az ipari tevékenységnek megfelelő elismert vizs-

gát kell tenni, és a vizsga sikeres letételét követően a vizsgázó jogosult a „Mester” cím használatára; 

- ortopédiai műszerész („ortopædimekaniker”), 
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a képzés teljes időtartama tizenkét és fél év, beleértve a három és fél éves szakképzés időtartamát is, 

amely a képzést nyújtó intézményben folytatott hat hónapos elméleti képzésből, valamint három-

éves munkahelyi szakmai gyakorlatból áll, amelynek végén az ipari tevékenységnek megfelelő el-

ismert vizsgát kell tenni, és a vizsga sikeres letételét követően a vizsgázó jogosult a „Mester” cím 

használatára; 

- ortopédiai lábbeli készítő („ortopædiskomager”), 

a képzés teljes időtartama tizenhárom és fél év, beleértve a négy és fél éves szakképzés időtartamát 

is, amely a képzést nyújtó intézményben megtartott kétéves elméleti képzésből, valamint két és fél 

éves munkahelyi szakmai gyakorlatból áll, amelynek végén az ipari tevékenységnek megfelelő el-

ismert vizsgát kell tenni, és a vizsga sikeres letételét követően a vizsgázó jogosult a „Mester” cím 

használatára. 

 

 Németországban: 

- látszerész („Augenoptiker”), 

- fogtechnikus („Zahntechniker”), 

- ortopédiai kötszerész és fűzőkészítő („Bandagist”), 

- hallókészülék-készítő („Hoergeraeteakustiker”), 

- ortopédiai műszerész („Orthopädiemechaniker”), 

- ortopédiai cipész („Orthopädieschuhmacher”), 
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Luxemburgban: 

- látszerész („opticien”), 

- fogtechnikus („mécanicien dentaire”), 

- hallókészülék-készítő („audioprothésiste”), 

- ortopédiai műszerész/ortopédiai kötszerész és fűzőkészítő („mécanicien 

orthopédiste/bandagiste”), 

- ortopédiai cipész („orthopédiste-cordonnier”), 

a képzések teljes időtartama tizennégy év, beleértve a legalább ötéves, meghatározott képzési rend-

szerű képzést, amely a képzést nyújtó intézményben folytatott elméleti képzésből, valamint munka-

helyi szakmai gyakorlatból áll, amely végén vizsgát kell tenni, amely a szakipari tevékenységnek 

önálló vállalkozóként vagy hasonló felelősségi szintű alkalmazottként való gyakorlására jogosít. 
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Ausztriában: 

- ortopédiai kötszerész és fűzőkészítő („Bandagist”), 

- fűzőkészítő („Miederwarenerzeuger”), 

- látszerész („Optiker”), 

- ortopédiai cipész („Orthopädieschuhmacher”), 

- ortopédiai technikus („Orthopädietechniker”), 

- fogtechnikus („Zahntechniker”), 

- kertész („Gärtner”), 

az általános és szakképzés teljes időtartama legalább tizennégy év, beleértve legalább ötéves kép-

zést meghatározott képzési rendszerben, legalább három év időtartamú, részben a munkahelyen 

folytatott képzésből, részben szakképzési intézetben folytatott képzésből álló gyakornoki képzésre, 

illetve legalább kétéves szakmai gyakorlati és képzési időszakra osztva, amelyet mestervizsga követ 

a szakma gyakorlására, gyakornokok képzésére és a „Meister” cím használatára való jogosultság 

megszerzése céljából. 
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Mező- és erdőgazdasági mester, nevezetesen: 

- mezőgazdasági mester („Meister in der Landwirtschaft”), 

- a vidéki házi gazdálkodás mestere („Meister in der ländlichen Hauswirtschaft”), 

- kertészeti mester („Meister im Gartenbau”), 

- a piaci kertészet mestere („Meister im Feldgemüsebau”), 

- gyümölcstermesztési és -feldolgozási mester („Meister im Obstbau und in der 

Obstverwertung”), 

- szőlőtermesztési és borászmester („Meister im Weinbau und in der Kellerwirtschaft”), 

- tejtermelő mester („Meister in der Molkerei- und Käsereiwirtschaft”), 

- lótenyésztő mester („Meister in der Pferdewirtschaft”), 

- haltenyésztő mester („Meister in der Fischereiwirtschaft”), 

- baromfitenyésztő mester („Meister in der Geflügelwirtschaft”), 

- méhészmester („Meister in der Bienenwirtschaft”), 

- erdészmester („Meister in der Forstwirtschaft”), 

- erdőtelepítési és erdőmérnök mester („Meister in der Forstgarten- und Forstpflegewirtschaft”), 

- a mezőgazdasági raktározás mestere („Meister in der landwirtschaftlichen Lagerhaltung”), 
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az általános és szakképzés teljes időtartama legalább tizenöt év, beleértve legalább hatéves képzést 

meghatározott képzési rendszerben, legalább három év időtartamú, részben a munkahelyen folyta-

tott képzésből, részben szakképzési intézetben folytatott képzésből álló szakmai képzésre, illetve 

hároméves szakmai gyakorlati és képzési időszakra osztva, amelyet mestervizsga követ a szakma 

gyakorlására, gyakornokok képzésére és a „Meister” cím használatára való jogosultság megszerzé-

séért. 

 

 Lengyelországban: 

– gyakorlati szakképzési oktató („Nauczyciel praktycznej nauki zawodu”), 

amely az alábbiakat foglalja magában: 

i. 8 év általános iskolai képzés, 5 év középiskolai szakképzés vagy ezzel egyenértékű 

középiskolai képzés a megfelelő területen, amelyet egy összesen legalább 150 órából 

álló pedagógiai képzés, illetve munkavédelmi és munkaegészségügyi kurzus követ; 

továbbá kétéves szakmai tapasztalat azon a területen, amelyen az adott személy taní-

tani fog; vagy 

 

ii. 8 év általános iskolai képzés, 5 év középiskolai szakképzés, valamint ezt követően 

egy felsőfokú pedagógiai oktatási intézmény elvégzését tanúsító oklevél; vagy 

 

iii. 8 év általános iskolai képzés, 2–3 év alapszintű középiskolai szakképzés, legalább 

hároméves szakmai tapasztalat, amelyet az adott szakterületen szerzett mesterlevél 

igazol, valamint ezt követően egy összesen legalább 150 órából álló pedagógiai kép-

zés. 
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Szlovákiában: 

– szakoktató („majster odbornej výchovy”), 

a képzés teljes időtartama legalább 12 év, beleértve 8 év általános iskolai képzést, egy 

négyéves időtartamú szakképzést (teljes középiskolai szakképzés és/vagy a megfelelő (ha-

sonló) területen szakmai képzésben való részvétel vagy szakmai tanfolyam elvégzése), 

összesen legalább hároméves szakmai tapasztalat azon a területen, amelyen az adott sze-

mély a teljes képzést vagy szakmai képzést elvégezte, és kiegészítő pedagógiai tanulmá-

nyok végzése tanári képesítést nyújtó karon vagy a műszaki egyetemeken; vagy teljes kö-

zépiskolai képzés és szakmai képzés a megfelelő (hasonló) szakképzés vagy szakmai kur-

zus keretében, legalább 3 év szakmai tapasztalat azon a területen, amelyen az adott sze-

mély a képzést vagy szakmai képzést elvégezte, és kiegészítő pedagógiai tanulmányok 

végzése tanári képesítést nyújtó karon, illetve 2005. szeptember 1-jével bezárólag speciális 

pedagógiai képzés, amelyet a módszertani központok speciális oktatási intézményekben 

szerveznek szakoktatók számára, kiegészítő pedagógiai tanulmányok nélkül . 
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3. Tengerhajózási ágazat 

a) Tengeri fuvarozás 

A következőkre vonatkozó képzés : 

a Cseh Köztársaságban: 

– fedélzeti segédtiszt („palubní asistent”), 

– navigációs őrszolgálati tiszt („námořní poručík”), 

– elsőtiszt („první palubní důstojník”), 

– kapitány („kapitán”), 

– motorasszisztens („strojní asistent”), 

– fedélzeti mérnök-tiszt („strojní důstojník”), 

– másodgéptiszt („druhý strojní důstojník”), 

– első géptiszt („první strojní důstojník”), 

– elektrotechnikus („elektrotechnik”), 

– első elektrotechnikus-tiszt („elektrodůstojník”). 
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Dániában: 

- hajóskapitány („skibsfører”), 

- elsőtiszt („overstyrmand”), 

- kormányos, fedélzeti tiszt („enestyrmand, vagthavende styrmand”), 

- fedélzeti tiszt („vagthavende styrmand”), 

- gépüzemvezető („maskinchef”), 

- első géptiszt („1. maskinmester”), 

- géptéri őrszolgálatért felelős géptiszt („1. maskinmester/vagthavende maskinmester”) 

 

  

Németországban: 

- hajóskapitány part menti (szállításban részt vevő) nagy hajón („Kapitän AM”), 

- hajóskapitány part menti (szállításban részt vevő) hajón („Kapitän AK”), 

- fedélzeti tiszt part menti (szállításban részt vevő) nagy hajón („Nautischer Schiffsoffizier 

AMW”), 

- fedélzeti tiszt part menti (szállításban részt vevő) hajón („Nautischer Schiffsoffizier AKW”), 

- C minősítésű gépüzemvezető („Schiffsbetriebstechniker CT - Leiter von Maschienenanlagen”), 

- C minősítésű gépkezelő („Schiffsmaschinist CMa - Leiter von Maschienenanlagen”), 

- C minősítésű hajógép-üzemvezető („Schiffsbetriebstechniker CTW”), 

- C minősítésű hajógépkezelő - önálló szolgálatot teljesítő géptiszt („Schiffsmaschinist CMaW - 

Technischer Alleinoffizier”). 
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Olaszországban: 

- fedélzeti tiszt („ufficiale di coperta”), 

- géptiszt („ufficiale di macchina”). 

 

Lettországban: 

– hajós elektrotechnikus-tiszt („kuģu elektromehāniķis”), 

– hűtőgépkezelő („kuģa saldēšanas iekārtu mašīnists”). 

Hollandiában: 

- elsőtiszt [part menti (szállításban részt vevő) hajón] (kiegészítő képzéssel) [„stuurman kleine 

handelsvaart (met aanvulling)”], 

- (okleveles) gépüzemvezető („diploma motordrijver”), 

- VTS tisztviselő („VTS-functionaris”) 
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amelyekhez a következő képzés szükségesek: 

 

a Cseh Köztársaságban: 

i. fedélzeti segédtiszt esetében („palubní asistent”), 

1. Legalább 20 éves életkor. 

2. a) Tengerészeti akadémia, vagy tengerészeti főiskola — tengerhajózási gépüzem 

szak, mindkét képzés a„maturitní zkouška” vizsgával zárul, és hajón teljesített 

legalább hathavi igazolt tengerjáró szolgálat a tanulmányokkal párhuzamosan, 

vagy 

b) Hajón teljesített legalább kétéves igazolt tengerjáró szolgálat, melynek minősí-

tő részét képezi a hajó hídján teljesített navigációs őrszolgálat, továbbá a STCW-

kód (Nemzetközi egyezmény a tengerészek képzéséről, képesítéséről és az őrszol-

gálat ellátásáról) szerinti A-II/1 alkalmassági szintű akkreditált képzés elvégzése, 

amelyet egy olyan tengerészeti akadémia, vagy főiskola tartott, amely a nemzet-

közi SCTW-egyezmény tagja, és az MTC (a Cseh Köztársaság tengerhajózási bi-

zottsága) által elismert vizsgabizottság előtt tett sikeres vizsga. 

ii. a navigációs őrszolgálati tiszt esetében („námořní poručík”), 
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1. Legalább 500 bruttóregisztertonnás hajón fedélzeti segédtisztként teljesített leg-

alább hathavi igazolt tengerjáró szolgálat a tengerészeti főiskolai vagy akadémiai 

diplomával rendelkezők számára, vagy egyéves szolgálat az akkreditált képzést 

végzettek számára, beleértve legalább hathavi minősítő szolgálatot navigációs 

őrszolgálatban. 

2. A fedélzeti kadétok esetében megfelelően kitöltött és jóváhagyott fedélzeti kép-

zési napló. 

iii. az elsőtiszt esetében („první palubní důstojník”), 

Navigációs őrszolgálati tiszti alkalmassági bizonyítvány legalább 500 bruttóregisz-

ter-tonnás hajón navigációs őrszolgálati tiszti minőségben teljesített legalább 

tizenkéthavi igazolt tengerjáró szolgálat alapján. 

iv. a kapitány esetében („kapitán”), 

i. Hajóskapitányi bizonyítvány 500-3000 bruttóregisztertonnás hajón teljesített 

szolgálatról. 

ii Elsőtiszti alkalmassági bizonyítvány legalább 3000 bruttóregisztertonnás hajóra 

és elsőtiszti minőségben teljesített legalább hathavi igazolt tengerjáró szolgálat 

legalább 500 bruttóregisztertonnás hajón és elsőtiszti minőségben teljesített leg-

alább hathavi igazolt tengerjáró szolgálat legalább 3000 bruttóregisztertonnás 

hajón. 
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v. a motorasszisztens esetében („strojní asistent”), 

1. Legalább 20 éves életkor. 

2. Tengerészeti akadémia vagy tengerészeti főiskola — tengerhajózási gépüzemi 

szak, és hajón teljesített legalább hathavi igazolt tengeri szolgálat a tanulmá-

nyokkal párhuzamosan. 

vi. fedélzeti mérnök-tiszt esetében („strojní důstojník”), 

Legalább hathavi igazolt tengeri szolgálat motorasszisztensi minőségben a tenge-

részeti főiskolai vagy akadémiai diplomával rendelkezők számára. 

vii. második géptiszt esetében („druhý strojní důstojník”), 

Legalább 12 havi igazolt tengeri szolgálat harmadik géptiszti minőségben olyan 

hajón, melynek a hajtóteljesítménye a főgépen 750 kW vagy annál nagyobb. 

viii. az első géptiszt esetében („první strojní důstojník”), 

Megfelelő igazolás legalább 6 havi igazolt tengeri szolgálatról második géptiszti 

minőségben olyan hajón, melynek a hajtóteljesítménye a főgépen 3000 kW vagy 

annál nagyobb. 
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ix. az elektrotechnikus esetében („elektrotechnik”), 

1. Legalább 18 éves életkor. 

2. Tengerészeti vagy más akadémia, elektrotechnikusi szak, vagy elektrotechnikai 

műszaki iskola vagy főiskola, mindegyik képzés „maturitní zkouška” vizsgával 

zárul és legalább tizenkéthavi igazolt elektrotechnikai gyakorlat egészíti ki. 

x. első elektrotechnikus-tiszt esetében („elektrodůstojník”), 

1. Tengerészeti akadémia vagy főiskola, tengerhajózási elektrotechnikusi szak, 

vagy más akadémia vagy elektrotechnikai középfokú képzés, a képzések 

„maturitní zkouška” vizsgával vagy államvizsgával zárulnak. 

2. Legalább 12 havi igazolt tengeri szolgálat elektrotechnikusi minőségben a 

tengerészeti főiskolai vagy tengerészeti akadémiai diplomával rendelkezők 

számára, vagy legalább 24 havi igazolt tengeri szolgálat középfokú képzés-

sel rendelkezők számára. 

− Dániában, kilenc év általános iskolai képzés, amelyet tizenhét-harminchat hónapos alapképzés 

és/vagy tengeri szolgálat követ, kiegészítve a következőkkel: 

i. fedélzeti tisztek esetében egyéves szakképzés, 

ii. egyéb beosztásokban hároméves szakképzés. 
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– Németországban, a teljes képzés időtartama 14-18 év , beleértve egy hároméves szak-

irányú alapképzést és egyéves tengeri szolgálatot, melyet 1-2 éves szakirányú képzés 

követ, és amelyet, adott esetben, két év hajózási szakmai tapasztalat egészít ki. 

– Lettországban: 

i. a hajós elektrotechnikus-tiszt esetében („kuģu elektromehāniķis”), 

1. Legalább 18 éves életkor. 

2. A képzés teljes időtartama legalább 12 év és 6 hónap, ebből legalább 9 év általá-

nos iskolai és 3 év szakképzés. Ezen felül legalább 6 hónapos tengeri szolgálat, 

mint hajó-elektrotechnikus, vagy asszisztens a hajó elektrotechnikusa mellett 

olyan hajón, melyen legalább 750 kW-s generátor van. A szakképzést szakmai 

vizsga zárja le az illetékes hatóságok előtt a Közlekedési Minisztérium által jóvá-

hagyott képzési programmal összhangban. 

ii. a hűtőgépkezelő esetében („kuģa saldēšanas iekārtu mašīnists”), 
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1. Legalább 18 éves életkor. 

2. A képzés teljes időtartama legalább 13 év, ebből legalább 9 év általános iskolai és 

3 év szakképzés. Ezen felül legalább 12 hónapos tengeri szolgálat, mint asszisz-

tens a hajó hűtőgépész mérnöke mellett. A szakképzést szakmai vizsga zárja le az 

illetékes hatóságok előtt a Közlekedési Minisztérium által jóváhagyott képzési 

programmal összhangban. 

− Olaszországban, a teljes képzési idő tizenhárom év, amelynek része a legalább ötéves, vizsgával 

záruló szakképzés, ahol szükséges, szakmai gyakorlattal kiegészítve. 

 

– Hollandiában: 

i. az első tiszt part menti szállításban részt vevő hajón (kiegészítő képzéssel) [„stuurman kleine 

handelsvaart (met aanvulling)”], és az (okleveles) gépüzemvezető („diploma motordrijver”) eseté-

ben a teljes képzési idő tizennégy év, amelyből legalább két évet szakképzési intézményben kell 

eltölteni, tizenkét hónapos szakmai gyakorlattal kiegészítve, 

ii. a VTS tisztviselő („VTS-functionaris”) esetében a teljes képzési idő legalább tizenöt év, 

amelyből legalább három év felsőszintű szakképzés („HBO”) vagy középszintű szakképzés 

(„MBO”), amelyet legalább tizenkét heti elméleti képzést tartalmazó nemzeti és regionális szakosító 

képzések követnek, amelyek mindegyikét záróvizsga követi, 

 

és amely képzéseknek a nemzetközi STCW-egyezmény (az 1978. évi Nemzetközi egyezmény a 

tengerészek képzéséről, képesítéséről és az őrszolgálat ellátásáról) hatálya alatt elismert képzések-

nek kell lenniük. 
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b) Tengeri halászat: 

A következőkre vonatkozó képzés: 

Németországban: 

- mélytengeri halászati kapitány („Kapitän BG/Fischerei”), 

- part menti halászati kapitány („Kapitän BLK/Fischerei”), 

- fedélzeti tiszt, mélytengeri halászat („Nautischer Schiffsoffizier BGW/Fischerei”), 

- fedélzeti tiszt, part menti halászat („Nautischer Schiffsoffizier BK/Fischerei”), 

 

 Hollandiában: 

- első tiszt/első géptiszt V („stuurman werktuig-kundige V”), 

- gépész IV (halászhajó) („werktuigkundige IV visvaart”), 

- első tiszt IV (halászhajó) („stuurman IV visvaart”), 

- első tiszt/első géptiszt VI („stuurman werktuigkundige VI”), 

amelyekhez a következő képzés szükséges: 

- Németországban a teljes képzési idő 14-18 év, beleértve a hároméves szakmai alapképzést és 

egy év tengeren töltött szolgálati időt, amelyet egy- vagy kétéves szakképzés követ, adott esetben, 

kétéves navigációs gyakorlattal kiegészítve, 
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- Hollandiában a teljes képzési idő 13-15 év, amelyből legalább két évet szakképző intézményben 

kell eltölteni tizenkét hónapos szakmai gyakorlattal kiegészítve, 

és amely képzéseknek a Torremolinosi egyezmény (Nemzetközi egyezmény a halászhajók bizton-

ságáról, 1977) hatálya alatt elismert képzésnek kell lennie. 

 

  

4. Technikai ágazatok 

A következőkre vonatkozó képzés: 

A Cseh Köztársaságban: 

– engedéllyel rendelkező technikus, engedéllyel rendelkező földmérő („autorizovaný 

technik, autorizovaný stavitel”), 

a képzés teljes időtartama legalább 9 év, beleértve egy négyéves műszaki szakközépiskolai 

szakképzést, amely »maturitní zkouška« vizsgával zárul (műszaki szakközépiskolai vizs-

ga), 5 év szakmai gyakorlat, és az építőipar egyes szakmai tevékenységeinek végzését le-

hetővé tevő szakmai képesítő vizsgával zárul (50/1976 Sb. sz. törvénynek (építésügyi tör-

vény) és a 360/1992 Sb. sz. törvénynek megfelelően). 

– teherautósofőr („fyzická osoba řídící drážní vozidlo”), 

a képzés teljes időtartama legalább 12 év, beleértve egy legalább nyolcéves általános is-

kolai képzést, valamint egy legalább négyéves középiskolai szakképzést, amely egy 

»maturitní zkouška« vizsgával zárul és a gépjárművek hajtóerejével kapcsolatos záró-

vizsgával végződik. 

. 

 

– teherautó karbantartó technikus („drážní revizní technik”), 

a képzés teljes időtartama legalább 12 év, beleértve egy legalább nyolcéves általános isko-

lai képzést, valamint egy gépipari vagy egy elektrotechnikai szakközépiskolában elvégzen-
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dő legalább négyéves középiskolai szakképzést, amely »maturitní zkouška« vizsgával zá-

rul. 

– gépjárművezető oktató („učitel autoškoly”), 

Legalább 24 éves életkor, a képzés teljes időtartama legalább 12 év, beleértve egy legalább 

nyolcéves általános iskolai képzést, valamint egy, a közlekedésre vagy a gépészetre specia-

lizálódott, legalább négyéves középiskolai szakképzést, amely „maturitní zkouška” vizsgá-

val zárul. 

– államilag elismert gépjármű forgalombiztonság-vizsgáló technikus („kontrolní technik 

STK”), 

Legalább 21 éves életkor; a képzés teljes időtartama legalább 12 év, beleértve egy legalább 

nyolcéves általános iskolai képzést, valamint egy legalább négyéves középiskolai szakkép-

zést, amely „maturitní zkouška” vizsgával zárul, és amelyet egy legalább kétéves műszaki 

gyakorlat követ; az érintett személy rendelkezik művezetői engedéllyel, és a bűnügyi nyil-

vántartásban nem szerepel, továbbá el kell végeznie egy legalább 120 órás speciális kép-

zést államilag elismert technikusok számára, amelynek a végén sikeres vizsgát kell tennie. 

– gépjármű károsanyagkibocsátás-vizsgáló szerelő („mechanik měření emisí”), 

a képzés teljes időtartama legalább 12 év, beleértve egy legalább nyolcéves általános isko-

lai képzést, valamint egy legalább négyéves középiskolai szakképzést, amely »maturitní 

zkouška« vizsgával zárul; továbbá a jelöltnek el kell végeznie egy hároméves műszaki 

gyakorlatot és „a gépjárművek károsanyagkibocsátás-vizsgáló szerelők” számára szerve-

zett nyolcórás speciális képzést, amelynek a végén sikeres vizsgát kell tennie . 



 
13781/2/04 REV 2 VL/kf 28 
II. MELLÉKLET DG C I HU 

 

– I. osztályú hajóskapitány („kapitán I. třídy”), 

a képzés teljes időtartama legalább 15 év, beleértve egy legalább nyolcéves általános isko-

lai képzést, valamint egy legalább hároméves szakképzést, amely »maturitní zkouška« 

vizsgával zárul, és egy alkalmassági bizonyítvány által igazolt vizsgával ér véget. Ezt a 

szakoktatást négyéves szakmai gyakorlat követi, amely vizsgával zárul. 

– műemléki műkincs restaurátor („restaurátor památek, které jsou díly uměleckých 

řemesel”), 

a képzés teljes időtartama legalább 12 év, beleértve egy teljes műszaki középiskolai szak-

képzést restaurátori szakon, vagy egy tíz-tizenkétéves képzést egy kapcsolódó szakon, és 5 

év szakmai tapasztalat egy teljes műszaki szakközépiskolai képzés esetén, amely 

»maturitní zkouška« vizsgával zárul, vagy 8 év szakmai tapasztalatot abban az esetben, ha 

műszaki szakközépiskolai képzés egy szakmai záróvizsgával végződik. 

– nem műemléki műkincs restaurátor múzeumi és kiállítási gyűjtemények és egyéb kultu-

rális értékek számára („restaurátor děl výtvarných umění, která nejsou památkami a jsou 

uložena ve sbírkách muzeí a galerií, a ostatních předmětů kulturní hodnoty”), 

a képzés teljes időtartama legalább 12 év és 5 év szakmai tapasztalat egy teljes műszaki 

szakközépiskolai képzés esetén, amely „maturitní zkouška” vizsgával zárul. 
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– hulladékgazdálkodó („odpadový hospodář”), 

a képzés teljes időtartama legalább 12 év, beleértve egy legalább nyolcéves általános isko-

lai képzést, valamint egy legalább négyéves középiskolai szakképzést, amely »maturitní 

zkouška« vizsgával zárul, és legalább ötéves tapasztalat a hulladékgazdálkodás terén a 

megelőző 10 év folyamán. 

– robbantásvezető („technický vedoucí odstřelů”), 

a képzés teljes időtartama legalább 12 év, beleértve egy legalább nyolcéves általános isko-

lai képzést, valamint egy legalább négyéves középiskolai szakképzést, amely „maturitní 

zkouška” vizsgával zárul, 

amely kiegészül: 

 

— 2 év földalatti robbantói (földalatti tevékenységre vonatkozóan) vagy 1 év külszíni 

(külszíni tevékenységre vonatkozóan) gyakorlat; beleértve hathónapos robbantási 

asszisztensi tevékenységet; 

 

— százórás gyakorlati és elméleti képzés, amely az illetékes körzeti bányászati ható-

ság előtt tett vizsgával zárul; 

 

— legalább hathónapos szakmai tapasztalat nagy volumenű robbantási munkák ter-

vezéséről és kivitelezéséről; 

 

— 32 órás gyakorlati és elméleti képzés, amely a cseh bányászati hatóság előtt tett vizsgá-

val zárul 
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Olaszországban: 

- földmérő (geometra), 

- képesített gazda („perito agrario”), 

amelyekhez legalább tizenhárom év szakközépiskolai képzés szükséges, amelyből nyolc év a köte-

lező iskolai képzés, azt követi az ötéves középfokú képzés, beleértve a hároméves szakképzést, 

amelynek befejezésekor szakmai érettségi vizsgát kell tenni, továbbá ki kell egészíteni: 

i. a földmérők esetében: földmérő irodában eltöltött legalább kétéves szakmai gyakorlattal vagy 

ötéves munkahelyi gyakorlattal, 

ii. a képesített gazda esetében: legalább kétéves szakmai gyakorlat teljesítésével, 

és amelyet záróvizsga követ. 

 

 Lettországban: 

– vasútgépész szektor segédvezető („vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) palīgs”), 

betöltött 18 éves életkor; a képzés teljes időtartama legalább 12 év, ebből 8 év általános is-

kolai és legalább 4 év szakképzés, a szakképzést a munkaadó szamai vizsgája zárja le, ezt 

követően az illetékes hatóság 5 évre szóló alkalmassági bizonyítványt állít ki. 
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Hollandiában: 

- végrehajtó („gerechtsdeurwaarder”), 

- műfogsorkészítő („tandprotheticus”), 

amelyekhez a következő képzés szükséges: 

i. a végrehajtó („gerechtsdeurwaarder”) esetében összesen tizenkilenc év, beleértve a nyolcéves 

kötelező oktatást, majd a nyolcéves középfokú oktatást és annak keretén belül négyéves műszaki 

képzést, amely befejezését követően záróvizsgát kell tenni, és amelyet hároméves elméleti és gya-

korlati szakképzés egészít ki. 

ii. műfogsorkészítő („tandprotheticus”) esetében összesen tizenöt év teljes idős és három év rész-

idős képzés, beleértve a nyolc év alapfokú oktatást, majd a négy év középfokú oktatást, három év 

szakképzés teljesítését, amely fogtechnikusi elméleti és gyakorlati képzést tartalmaz, kiegészítve 

egy hároméves részidős műfogsor-készítői képzéssel, amelyet záróvizsga követ. 
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Ausztriában: 

- erdész („Förster”), 

- műszaki tanácsadó („Technisches Büro”), 

- munkaerő-kölcsönzés („Überlassung von Arbeitskräften - Arbeitsleihe”), 

- munkaközvetítő („Arbeitsvermittlung”), 

- befektetési tanácsadó („Vermögensberater”), 

- magánnyomozó („Berufsdetektiv”), 

- biztonsági őr („Bewachungsgewerbe”), 

- ingatlanügynök („Immobilienmakler”), 

- ingatlankezelő („Immobilienverwalter”), 

- építésvezető („Bauträger, Bauorganisator, Baubetreuer”), 

- adósságbehajtó („Inkassoinstitut”), 

a képzés időtartama legalább tizenöt év, beleértve nyolc év kötelező iskolai oktatást, amelyet leg-

alább ötéves középfokú műszaki vagy kereskedelmi tanulmányok követnek, amelyet műszaki vagy 

kereskedelmi záróvizsga követ, kiegészítve legalább két év munkahelyi oktatással és képzéssel, 

amelyet a szakmai vizsga követ. 
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- biztosítási tanácsadó („Berater in Versicherungsangelegenheiten”), 

a képzés időtartama legalább tizenöt év , beleértve legalább hatéves képzést meghatározott képzési 

rendszerben, hároméves szakiskolai képzésre, illetve hároméves szakmai gyakorlati és képzési idő-

szakra osztva, amelyet záróvizsga követ, 

- építőmester/tervezés és műszaki számítás („Planender Baumeister”), 

- ácsmester/tervezés és műszaki számítás („Planender Zimmermeister”), 

a képzés időtartama legalább tizennyolc év, beleértve legalább kilenc év szakképzést négy év kö-

zépfokú műszaki képzésre, illetve ötéves szakmai gyakorlatra és képzésre osztva, amelyet szakmai 

vizsga követ a szakma gyakorlására, gyakornokok képzésére való jogosultság megszerzéséért, 

amennyiben e képzés az épületek tervezéséhez, műszaki számítások elvégzéséhez és az építési 

munka felügyeletéhez való jogosultsághoz kapcsolódik („a Mária Terézia-féle kiváltság”), 

- kereskedelmi könyvelő („Gewerblicher Buchhalter”) a kereskedelmi és ipari tevékenységekről 

szóló osztrák törvény (Gewerbeordnung, 1994) alapján, 

- egyéni könyvelő („Selbstaendiger Buchhalter”) a számvitel körébe tartozó szakmákról szóló 

osztrák törvény (Bundesgesetz über die Wirtschaftstreuhandberufe, 1999) alapján. 
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Lengyelországban: 

— gépjárművek közúti alkalmasságának alapszintű vizsgálatát végző diagnosztikai techni-

kus gépjárművizsgáztatási állomáson („diagnosta przeprowadzający badania techniczne 

w stacji kontroli pojazdów o podstawowym zakresie badań”), 

 

a képzés egy nyolcéves általános iskolai képzést, valamint egy ötéves, gépjárművekre 

specializálódott középiskolai műszaki szakképzést foglal magában, továbbá szükséges 

még egy gépjárművizsgáztatási állomáson vagy egy gépjárműszerelő műhelyben eltöl-

tött hároméves gyakorlat és a gépjárművek közúti alkalmasságának a vizsgálatáról szóló 

ötvenegy órás alaptanfolyam, és egy képesítő vizsga sikeres letétele. 

 

— gépjárművek közúti alkalmasságának vizsgálatát végző diagnosztikai technikus a körze-

ti gépjárművizsgáztatási állomáson („diagnosta przeprowadzający badania techniczne 

pojazdu w okręgowej stacji kontroli pojazdów”), 
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a képzés egy nyolcéves általános iskolai képzést, valamint egy ötéves, gépjárművekre 

specializálódott műszaki középiskolai szakképzést foglal magában, továbbá szükséges 

még egy gépjármű vizsgáztatási állomáson vagy egy gépjármű szerelő műhelyben eltöl-

tött négyéves gyakorlat, és egy ötvenegy órás alaptanfolyam a gépjárművek közúti al-

kalmasságának a vizsgálatáról, és egy minősítő vizsga sikeres letétele, 

 

— gépjárművek közúti alkalmasságának vizsgálatát végző diagnosztikai technikus 

gépjárművizsgáztatási állomáson („diagnosta wykonujący badania techniczne pojazdów 

w stacji kontroli pojazdów”), 

 

a képzés a következőket foglalja magában: 

 

i. egy nyolcéves általános iskolai képzést, valamint egy ötéves, gépjárművekre spe-

cializálódott műszaki középiskolai szakképzést, továbbá még egy gépjármű vizs-

gáztatási állomáson vagy egy gépjárműszerelő műhelyben eltöltött négyéves iga-

zolt gyakorlatot, vagy 

 

ii. egy nyolcéves általános iskolai képzést, valamint egy ötéves, nem gépjárművekre 

specializálódott műszaki középiskolai szakképzést, továbbá még egy gépjármű 

vizsgáztatási állomáson vagy egy gépjárműszerelő műhelyben eltöltött nyolcéves 

igazolt gyakorlatot; a teljes képzés, amely általános és szakképzést is tartalmaz, 

összesen 113 óra és minden tanulmányi egység vizsgával végződik. 

 

Az órákban meghatározott időtartamot és a diagnosztikai technikusok részére előírt át-

fogó képzés keretében tartott szakképzés általános tartalmát a 2002. november 28-i inf-

rastrukturális miniszteri rendelet a diagnosztikai technikusokra vonatkozó részletes kö-

vetelményekről külön szabályozza (2002-es Hivatalos Közlöny 208. száma, 1769. tétel).  

 

 

— forgalmi szolgálattevő („dyżurny ruchu”), 

 

a képzés egy legalább nyolcéves általános iskolai képzést, valamint egy legalább négy-
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éves, vasútforgalmi középiskolai szakképzést foglal magába, valamint egy negyvenöt 

napos forgalmi szolgálattevő képzést, és a minősítő vizsga sikeres letételét, vagy 

a képzés egy legalább nyolcéves általános iskolai képzést, valamint egy legalább ötéves, 

a vasúti közlekedésre specializálódott középiskolai szakképzést foglal magába, valamint 

egy hatvanhárom napos forgalmi szolgálattevő képzést, és a minősítő vizsga sikeres le-

tételét.” 
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5. Az Egyesült Királyságban akkreditált nemzeti szakmai képesítést (National Vocational 

Qualifications) nyújtó és skót szakmai képesítést (Scottish Vocational Qualifications) nyújtó akkre-

ditált képzések 

- regisztrált állatorvosi asszisztens („listed veterinary nurse”), 

- bányavillamossági gépészmérnök („mine electrical engineer”), 

- bányamérnök („mine mechanical engineer”), 

- fogorvos („dental therapist”), 

- fogászati asszisztens („dental hygienist”), 

- okleveles látszerész („dispensing optician”), 

- bányászati megbízott („mine deputy”), 

- felszámolóbiztos („insolvency practitioner”), 

- tulajdonátruházási ügyekkel foglalkozó közjegyző („licensed conveyancer”), 

- első tiszt - teherhajókon/személyhajókon - korlátlan működési területen („first mate - 

freight/passenger ships - unrestricted”), 

- második tiszt - teherhajókon/személyhajókon - korlátlan működési területen („second mate - 

freight/passenger ships - unrestricted”), 

- harmadik tiszt - teherhajókon/személyhajókon - korlátlan működési területen („third mate - 

freight/passenger ships - unrestricted”), 
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- fedélzeti tiszt - teherhajókon/személyhajókon - korlátlan működési területen („deck officer - 

freight/passenger ships - unrestricted”), 

- géptiszt - teherhajókon/személyhajókon - korlátlan kereskedelmi területen („engineer officer - 

freight/passenger ships - unlimited trading area”), 

- regisztrált hulladékkezelési szakember („certified technically competent person in waste 

management”). 

A fenti képzések az Egyesült Királyság Nemzeti Szakmai Képesítési Rendszerének (United 

Kingdom National Framework of Vocational Qualifications) 3. és 4. szintű olyan szabályozott kép-

zései, amelyek elvégzéséről olyan igazolást adnak ki, amelyet a Nemzeti Szakmai Képesítési Ta-

nács Nemzeti Szakmai Képesítésként (National Vocational Qualifications, NVQ), illetve Skóciában 

Skóciai Szakmai Képesítésként (Scottish Vocational Qualifications) akkreditált. 

Ezeket a képesítési szinteket a következők szerint határozták meg: 

- 3. szint: alkalmasság különféle komplex és nem rutinjellegű tevékenységek széles körének ellá-

tására különféle helyzetekben. Nagyfokú felelősségvállalás és önállóság szükséges, gyakran mások 

munkájának az irányítása és ellenőrzése is, 

- 4. szint: alkalmasság komplex, műszaki vagy szakmai jellegű tevékenységek széles körének az 

elvégzésére különféle helyzetekben, nagyfokú felelősségvállalás és önállóság tanúsítása mellett, 

mely gyakran magában foglalja a mások munkájáért való felelősségvállalást és az erőforrásokkal 

való gazdálkodást is. 

 

 

 

________________________ 
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III. MELLÉKLET  

 
A 13. cikk (2) bekezdésének harmadik albekezdésében említett szabályozott képzések jegyzé-

ke  
 

Az Egyesült Királyságban: 

Az Egyesült Királyság Nemzeti Szakmai Képesítési Rendszerének (United Kingdom National 

Framework of Vocational Qualifications) 3. és 4. szintű olyan szabályozott képzései, amelyek el-

végzéséről olyan igazolást adnak ki, amelyet a Nemzeti Szakmai Képesítési Tanács Nemzeti Szak-

mai Képesítésként (National Vocational Qualifications, NVQ), illetve Skóciában Skóciai Szakmai 

Képesítésként (Scottish Vocational Qualifications) akkreditált. 

Ezeket a képesítési szinteket a következők szerint határozták meg: 

- 3. szint: alkalmasság különféle, komplex és nem rutinjellegű tevékenységek széles körének ellá-

tására különféle helyzetekben, ahol nagyfokú felelősségvállalás és önállóság szükséges, gyakran 

mások munkájának az irányítása és ellenőrzése is. 

- 4. szint: alkalmasság komplex, műszaki vagy szakmai jellegű tevékenységek széles körének az 

elvégzésére különféle helyzetekben, nagyfokú felelősségvállalás és önállóság tanúsítása mellett, 

mely gyakran magában foglalja a mások munkájáért való felelősségvállalást és az erőforrásokkal 

való gazdálkodást is. 
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Németországban: 

 

- a műszaki asszisztens [„technische(r) Assistent(in)”], kereskedelmi asszisztens 

[„kaufmaennische(r) Assistent(in)”], szociális szakmák („soziale Berufe”) és az államilag elismert 

légzés- és beszédtechnikai, hangképzési instruktor [„staatlich gepruefte(r) Atem-, Sprech- und 

Stimmlehrer(in)”] szakmák gyakorlására előkészítő szabályozott képzések legalább tizenhárom 

éves teljes időtartammal, amelyekhez a középfokú oktatás („mittlerer Bildungsabschluss”) sikeres 

elvégzése szükséges, és magukban foglalják a következőket: 

 

i. legalább három év1 szakosított iskolai („Fachschule”) szakképzés, amely záróvizsgával végző-

dik, és ha lehetséges, egy- vagy kétéves szakosító képzéssel egészül ki, amely szintén záróvizsgával 

végződik, vagy  

ii. legalább két és fél év szakosított iskolai („Fachschule”) szakképzés, amely záróvizsgával vég-

ződik, és hat hónapnál nem rövidebb szakmai gyakorlattal vagy hat hónapnál nem rövidebb, megha-

tározott intézményben eltöltött gyakornoki idővel egészül ki, vagy 

iii. legalább két év szakosított iskolai („Fachschule”) szakképzés, amely záróvizsgával végződik, 

és egy évnél nem rövidebb szakmai gyakorlattal vagy egy évnél nem rövidebb, meghatározott in-

tézményben eltöltött gyakornoki idővel egészül ki. 

 

                                                 
1 A képzés minimális időtartamát három évről két évre lehet rövidíteni, ha az érintett személy egye-

temi tanulmányok folytatására jogosító képesítéssel rendelkezik („Abitur”), vagyis 13 év 
előzetes képzés, vagy a „Fachhocheschule”-be történő felvételre jogosító képesítés („Fachho-
cheschulreife”), vagyis 13 év előzetes képzés. 
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- az államilag elismert [„staatlich gepruefte(r)”] technikus [„Techniker(in)”], üzemgazdász 

[„Betriebswirt(in)”], formatervező [„Gestalter(in)”] és családgondozó [„Familienpfleger(in)”] 

szakmákra vonatkozó szabályozott képzések összesen tizenhat évnél nem rövidebb időtartammal, 

amelyeknek része a (kilenc évnél nem rövidebb időtartamú) kötelező iskola vagy ezzel egyenértékű 

képzés sikeres elvégzése, és egy három évnél nem rövidebb szakiskolai („Berufsschule”) képzés 

sikeres elvégzése, és amelyek legalább két év szakmai gyakorlat, két évnél nem rövidebb nappali 

képzés vagy ennek megfelelő időtartamú, nem nappali rendszerű képzés teljesítését foglalják ma-

gukban, 

- szabályozott képzések és szabályozott munkavégzés közbeni képzések összesen tizenöt évnél 

nem rövidebb időtartammal, amelyeknek része a (kilenc évnél nem rövidebb időtartamú) kötelező 

iskola és szakképzés (általában három év) sikeres elvégzése, melyek általában magukban foglalnak 

legalább két év szakmai gyakorlatot (az esetek többségében három évet), és a munkavégzés közbeni 

képzés részeként egy vizsgát, amelyre a felkészítő képzés a szakmai gyakorlattal egy időben (leg-

alább 1000 órában) vagy nappali képzésben zajlik (legalább egy évig). 

 

 

A német hatóságoknak a Bizottság és a többi tagállam részére meg kell küldeniük az e melléklet alá 

tartozó szakképzések jegyzékét. 
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Hollandiában: 

 

- összesen tizenöt évnél nem rövidebb nappali rendszerben zajló szabályozott képzések, amelyek-

nek része nyolc év alapfokú oktatás és négy év középfokú általános oktatás („MAVO”), felkészítő 

szakoktatás („VBO”) vagy magasabb szintű általános középfokú oktatás teljesítése, és amelyhez 

három- vagy négyéves képzés teljesítése szükséges középfokú szakképző főiskolán („MBO”), ame-

lyet záróvizsga követ, 

- összesen tizenhat évnél nem rövidebb nappali rendszerben zajló szabályozott képzés, amelyek-

nek része nyolc év alapfokú oktatás és legalább négy év felkészítő szakoktatás (VBO) vagy maga-

sabb szintű általános középfokú oktatás teljesítése, és amelyhez legalább négyéves szakképzés telje-

sítése szükséges a gyakornoki rendszerben, amely tartalmaz legalább heti egy nap elméleti oktatást 

főiskolán, a többi napon gyakorlati képzést gyakorlati képzési központban vagy vállalatnál, és ame-

lyet második vagy harmadik szintű záróvizsga követ. 

 

A holland hatóságoknak a Bizottság és a többi tagállam részére meg kell küldeniük az e melléklet 

alá tartozó szakképzések jegyzékét. 
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Ausztriában: 

 

- A felsőszintű szakiskolák („Berufsbildende Hoehere Schulen”), valamint mezőgazdasági és er-

dészeti felsőoktatási intézmények („Höhere Land- und Forstwirtschaftliche Lehranstalten”) képzé-

sei, beleértve a különleges formákat („einschliesslich der Sonderformen”), amelyek szerkezetét és 

szintjét a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések határozzák meg. 

E képzések teljes hossza legalább tizenhárom év, öt év szakképzést foglalnak magukban, és záró-

vizsga követi őket, amelynek letétele bizonyítja a szakmai alkalmasságot. 

- A mesteriskolák („Meisterschulen”), mesterosztályok („Meisterklassen”), ipari mesteriskolák 

(„Werkmeisterschulen”) és építőműves iskolák („Bauhandwerkerschulen”) képzései, amelyek szer-

kezetét és szintjét a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések határozzák meg. 
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E képzések teljes hossza legalább tizenhárom év: kilenc év kötelező oktatást foglalnak magukban, 

amelyet legalább három év szakképzés követ szakosított iskolában vagy legalább három év képzés 

vállalatnál és párhuzamosan szakképző iskolában („Berufsschule”), amelyek mindegyikét záróvizs-

ga követi, és legalább egyéves képzés elvégzése egészíti ki mesteriskolában („Meisterschulen”), 

mesterosztályban („Meisterklassen”), ipari mesteriskolában („Werkmeisterschulen”) vagy építőmű-

ves iskolában („Bauhandwerkerschulen”). Az esetek többségében a képzési idő legalább tizenöt év, 

beleértve a szakmai gyakorlat idejét, amely megelőzi a képzést ezekben az intézményekben, vagy 

részidős képzéssel együtt zajlik (legalább 960 órában). 

 

Az osztrák hatóságoknak a Bizottság és a többi tagállam részére meg kell küldeniük az e melléklet 

alá tartozó szakképzések jegyzékét. 

________________________ 
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IV. MELLÉKLET  

A 17., 18. és 19. cikkekben hivatkozott szakmai tapasztalat-kategóriákhoz tartozó tevékenysé-
gek  

I. jegyzék 

A 69/77/EGK, 68/366/EGK és 82/489/EGK irányelvekkel módosított  

64/427/EGK irányelv alá tartozó főbb csoportok 

1 

64/427/EGK irányelv 

(liberalizációs irányelv: 64/429/EGK) 

NICE-nómenklatúra (megfelel az ISIC 23-40 főcsoportoknak) 

23. főcsoport  Textilanyagok gyártása 

   232   Textilanyagok gyártása és feldolgozása gyapjúfeldolgozó gé-

peken 

   233   Textilanyagok gyártása és feldolgozása pamutfeldolgozó gé-

peken 

   234   Textilanyagok gyártása és feldolgozása selyemfeldolgozó gé-

peken 

   235   Textilanyagok gyártása és feldolgozása len- és kenderfeldol-

gozó gépeken 

   236   Egyéb textilalapanyagokat (juta, keményrost stb.) feldolgozó-

ipar, kötélgyártás 

   237   Kötött és hurkolt termékek gyártása 

   238   Textilkészáru gyártása 

   239   Egyéb textilipari tevékenységek 
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24. főcsoport  Lábbelik, ruházati kiegészítők és ágyneműk gyártása 

   241   Lábbeli gyártás (gumi- és facipők kivételével) 

   242   Egyedi méretes cipők gyártása és javítása 

   243   Ruhagyártás (a szőrmeáruk kivételével) 

   244   Matracok és ágyneműk gyártása 

   245   Bőr- és szőrmeipar 

      

 25. főcsoport  Faipari termékek és parafa termékek gyártása a bútorgyártás kivéte-

lével 

   251   Fűrészáruk készítése és famegmunkálás 

   252   Félkész faáruk gyártása 

   253   Fa építőanyagok sorozatgyártása a parkettagyártást is beleértve

   254   Fa tárolóeszközök gyártása 

   255   Egyéb faipari termékek gyártása (bútorok kivételével) 

   259   Szalmaáruk, parafa, kosártermékek, fonott áru és rattan termé-

kek gyártása, kefegyártás 

      

 26. főcsoport  260   Fabútorok gyártása 

      

 27. főcsoport  Papírgyártás és papírtermékek gyártása 

   271   Papírmassza-, papír- és kartongyártás 

   272   Papír- és kartonfeldolgozás, cellulóztermékek gyártása 

      

 28. főcsoport  Nyomdaipar, kiadói tevékenységek és azokhoz kapcsolódó tevé-

kenységek 
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29. főcsoport  Bőripar 

   291   Bőrgyártás (cserzés és bőrkikészítés) 

   292   Bőráru gyártása 

      

 korábbi 30. főcsoport  Gumi és műanyagtermékek, szintetikus szálak és keményítő alap-

anyagú termékek gyártása 

   301   Gumi és azbeszt feldolgozása 

   302   Műanyag feldolgozása 

   303   Műszálak gyártása 

      

 korábbi 31. főcsoport  Vegyipar 

   311   Vegyipari alapanyaggyártás és azok további feldolgozása 

   312   Vegyipari termékek különleges feldolgozása, különösen me-

zőgazdasági és ipari felhasználás céljaira (beleértve az ISIC 

312. csoporthoz tartozó növényi vagy állati eredetű zsírokat és 

olajokat is) 
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  313   Vegyipari termékek különleges feldolgozása, különösen ház-

tartási vagy irodai használatra (a gyógyászati és gyógyszerésze-

ti termékek kivételével) (korábbi ISIC 319 csoport) 

      

 32. főcsoport  320   Ásványolajipar 

      

 33. főcsoport  Nem fémtartalmú ásványok feldolgozása 

   331   Égetett építőanyag gyártás 

   332   Üveggyártás és üvegipari termékek gyártása 

   333   Kerámiatermékek gyártása, beleértve a finom kerámia és a hő-

álló termékek gyártását is 

   334   Cement-, mész- és gipszgyártás 

   335   Beton, cement és gipsz alapanyagú építőanyagok gyártása 

   339   Kő megmunkálás és feldolgozás és egyéb nem fémtartalmú 

ásványanyag termékek gyártása 

      

 34. főcsoport  Vas- és fémgyártás és feldolgozás 

   341   Vas- és acélipar (az ESZAK-Szerződésben meghatározottak 

szerint, beleértve a kokszoló üzemeket is) 

   342   Acélcső gyártás 

   343   Drótgyártás, hideghúzás, hidegen hengerelt szalaggyártás, hi-

degsajtolás 

   344   Fémgyártás és -feldolgozás 

   345   Fémöntöde 
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35. főcsoport  Fémipari termékek gyártása (a gép- és járműgyártás kivételével) 

   351   Fémkovácsolás, sajtolás, préselés 

   352   Másodlagos átalakítás és felületkezelés 

   353   Fémszerkezetek gyártása 

   354   Kazán- és ipari edények gyártása 

   355   Szerszám és szerelvénygyártás, fém alapanyagú késztermék-

gyártás (kivéve az elektromos berendezéseket) 

   359   Kiegészítő lakatosipari tevékenységek 

      

 36. főcsoport  Gépgyártás (elektromos gépek kivételével) 

   361   Mezőgazdasági gépek és traktorok gyártása 

   362   Irodagépgyártás 

   363   Fémfeldolgozó és egyéb szerszámgépek, valamint ezek tarto-

zékai és egyéb gépi hajtású szerszámok gyártása 

   364   Textilipari gépek és tartozékaik gyártása, varrógépgyártás 

   365   Élelmiszer-ipari és italgyártó, valamint vegyipari és kapcsoló-

dó iparági berendezések gyártása 

   366   Kohó-, hengerművi- és bányaipari berendezések gyártása, vas- 

és acélöntödék berendezéseinek, valamint építőipari berende-

zések gyártása, emelő berendezések és szállító eszközök gyár-

tása 
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  367   Erőátviteli berendezések gyártása (fogaskerék, gördülőcsapágy 

stb.) 

   368   Gépgyártás egyéb iparágak számára 

   369   Egyéb gépipari termékek gyártása 

      

 37. főcsoport  Elektrotechnikai ipar 

   371   Villamosvezetékek és kábelek gyártása 

   372   Villanymotorok, -generátorok, -transzformátorok, -kapcsoló 

berendezések és a villamosenergia szolgáltatással kapcsolatos 

egyéb hasonló berendezések gyártása 

   373   Ipari elektromos eszközök, berendezések és felszerelések 

gyártása 

   374   Távközlési berendezések, mérőberendezések, egyéb mérő- és 

szabályozóeszközök és elektromos gyógyászati termékek gyár-

tása 

   375   Elektromos eszközök és berendezések, rádió és televízió ve-

vőkészülékek, elektro-akusztikai eszközök és berendezések 

gyártása 

   376   Háztartási berendezések és eszközök gyártása 

 -   377   Lámpák és világítóeszközök gyártása 

   378   Elem és akkumulátor gyártás 

   379   Elektrotechnikai termékek javítása, összeszerelése és szaksze-

rű beszerelése 

 



 
13781/2/04 REV 2 VL/kf 7 
IV. MELLÉKLET DG C I HU 

 
korábbi 38. főcsoport  Járműgyártás 

   383   Gépjármű és gépjármű alkatrészgyártás 

   384   Gépjármű, motorkerékpár és kerékpárjavítás 

   385   Motorkerékpár- és kerékpárgyártás, illetve alkatrészgyártás 

   389   Egyéb járműgyártás 

      

 39. főcsoport  Egyéb feldolgozó ipar 

   391   Finommechanikai műszerek, mérő és ellenőrző berendezések 

gyártása 

   392   Orvosi és ortopédiai segédeszközök gyártása (ortopéd cipők 

kivételével) 

   393   Fényképészeti és optikai készülékek és berendezések gyártása 

   394   Óragyártás és -javítás 

   395   Ékszerkészítés és drágakő megmunkálás 

   396   Hangszerek gyártása és javítása 

   397   Játékok, sport- és szabadidő termékek gyártása 

   399   Egyéb feldolgozó ipari ágazatok 

      

 40. főcsoport  Építőipar 

   400   Építés (általános); bontás 

   401   Házépítés szerkezetkész állapotig (lakás célú vagy egyéb) 

   402   Mélyépítés, útépítés, hídépítés, vasútépítés stb. 

   403   Szerelés 

   404   Kulcsrakész átadás 
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68/366/EGK irányelv 

(liberalizációs irányelv: 68/365/EGK) 

NICE-nómenklatúra 

20. A. főcsoport  200   Állati és növényi eredetű zsírok és olajok gyártása 

      

 20. B. főcsoport  Élelmiszergyártó ágazatok (italgyártó ágazatok kivételével) 

   201   Vágóhidak, húsipar, húskonzerv ipar 

   202   Tej és tejtermékek gyártása 

   203   Gyümölcs és zöldség konzervgyártás, tartósítás 

   204   Halászati termékek konzerválása, tartósítása 

   205   Malomipari termékek 

   206   Sütőipari termékek, beleértve a cukrászatot és a hosszan el-

tartható sütőipari termékeket is 

   207   Cukoripar 

   208   Kakaó, csokoládé és cukorkagyártó ipar 

   209   Egyéb élelmiszer-ipari ágazat 
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21. főcsoport  Italgyártás 

   211   Etilalkohol gyártása erjesztéssel, élesztő és szeszes italok gyár-

tása 

   212   Bor és egyéb nem malátatartalmú szeszes italok gyártása 

   213   Sörgyártás és malátázás 

   214   Üdítőital-gyártás és ásványvíz palackozás 

      

 korábbi 30. főcsoport  Gumi- és műanyagfeldolgozás, műszálas és szintetikus fonalak, va-

lamint keményítő alapanyagú termékek gyártása 

   304   Keményítő alapanyagú termékek gyártása 

 

 

3 

82/489/EGK irányelv 

ISIC-nómenklatúra 
 

 korábbi  855   Fodrászatok, a pedikűrösök és a kozmetikus- és fodrászképző 

intézetek tevékenységeinek kivételével 
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II. jegyzék 

75/368/EGK, 75/369/EGK és 82/470/EGK irányelvek főcsoportjai 

1 

75/368/EGK irányelv (az 5. cikk (1) bekezdésében említett tevékenységek) 

ISIC-nómenklatúra 

korábbi 04. főcsoport  Halászat 

   043   Belvízi halászat 

      

 korábbi 38. főcsoport  Jármű- és járműalkatrész gyártás 

   381   Hajógyártás, hajójavítás 

   382   Vasúti járművek és vasúti járműalkatrész gyártás 

   386   Repülőgépgyártás (beleértve az űrjárműveket is) 

      

 korábbi 71. főcsoport  A közlekedés kiegészítő tevékenységei, valamint egyéb tevékenysé-

gek: 

 korábbi  711   Háló- és étkezőkocsi üzemeltetés; vasúti járművek karbantar-

tása javítóműhelyben; vasúti kocsik takarítása 

 korábbi  712   A városi, külvárosi és helyközi közlekedésben részt vevő jár-

művek karbantartása 

 



 
13781/2/04 REV 2 VL/kf 11 
IV. MELLÉKLET DG C I HU 

 

korábbi  713   Egyéb, a közúti személyszállításban részt vevő járművek (gép-

járművek, autóbuszok, taxik) karbantartása 

 korábbi  714   Közúti kiegészítő berendezések üzemeltetése és karbantartása 

(díjköteles utak, alagutak és hidak, autóbusz pályaudvarok, au-

tóparkolók, autóbusz és villamos garázsok és remizek) 

 korábbi  716   A belvízi hajózás kiegészítő tevékenységei (például vízi utak, 

kikötők és egyéb vízi közlekedési berendezések üzemeltetése 

és karbantartása, vontató és révkalauz szolgáltatások nyújtása a 

kikötőkben, bóják telepítése, hajók berakodása/kirakodása és 

egyéb hasonló szolgáltatások nyújtása, például hajómentés, 

csónakház vontatás és üzemeltetés) 

      

 73. főcsoport  Postai és távközlési szolgáltatások 

      

 korábbi 85. főcsoport  Személyi szolgáltatások 

   854   Mosoda, vegytisztító és kelmefestő szolgáltatás 

      

 korábbi  856   Fényképész műtermek: portré fényképészet és kereskedelmi 

fényképészeti szolgáltatás a sajtó fotózás kivételével 

 korábbi  859   Egyéb személyi szolgáltatások (beleértve az épület vagy helyi-

ség fenntartási és takarítási szolgáltatásokat is) 
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2 

75/369/EGK irányelv (6. cikk: az ipari vagy kisipari jellegűnek tekintett tevékenységek) 

ISIC-nómenklatúra 

A következő, nem helyhez kötött tevékenységek: 

a) áruvásárlási és értékesítési tevékenységek: 

- vándorkereskedők és házalók (korábbi ISIC 612 csoport) 

- rögzített standok kivételével, fedett vagy nyitott piacokon kereskedők, 

b) az ilyen tevékenységek nem helyhez kötött jellegű végzését kifejezetten kizáró vagy nem emlí-

tő egyéb átmeneti intézkedések alá tartozó tevékenységek. 

 

3 

82/470/EGK irányelv (6. cikk (1) és (3) bekezdés) 
Az ISIC-nómenklatúra 718 és 720 csoportja 

A tevékenységek különösen a következő területeket érintik: 

- bármilyen célú utazás vagy bizonyos részfeladat (utazás, elszállásolás, ellátás, kirándulások stb.) 

szervezése, ajánlata és közvetítése közvetlenül vagy jutalékért (2.B. cikk a) pontja) 

- közvetítő szerep a különféle fuvarozók és az árukat küldő vagy küldött árut fogadó személyek 

között, valamint az ilyen tevékenységekhez kapcsolódó egyéb tevékenységek elvégzése: 
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aa) a megbízó nevében szerződések megkötése a fuvarozókkal, 

bb) a megbízó számára a legmegfelelőbbnek vélt fuvarozási mód, fuvarozó cég és útvonal kivá-

lasztása, 

cc) a fuvarozás műszaki szempontból történő előkészítése (például a fuvarozáshoz szükséges 

csomagolás); a fuvarozáshoz kapcsolódó különféle szolgáltatások nyújtása (például a hűtő-

szerelvények jéggel történő ellátása), 

dd) a fuvarozáshoz szükséges formalitások elintézése, például menetlevelek kitöltése, szállít-

mányok összeállítása vagy szétválogatása, 

ee) a fuvarozás különféle szakaszainak összehangolása, a tranzit biztosítása, az áruk átrakása, 

továbbszállítása és egyéb intézkedések megtétele, 

ff) az áru előkészítése a speditőr, illetve a fuvarozó számára az árut küldő vagy a küldött árut 

fogadó személy számára fuvarlehetőség biztosítása, 

- a fuvarozási költségek kiszámolása és a számítás ellenőrzése; 

- alkalmanként vagy folyamatosan szolgáltatásokat nyújt a hajótulajdonos vagy a tengeri fuvarozó 

nevében vagy megbízásából (például kapcsolattartás a kikötőhatóságokkal vagy a vámszervekkel, a 

hajóellátó vállalkozóval stb.) 

 

[A 2. cikk (A) bekezdés. a), b) és d) pont alatt felsorolt tevékenységek]. 
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III. jegyzék 

64/222/EGK, 68/364/EGK, 68/368/EGK, 75/368/EGK, 75/369/EGK, 70/523/EGK és 
82/470/EGK irányelvek 

1 

64/222/EGK irányelv 

(liberalizációs irányelvek: 64/223/EGK és 64/224/EGK) 

1. Egyéni vállalkozók nagykereskedelmi tevékenysége, kivéve a gyógyszerek, gyógyszerkészít-

mények, toxikus termékek, a kórokozók és a szén nagykereskedelmét (korábbi 611 csoport). 

2. Egy vagy több személy megbízásából és utasítására tevékenykedő közvetítő szakmai tevékeny-

ségei kereskedelmi tevékenységek végrehajtásával kapcsolatos szerződések megtárgyalása vagy 

megkötése céljából a megbízó(k) nevében és a megbízó(k) számlájára. 

3. Olyan közvetítő szakmai tevékenysége, aki bár nem rendelkezik állandó megbízással, kapcso-

latot alakít ki olyan felek között, akik egymással közvetlenül kívánnak szerződni, vagy aki az ügyle-

tet előkészíti, vagy segítséget nyújt a szerződés megkötésénél. 

4. Olyan közvetítő szakmai tevékenysége, aki saját nevében más számlájára köt kereskedelmi 

ügyleteket. 

5. Olyan közvetítő szakmai tevékenysége, aki mások számlájára árveréseken nagykereskedelmi 

értékesítést hajt végre. 

6. Olyan közvetítő szakmai tevékenysége, aki házról-házra járva gyűjti össze a megrendeléseket. 

7. Egy vagy több kereskedelmi, ipari vagy kiskereskedelmi vállalkozás megbízásában álló közve-

títő által nyújtott szolgáltatás. 
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68/364/EGK irányelv 

(liberalizációs irányelv: 68/363/EGK) 
korábbi ISIC 612. csoport  Kiskereskedelem 

 Kizárt tevékenységek:  012   Mezőgazdasági gépek bérbeadása 

   640   Ingatlan bérbeadás 

   713   Autók, kocsik és lovak bérbeadása 

   718   Vasúti kocsik és vagonok bérbeadása 

   839   Gépek bérbeadása kereskedelmi tevékenységek végzéséhez 

   841   Moziférőhelyek és mozifilmek bérbeadása 

   842   Színházi férőhelyek és színházi berendezések bérbeadása 

   843   Hajók, csónakok, kerékpárok, pénzérmével működő 

játékautomaták bérbeadása 

   853   Bútorozott helyiségek bérbeadása 

   854   Vászonnemű kölcsönzése 

   859   Ruhakölcsönzés 
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3 

68/368/EGK irányelv 

(liberalizációs irányelv: 68/367/EGK) 

ISIC-nómenklatúra 
korábbi ISIC 85. főcsoport:  1.   éttermek, kávéházak, kisvendéglők és egyéb vendéglátó-ipari 

helyek (ISIC 852 csoport); 

   2.   szállodák, panziók, táborhelyek és egyéb szállásadó helyek 

(ISIC 853 csoport) 

 

4 

75/368/EGK irányelv (7. cikk) 

Valamennyi, a 75/368/EGK irányelv melléklete alá tartozó tevékenység, kivéve ennek az irányelv-
nek az 5. cikk (1) bekezdése alá tartozó tevékenységeket  

(e melléklet II. jegyzékének 1. pontja) 

ISIC-nómenklatúra 
korábbi 62. főcsoport    Bankok és egyéb pénzintézetek 

 korábbi  620  Szabadalmi hivatal és a találmányi díj elosztásáért felelős 

szervezetek 

      

 korábbi 71. főcsoport    Fuvarozás 

 korábbi  713  Közúti személyszállítás, kivéve a gépjárművekkel végzett 

szállítást 

 korábbi  719  Folyékony szénhidrogének és egyéb folyékony vegyi anyagok 

csővezetékes szállítása 
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korábbi 82. főcsoport    Közösségi szolgáltatások 

   827   Könyvtárak, múzeumok, botanikus kertek és állatkertek 

      

 korábbi 84. főcsoport    Szabadidős szolgáltatások 

   843  Egyéb szabadidős szolgáltatások 

     - sporttevékenységek (sportpályák üzemeltetése, sportrendez-

vények szervezése stb.), az oktatói tevékenységek kivételével

     - sportfogadás (versenyistállók, sportfogadási helyiségek, ver-

senypályák stb.) 

     - egyéb szabadidős szolgáltatások (cirkuszok, vidámparkok, 

egyéb szórakozási célú létesítmények) 

      

 korábbi 85. főcsoport    Személyi szolgáltatások 

 korábbi  851  Háztartási szolgáltatások 

 korábbi  855  Fodrászatok, a pedikűrösök és a kozmetikus- és fodrászképző 

intézetek tevékenységeinek akivételével 
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korábbi  859  Egyéb személyi szolgáltatások, kivéve a sportcélú és termé-

szetgyógyász masszőröket és a hegyi vezetőket, a következő 

csoportok szerint: 

     - fertőtlenítés és kártevő mentesítés 

     - ruhakölcsönzés és tárgyak megőrzése 

     - házasságközvetítés és hasonló szolgáltatások 

     - asztrológia, jóslás stb. 

     - higiéniai szolgáltatások és az azokhoz kapcsolódó tevékeny-

ségek 

     - temetkezési és temetőfenntartási szolgáltatások 

     - utaskísérő és idegenforgalmi tolmácsok 

 

5 

75/369/EGK irányelv (5. cikk) 
 

A következő nem helyhez kötött önálló tevékenységek: 

a) áruvásárlási és értékesítési tevékenységek: 

- vándorkereskedők és házalók (korábbi ISIC 612 csoport) 

- rögzített standok kivételével, fedett vagy nyitott piacokon kereskedők; 

b) az ilyen tevékenységek nem helyhez kötött jellegű végzését kifejezetten kizáró vagy nem emlí-

tő egyéb átmeneti intézkedések alá tartozó tevékenységek. 
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6 

70/523/EGK irányelv 
 

Önálló vállalkozói tevékenység a szén nagykereskedelem terén és közvetítői tevékenység a szén 

ágazatban (korábbi ISIC 6112 csoport, ISIC nómenklatúra). 

 

7 

82/470/EGK irányelv (6. cikk (2) bekezdés) 
 

[A 2. cikk A. pont c) és e) pontja, B. pont b) pontja, valamint C. és D. pontja alá sorolt tevékenysé-

gek] 

A tevékenységek különösen a következő területeket érintik: 

- vasúti kocsik bérbeadása személy- vagy árufuvarozás céljaira; 

- közvetítő tevékenység végzése hajók vásárlása, eladása vagy bérbeadása során; 

- kivándorlók utaztatásával kapcsolatos szervezés, tárgyalás és szerződéskötés; 

- letétbe helyezett tárgyak és áruk átvétele a letevő megbízásából, akár vámvizsgálattal, akár 

anélkül, áruraktárakban, raktárakban, bútorlerakatokban, hűtőházakban, gabonatárolókban stb. 

- áruátvételi bizonylat kiállítása a letevő számára a letétbe helyezett áruról vagy tárgyról; 

- értékesítésre váró, a vevőhöz történő szállítás alatt álló vagy a piacról elszállításra kerülő élő ál-

lat szállítmányok esetén gondoskodás karámok, takarmány, elárusítóhely stb. biztosításáról; 

- gépjárművek műszaki vizsgálati és felügyeleti feladatainak ellátása; 

- áruk geometriai méreteinek és súlyának mérése. 

 

 

________________________ 
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V. MELLÉKLET 

 
Elismerés a minimálisan kötelező képzési feltételek összehangolása alapján 

V.1. Orvosok 
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5.1.1. Orvosi oklevelek megnevezései 

Ország Előírt képesítés megszerzését tanúsító 
okirat Kibocsátó szerv A képesítés megszerzését tanúsító okiratot 

kísérő igazolás Hivatkozási dátum  

België / 
Belgique/ 
Belgien 

Diploma van arts / Diplôme de docteur en 
médecine 

– Les universités / De universiteiten  
– Le Jury compétent d'enseignement de la 

Communauté française / De bevoegde 
Examencommissie van de Vlaamse 
Gemeenschap  

 1976. december 20. 

Česká 
republika 

Diplom o ukončení studia ve studijním 
programu všeobecné lékařství (doktor 
medicíny, MUDr.) 

Lékářská fakulta univerzity v České republice – Vysvědčení o státní rigorózní zkoušce 2004. május 1. 

Danmark Bevis for bestået lægevidenskabelig 
embedseksamen 

Medicinsk universitetsfakultet – Autorisation som læge, udstedt af 
Sundhedsstyrelsen og 

– Tilladelse til selvstændigt virke som læge 
(dokumentation for gennemført praktisk 
uddannelse), udstedt af Sundhedsstyrelsen 

1976. december 20. 

Deutschland – Zeugnis über die Ärztliche Prüfung  
– Zeugnis über die Ärztliche 

Staatsprüfung und Zeugnis über die 
Vorbereitungszeit als 
Medizinalassistent, soweit diese nach 
den deutschen Rechtsvorschriften noch 
für den Abschluss der ärztlichen 
Ausbildung vorgesehen war 

Zuständige Behörden Bescheinigung über die Ableistung der Tätigkeit als 
Arzt im Praktikum 

1976. december 20. 

Eesti Diplom arstiteaduse  
őppekava läbimise kohta 

Tartu Ülikool  2004. május 1. 
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Ország Előírt képesítés megszerzését tanúsító 
okirat Kibocsátó szerv A képesítés megszerzését tanúsító okiratot 

kísérő igazolás Hivatkozási dátum  

Ελλάς Πτυχίo Iατρικής  – Iατρική Σχoλή Παvεπιστηµίoυ,  
– Σχoλή Επιστηµώv Υγείας, Τµήµα 

Iατρικής Παvεπιστηµίoυ 

 1981. január 1. 

España Título de Licenciado en Medicina y Cirugía – Ministerio de Educación y Cultura  
– El rector de una Universidad 

 1986. január 1. 

France Diplôme d’Etat de docteur en médecine Universités  1976. december 20. 
Ireland 

 
Primary qualification Competent examining body Certificate of experience 1976. december 20. 

Italia Diploma di laurea in medicina e chirurgia Università Diploma di abilitazione all’esercizio della medicina 
e chirurgia 

1976. december 20. 

Κύπρος Πιστοποιητικό Εγγραφής Ιατρού Ιατρικό Συµβούλιο  2004. május 1. 
Latvija ārsta diploms Universitātes tipa augstskola  2004. május 1. 
Lietuva Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis 

suteiktą gydytojo kvalifikaciją 
Universitetas Internatūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą 

medicinos gydytojo profesinę kvalifikaciją 
2004. május 1. 

Luxembourg Diplôme d’Etat de docteur en médecine, 

chirurgie et accouchements,  

Jury d’examen d’Etat Certificat de stage 1976. december 20. 

 
Magyar-

ország 

Általános orvosi oklevél 
(doctor medicinae univer- 
sae, röv.: dr. med. univ.) 

Egyetem  2004. május 1. 

Malta Lawrja ta' Tabib tal-Medi- 
ċina u l-Kirurġija 

Universita` ta' Malta Ċertifikat ta' reġistrazzjoni 
maħruġ mill-Kunsill Mediku 

2004. május 1. 

Nederland 
 

Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd 

artsexamen 

Faculteit Geneeskunde  1976. december 20. 
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Ország Előírt képesítés megszerzését tanúsító 
okirat Kibocsátó szerv A képesítés megszerzését tanúsító okiratot 

kísérő igazolás Hivatkozási dátum  

Österreich 1. Urkunde über die Verleihung des 
akademischen Grades Doktor der gesamten 
Heilkunde (bzw. Doctor medicinae 
universae, Dr.med.univ.) 

1. Medizinische Fakultät einer Universität 
 

 1994. január 1. 

 2. Diplom über die spezifische Ausbildung 
zum Arzt für Allgemeinmedizin bzw. 
Facharztdiplom 

2. Österreichische Ärztekammer   

Polska Dyplom ukończenia stu- 
diów wyższych na kie- 
runku lekarskim z tytu- 
łem „lekarza” 

1. Akademia Medyczna  
2. Uniwersytet Medyczny 
3. Collegium Medicum Uniwersytetu 
Jagiellońskiego 

Lekarski Egzamin Pań- 
stwowy 

2004. május 1. 

Portugal Carta de Curso de licenciatura em medicina Universidades Diploma comprovativo da conclusão do internato 
geral emitido pelo Ministério da Saúde 

1986. január 1. 

Slovenija Diploma, s katero se podeljuje strokovni 
naslov „doktor medicine / doktorica 
medicine” 

Univerza  2004. május 1. 

Slovensko Vysokoškolský diplom o udelení 
akademického titulu „doktor medicíny” 
(„MUDr.") 

Vysoká škola  2004. május 1. 

Suomi/ 
Finland 

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto / 
Medicine licentiatexamen 

– Helsingin yliopisto/Helsingfors 
universitet 

– Kuopion yliopisto 
– Oulun yliopisto 
– Tampereen yliopisto 
Turun yliopisto 

Todistus lääkärin perusterveydenhuollon 
lisäkoulutuksesta / Examenbevis om 
tilläggsutbildning för läkare inom primärvården 

1994. január 1. 

Sverige 
 

Läkarexamen – Universitet Bevis om praktisk utbildning som utfärdas av 
Socialstyrelsen 

1994. január 1. 

United 
Kingdom 

Primary qualification – Competent examining body Certificate of experience 1976. december 20. 
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5.1.2. Szakorvosi oklevelek megnevezései 
 

Ország Előírt képesítés megszerzését tanúsító 
okirat Kibocsátó szerv Hivatkozási dátum  

België/ 
Belgique/ 
Belgien 

Bijzondere beroepstitel van geneesheer-
specialist / Titre professionnel particulier de 
médecin spécialiste 

Minister bevoegd voor Volksgezondheid / Ministre de la Santé publique 
 

1976. december 20. 

Česká 
republika 

Diplom o specializaci Ministerstvo zdravotnictví 2004. május 1. 

Danmark Bevis for tilladelse til at betegne sig som 
speciallæge 

Sundhedsstyrelsen 1976. december 20. 

Deutschland Fachärztliche Anerkennung Landesärztekammer 1976. december 20. 
Eesti Residentuuri lőputnnistus eriarstiabi erialal Tartu Ülikool 2004. május 1. 

1. Νoµαρχιακή Αυτoδιoίκηση Ελλάς Τίτλoς Iατρικής Ειδικότητας 
2. Νoµαρχία 

1981. január 1. 

España Título de Especialista Ministerio de Educación y Cultura 1986. január 1. 
1.Certificat d’études spéciales de médecine 1. Universités 
2. Attestation de médecin spécialiste qualifié 2. Conseil de l’Ordre des médecins 
3.Certificat d’études spéciales de médecine 3. Universités 

France 

4.Diplôme d’études spécialisées ou 
spécialisation complémentaire qualifiante de 
médecine 

4.Universités 

1976. december 20. 

Ireland 
 

Certificate of Specialist doctor Competent authority 1976. december 20. 

Italia Diploma di medico specialista Università 1976. december 20. 
Κύπρος Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Ειδικότητας Ιατρικό Συµβούλιο 2004. május 1. 
Latvija „Sertifikāts”–kompetentu 

iestāžu izsniegts dokuments, kas apliecina, ka 
persona ir nokārtojusi sertifikācijas eksāmenu 
specialitātē 

Latvijas Ārstu biedrība  
Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienība 
 

2004. május 1. 

Lietuva Rezidentūros pažymėjimas, nurodantis 
suteiktą gydytojo specialisto profesinę 
kvalifikaciją 

Universitetas 2004. május 1. 

Luxembourg Certificat de médecin spécialiste Ministre de la Santé publique 1976. december 20. 
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Ország Előírt képesítés megszerzését tanúsító 

okirat Kibocsátó szerv Hivatkozási dátum  

Magyar-
ország 

Szakorvosi bizonyítvány 
 

Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium illetékes testülete 2004. május 1. 

Malta Ċertifikat ta' Speċjalista Mediku Kumitat ta' Approvazzjoni dwar Speċjalisti 2004. május 1. 

Nederland 
 

Bewijs van inschrijving in een 
Specialistenregister 

– Medisch Specialisten Registratie Commissie (MSRC) van de Koninklijke 
Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst 

– Sociaal-Geneeskundigen Registratie Commissie van de Koninklijke 
Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst 

1976. december 20. 

Österreich Facharztdiplom Österreichische Ärztekammer 1994. január 1. 
Polska Dyplom uzyskania tytułu specjalisty Centrum Egzaminów Medycznych 2004. május 1. 

1.Grau de assistente 1. Ministério da Saúde Portugal 
2.Titulo de especialista 2. Ordem dos Médicos 

1986. január 1. 

Slovenija Potrdilo o opravljenem specialističnem izpitu 1. Ministrstvo za zdravje 

2. Zdravniška zbornica Slovenije 

2004. május 1. 

Slovensko Diplom o špecializácii Slovenská zdravotnícka univerzita 2004. május 1. 

1. Helsingin yliopisto / Helsingfors universitet 
2. Kuopion yliopisto 
3. Oulun yliopisto 
4. Tampereen yliopisto 

Suomi/ 
Finland 

Erikoislääkärin tutkinto / Specialläkarexamen 

5. Turun yliopisto 

1994. január 1. 

Sverige 
 

Bevis om specialkompetens som läkare, 
utfärdat av Socialstyrelsen 

Socialstyrelsen 1994. január 1. 

United 
Kingdom 

Certificate of Completion of specialist 
training 

Competent authority 1976. december 20. 
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5.1.3. A szakorvosi képzések megnevezései 
 

 Aneszteziológia 
Minimális képzési idő: 3 év 

Általános sebészet  
Minimális képzési idő: 5 év 

Ország Szakmai cím Szakmai cím 
Belgique/België/ 
Belgien 

Anesthésie-réanimation / Anesthesie 
reanimatie 

Chirurgie / Heelkunde 

Česká republika Anesteziologie a resuscitace Chirurgie 
Danmark Anæstesiologi Kirurgi eller kirurgiske sygdomme 
Deutschland Anästhesiologie Chirurgie 
Eesti Anestesioloogia Üldkirurgia 
Ελλάς Αvαισθησιoλoγία Χειρoυργική 
España Anestesiología y Reanimación Cirugía general y del aparato digestivo 
France Anesthésiologie-Réanimation chirurgicale Chirurgie générale 
Ireland Anaesthesia General surgery 
Italia Anestesia e rianimazione Chirurgia generale 
Κύπρος Αναισθησιολογία Γενική Χειρουργική 
Latvija Anestezioloģija un reanimatoloģija Ķirurģija 
Lietuva Anesteziologija reanimatologija Chirurgija 
Luxembourg Anesthésie-réanimation Chirurgie générale 
Magyarország Aneszteziológia és intenzív terápia Sebészet 
Malta Anesteżija u Kura Intensiva Kirurġija Ġenerali 
Nederland Anesthesiologie Heelkunde 
Österreich Anästhesiologie und Intensivmedizin Chirurgie 
Polska Anestezjologia i intensywna terapia Chirurgia ogólna 
Portugal Anestesiologia Cirurgia geral 
Slovenija Anesteziologija, reanimatologija in 

perioperativna intenzivna medicina 
Splošna kirurgija 

Slovensko Anestéziológia a intenzívna medicína Chirurgia 
Suomi/Finland Anestesiologia ja tehohoito / Anestesiologi 

och intensivvård 
Yleiskirurgia / Allmän kirurgi 

Sverige Anestesi och intensivvård Kirurgi 
United Kingdom Anaesthetics General surgery 
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Idegsebészet  

Minimális képzési idő: 5 év 
Szülészet-nőgyógyászat 

Minimális képzési idő: 4 év 
Ország Szakmai cím Szakmai cím 

Belgique/België/ 
Belgien  

Neurochirurgie Gynécologie – obstétrique / Gynaecologie en 
verloskunde 

Česká republika Neurochirurgie Gynekologie a porodnictví 
Danmark Neurokirurgi eller kirurgiske nervesygdomme Gynækologi og obstetrik eller kvindesygdomme og 

fødselshjælp 
Deutschland Neurochirurgie Frauenheilkunde und Geburtshilfe 
Eesti Neurokirurgia Sünnitusabi ja günekoloogia 
Ελλάς Νευρoχειρoυργική  Μαιευτική-Γυvαικoλoγία 
España Neurocirugía Obstetricia y ginecología 
France Neurochirurgie Gynécologie – obstétrique 
Ireland Neurosurgery Obstetrics and gynaecology 
Italia Neurochirurgia Ginecologia e ostetricia 
Κύπρος Νευροχειρουργική Μαιευτική – Γυναικολογία 
Latvija Neiroķirurģija Ginekoloģija un dzemdniecība 
Lietuva Neurochirurgija Akušerija ginekologija 
Luxembourg Neurochirurgie Gynécologie – obstétrique 
Magyarország Idegsebészet Szülészet-nőgyógyászat 
Malta Newrokirurġija Ostetriċja u Ġinekoloġija 
Nederland Neurochirurgie Verloskunde en gynaecologie 
Österreich Neurochirurgie Frauenheilkunde und Geburtshilfe 
Polska Neurochirurgia Położnictwo i ginekologia 
Portugal Neurocirurgia Ginecologia e obstetricia 
Slovenija Nevrokirurgija Ginekologija in porodništvo 
Slovensko Neurochirurgia Gynekológia a pôrodníctvo 
Suomi/Finland Neurokirurgia / Neurokirurgi Naistentaudit ja synnytykset / Kvinnosjukdomar och 

förlossningar 
Sverige Neurokirurgi Obstetrik och gynekologi 
United Kingdom Neurosurgery Obstetrics and gynaecology 
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Belgyógyászat 

Minimális képzési idő: 5 év  

Szemészet 
Minimális képzési idő: 3 év  

Ország Szakmai cím Szakmai cím 
Belgique/België/ 
Belgien 

Médecine interne / Inwendige geneeskunde Ophtalmologie / Oftalmologie 

Česká republika Vnitřní lékařství Oftalmologie 
Danmark Intern medicin Oftalmologi eller øjensygdomme 
Deutschland Innere Medizin Augenheilkunde 
Eesti Sisehaigused Oftalmoloogia 
Ελλάς Παθoλoγία Οφθαλµoλoγία 
España Medicina interna Oftalmología 
France Médecine interne Ophtalmologie 
Ireland General medicine Ophthalmic surgery 
Italia Medicina interna Oftalmologia 
Κύπρος Παθoλoγία Οφθαλµολογία 
Latvija Internā medicīna Oftalmoloģija 
Lietuva Vidaus ligos Oftalmologija 
Luxembourg Médecine interne Ophtalmologie 
Magyarország Belgyógyászat Szemészet 
Malta Mediċina Interna Oftalmoloġija 
Nederland Interne geneeskunde Oogheelkunde 
Österreich Innere Medizin Augenheilkunde und Optometrie 
Polska Choroby wewnętrzne Okulistyka 
Portugal Medicina interna Oftalmologia 
Slovenija Interna medicina Oftalmologija 
Slovensko Vnútorné lekárstvo Oftalmológia 
Suomi/Finland Sisätaudit / Inre medicin Silmätaudit / Ögonsjukdomar 
Sverige Internmedicine Ögonsjukdomar (oftalmologi) 
United Kingdom General (internal) medicine Ophthalmology 
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Fül-orr-gégegyógyászat 

Minimális képzési idő: 3 év  
Csecsemő- és gyermekgyógyászat 

Minimális képzési idő: 4 év  
Ország Szakmai cím Szakmai cím 

Belgique/België/ 
Belgien 

Oto-rhino-laryngologie / 
Otorhinolaryngologie 

Pédiatrie / Pediatrie 

Česká republika Otorinolaryngologie Dětské lékařství 
Danmark Oto-rhino-laryngologi eller øre-næse-

halssygdomme 
Pædiatri eller sygdomme hos børn 

Deutschland Hals-Nasen-Ohrenheilkunde Kinderheilkunde 
Eesti Otorinolarüngoloogia Pediaatria 
Ελλάς Ωτoριvoλαρυγγoλoγία Παιδιατρική 
España Otorrinolaringología Pediatría y sus áreas especificas 
France Oto-rhino-laryngologie Pédiatrie 
Ireland Otolaryngology Paediatrics 
Italia Otorinolaringoiatria Pédiatria 
Κύπρος Ωτορινολαρυγγολογία Παιδιατρική 
Latvija Otolaringoloģija Pediatrija 
Lietuva Otorinolaringologija Vaikų ligos 
Luxembourg Oto-rhino-laryngologie Pédiatrie 
Magyarország Fül-orr-gégegyógyászat Csecsemő- és gyermekgyógyászat 
Malta Otorinolaringoloġija Pedjatrija 
Nederland Keel-, neus- en oorheelkunde Kindergeneeskunde 
Österreich Hals-, Nasen-und Ohrenkrankheiten Kinder – und Jugendheilkunde 
Polska Otorynolaryngologia Pediatria 
Portugal Otorrinolaringologia Pediatria 
Slovenija Otorinolaringológija Pediatrija 
Slovensko Otorinolaryngológia Pediatria 
Suomi/Finland Korva-, nenä- ja kurkkutaudit / Öron-, näs- 

och halssjukdomar 
Lastentaudit / Barnsjukdomar 

Sverige Öron-, näs- och halssjukdomar (oto-rhino-
laryngologi) 

Barn- och ungdomsmedicin 

United Kingdom Otolaryngology Paediatrics 
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Tüdőgyógyászat 

Minimális képzési idő: 4 év  
Urológia 

Minimális képzési idő: 5 év  
Ország Szakmai cím Szakmai cím 

Belgique/België/ 
Belgien 

Pneumologie Urologie 

Česká republika Tuberkulóza a respirační nemoci Urologie 
Danmark Medicinske lungesygdomme Urologi eller urinvejenes kirurgiske sygdomme 
Deutschland Pneumologie Urologie 
Eesti Pulmonoloogia Uroloogia 
Ελλάς Φυµατιoλoγία- Πvευµovoλoγία  Ουρoλoγία 
España Neumología Urología 
France Pneumologie Urologie 
Ireland Respiratory medicine Urology 
Italia Malattie dell’apparato respiratorio Urologia 
Κύπρος Πνευµονολογία – Φυµατιολογία Ουρολογία 
Latvija Ftiziopneimonoloģija Uroloģija 
Lietuva Pulmonologija Urologija 
Luxembourg Pneumologie Urologie 
Magyarország Tüdőgyógyászat Urológia 
Malta Mediċina Respiratorja Uroloġija 
Nederland Longziekten en tuberculose Urologie 
Österreich Lungenkrankheiten Urologie 
Polska Choroby płuc Urologia 
Portugal Pneumologia Urologia 
Slovenija Pnevmologija Urologija 
Slovensko Pneumológia a ftizeológia Urológia 
Suomi/Finland Keuhkosairaudet ja allergologia / 

Lungsjukdomar och allergologi 
Urologia / Urologi 

Sverige Lungsjukdomar (pneumologi) Urologi 
United Kingdom Respiratory medicine Urology 
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Ortopédia 

Minimális képzési idő: 5 év  
Patológia 

Minimális képzési idő: 4 év  
Ország Szakmai cím Szakmai cím 

Belgique/België/ 
Belgien 

Chirurgie orthopédique / Orthopedische 
heelkunde  

Anatomie pathologique / Pathologische anatomie 

Česká republika Ortopedie Patologická anatomie 
Danmark Ortopædisk kirurgi Patologisk anatomi eller vævs- og celleundersøgelser 
Deutschland Orthopädie Pathologie 
Eesti Ortopeedia Patoloogia 
Ελλάς Ορθoπεδική Παθoλoγική Αvατoµική 
España Traumatología y cirugía ortopédica Anatomía patológica 
France Chirurgie orthopédique et traumatologie Anatomie et cytologie pathologiques 
Ireland Trauma and orthopaedic surgery Morbid anatomy and histopathology 
Italia Ortopedia e traumatologia Anatomia patologica 
Κύπρος Ορθοπεδική Παθολογοανατοµία – Ιστολογία 
Latvija Traumatoloģija un ortopēdija Patoloģija 
Lietuva Ortopedija traumatologija Patologija 
Luxembourg Orthopédie Anatomie pathologique 
Magyarország Ortopédia Patológia 
Malta Kirurġija Ortopedika Istopatoloġija 
Nederland Orthopedie Pathologie 
Österreich Orthopädie und Orthopädische Chirurgie Pathologie 
Polska Ortopedia i traumatologia narządu ruchu Patomorfologia 
Portugal Ortopedia Anatomia patologica 
Slovenija Ortopedska kirurgija Anatomska patologija in citopatologija 
Slovensko Ortopédia Patologická anatómia 
Suomi/Finland Ortopedia ja traumatologia / Ortopedi och 

traumatologi  
Patologia / Patologi 

Sverige Ortopedi Klinisk patologi 
United Kingdom Trauma and orthopaedic surgery Histopathology 
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Neurológia 

Minimális képzési idő: 4 év  
Pszichiátria 

Minimális képzési idő: 4 év  
Ország Szakmai cím  Szakmai cím  

Belgique/België/ 
Belgien 

Neurologie Psychiatrie 

Česká republika Neurologie Psychiatrie 
Danmark Neurologi eller medicinske 

nervesygdomme 
Psykiatri 

Deutschland Neurologie Psychiatrie und Psychotherapie 
Eesti Neuroloogia Psühhiaatria 
Ελλάς Νευρoλoγία Ψυχιατρική 
España Neurología Psiquiatría 
France Neurologie Psychiatrie 
Ireland Neurology Psychiatry 
Italia Neurologia Psichiatria 
Κύπρος Νευρολογία Ψυχιατρική 
Latvija Neiroloģija Psihiatrija 
Lietuva Neurologija Psichiatrija 
Luxembourg Neurologie Psychiatrie 
Magyarország Neurológia Pszichiátria 
Malta Newroloġija Psikjatrija 
Nederland Neurologie Psychiatrie 
Österreich Neurologie Psychiatrie 
Polska Neurologia Psychiatria 
Portugal Neurologia Psiquiatria 
Slovenija Nevrologija Psihiatrija 
Slovensko Neurológia Psychiatria 
Suomi/Finland Neurologia / Neurologi Psykiatria / Psykiatri 
Sverige Neurologi Psykiatri 
United Kingdom Neurology General psychiatry 
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Radiológia 

Minimális képzési idő: 4 év 
Sugárterápia 

Minimális képzési idő: 4 év  
Ország Szakmai cím Szakmai cím 

Belgique/België/ 
Belgien 

Radiodiagnostic / Röntgendiagnose Radiothérapie-oncologie / Radiotherapie-oncologie 

Česká republika Radiologie a zobrazovací metody Radiační onkologie  
Danmark Diagnostik radiologi eller 

røntgenundersøgelse  
Onkologi 

Deutschland Diagnostische Radiologie  Strahlentherapie 
Eesti Radioloogia Onkoloogia 
Ελλάς Ακτιvoδιαγvωστική Ακτιvoθεραπευτική – Ογκολογία  
España Radiodiagnóstico Oncología radioterápica 
France Radiodiagnostic et imagerie médicale Oncologie radiothérapique 
Ireland Diagnostic radiology Radiation oncology 
Italia Radiodiagnostica Radioterapia 
Κύπρος Ακτινολογία Ακτινοθεραπευτική 
Latvija Diagnostiskā radioloģija Terapeitiskā radioloģija 
Lietuva Radiologija Onkologija radioterapija 
Luxembourg Radiodiagnostic Radiothérapie 
Magyarország Radiológia Sugárterápia 
Malta Radjoloġija Onkoloġija u Radjoterapija 
Nederland Radiologie Radiotherapie 
Österreich Medizinische Radiologie-Diagnostik Strahlentherapie - Radioonkologie 
Polska Radiologia i diagnostyka obrazowa Radioterapia onkologiczna 
Portugal Radiodiagnóstico Radioterapia 
Slovenija Radiologija Radioterapija in onkologija 
Slovensko Rádiológia Radiačná onkológia 
Suomi/Finland Radiologia / Radiologi Syöpätaudit / Cancersjukdomar 
Sverige Medicinsk radiologi Tumörsjukdomar (allmän onkologi) 
United Kingdom Clinical radiology Clinical oncology 
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Plasztikai sebészet 

Minimális képzési idő: 5 év 
Klinikai biológia 

Minimális képzési idő : 4 év 
Ország Szakmai cím  Szakmai cím 

Belgique/België/ 
Belgien 

Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique / 
Plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde 

Biologie clinique / Klinische biologie 

Česká republika Plastická chirurgie  
Danmark Plastikkirurgi  
Deutschland Plastische Chirurgie  
Eesti Plastika- ja rekonstruktiivkirurgia Laborimeditsiin 
Ελλάς Πλαστική Χειρoυργική  
España Cirugía plástica y reparadora Análisis clínicos 
France Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique Biologie médicale 
Ireland Plastic, reconstructive and aesthetic surgery  
Italia Chirurgia plastica e ricostruttiva Patologia clinica 
Κύπρος Πλαστική Χειρουργική  
Latvija Plastiskā ķirurģija  
Lietuva Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija Laboratorinė medicina 
Luxembourg Chirurgie plastique Biologie clinique 
Magyarország Plasztikai (égési) sebészet Orvosi laboratóriumi diagnosztika 
Malta Kirurġija Plastika  
Nederland Plastische chirurgie  
Österreich Plastische Chirurgie Medizinische Biologie 
Polska Chirurgia plastyczna Diagnostyka laboratoryjna 
Portugal Cirurgia plástica e reconstrutiva Patologia clínica 
Slovenija Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija  
Slovensko Plastická chirurgia  
Suomi/Finland Plastiikkakirurgia / Plastikkirurgi  
Sverige Plastikkirurgi  
United Kingdom Plastic surgery  
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Mikrobiológia és bakteriológia 

Minimális képzési idő: 4 év  
Biokémia 

Minimális képzési idő: 4 év  
Ország Szakmai cím Szakmai cím 

Belgique/België/ 
Belgien 

  

Česká republika Lékařská mikrobiologie Klinická biochemie 
Danmark Klinisk mikrobiologi Klinisk biokemi 
Deutschland Mikrobiologie und 

Infektionsepidemiologie 
 

Eesti   
Ελλάς 1. Iατρική Βιoπαθoλoγία 

2. Μικρoβιoλoγία 
 

España Microbiología y parasitología Bioquímica clínica 
France   
Ireland Microbiology Chemical pathology 
Italia Microbiologia e virologia Biochimica clinica 
Κύπρος Μικροβιολογία  
Latvija Mikrobioloģija  
Lietuva   
Luxembourg Microbiologie Chimie biologique 
Magyarország Orvosi mikrobiológia  
Malta Mikrobijoloġija Patoloġija Kimika 
Nederland Medische microbiologie Klinische chemie 
Österreich Hygiene und Mikrobiologie Medizinische und Chemische Labordiagnostik 
Polska Mikrobiologia lekarska  
Portugal   
Slovenija Klinična mikrobiologija Medicinska biokemija 
Slovensko Klinická mikrobiológia Klinická biochémia 
Suomi/Finland Kliininen mikrobiologia / Klinisk 

mikrobiologi 
Kliininen kemia / Klinisk kemi 

Sverige Klinisk bakteriologi Klinisk kemi 
United Kingdom Medical microbiology and virology Chemical pathology 
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Immunológia 

Minimális képzési idő: 4 év  
Mellkassebészet 

Minimális képzési idő: 5 év  
Ország Szakmai cím Szakmai cím 

Belgique/België/ 
Belgien 

 Chirurgie thoracique / Heelkunde op de thorax* 

Česká republika Alergologie a klinická imunologie Kardiochirurgie 
Danmark Klinisk immunologi Thoraxkirurgi eller brysthulens kirurgiske sygdomme 
Deutschland  Herzchirurgie 
Eesti  Torakaalkirurgia 
Ελλάς  Χειρουργική Θώρακος 
España Immunología Cirugía torácica 
France  Chirurgie thoracique et cardiovasculaire 
Ireland Immunology (clinical and laboratory) Thoracic surgery 
Italia  Chirurgia toracica; Cardiochirurgia 
Κύπρος Ανοσολογία Χειρουργική Θώρακος 
Latvija Imunoloģija Torakālā ķirurģija 
Lietuva  Krūtinės chirurgija 
Luxembourg  Chirurgie thoracique 
Magyarország Allergológia és klinikai immunológia Mellkassebészet 
Malta Immunoloġija Kirurġija Kardjo-Toraċika 
Nederland  Cardio-thoracale chirurgie 
Österreich Immunologie  
Polska Immunologia kliniczna Chirurgia klatki piersiowej 
Portugal  Cirurgia cardiotorácica 
Slovenija  Torakalna kirurgija 
Slovensko Klinická imunológia a alergológia Hrudníková chirurgia 
Suomi/Finland  Sydän-ja rintaelinkirurgia / Hjärt- och thoraxkirurgi 
Sverige Klinisk immunologi Thoraxkirurgi 
United Kingdom Immunology Cardo-thoracic surgery 

 
Hatályon kívül helyezés időpontja a 27. cikk (5) bekezdés értelmében: 
* 1983. január 1. 
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Gyermeksebészet 

Minimális képzési idő: 5 év 
Érsebészet 

Minimális képzési idő: 5 év 
Ország Szakmai cím  Szakmai cím 

Belgique/België/ 
Belgien 

 Chirurgie des vaisseaux / Bloedvatenheelkunde* 

Česká republika Dětská chirurgie Cévní chirurgie 
Danmark  Karkirurgi eller kirurgiske blodkarsygdomme 
Deutschland Kinderchirurgie  
Eesti Lastekirurgia Kardiovaskulaarkirurgia 
Ελλάς Χειρoυργική Παίδωv  Αγγειoχειρoυργική 
España Cirugía pediátrica Angiología y cirugía vascular 
France Chirurgie infantile Chirurgie vasculaire 
Ireland Paediatric surgery  
Italia Chirurgia pediatrica Chirurgia vascolare 
Κύπρος Χειρουργική Παίδων Χειρουργική Αγγείων 
Latvija Bērnu ķirurģija Asinsvadu ķirurģija 
Lietuva Vaikų chirurgija Kraujagyslių chirurgija 
Luxembourg Chirurgie pédiatrique Chirurgie vasculaire 
Magyarország Gyermeksebészet Érsebészet 
Malta Kirurgija Pedjatrika Kirurġija Vaskolari 
Nederland   
Österreich Kinderchirurgie  
Polska Chirurgia dziecięca Chirurgia naczyniowa 
Portugal Cirurgia pediátrica Cirurgia vascular 
Slovenija  Kardiovaskularna kirurgija 
Slovensko Detská chirurgia Cievna chirurgia 
Suomi/Finland Lastenkirurgia / Barnkirurgi Verisuonikirurgia / Kärlkirurgi 
Sverige Barn- och ungdomskirurgi  
United Kingdom Paediatric surgery  

 
Hatályon kívül helyezés időpontja a 27. cikk (5) bekezdés értelmében: 
* 1983. január 1. 
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Kardiológia 

Minimális képzési idő: 4 év  
Gasztroenterológia 

Minimális képzési idő: 4 év  
Ország Szakmai cím  Szakmai cím 

Belgique/België/ 
Belgien 

Cardiologie Gastro-entérologie / Gastroenterologie 

Česká republika Kardiologie Gastroenterologie 
Danmark Kardiologi Medicinsk gastroenterologi eller medicinske 

mavetarmsygdomme 
Deutschland Kardiologie  
Eesti Kardioloogia Gastroenteroloogia 
Ελλάς Καρδιoλoγία Γαστρεvτερoλoγία 
España Cardiología Aparato digestivo 
France Pathologie cardio-vasculaire Gastro-entérologie et hépatologie 
Ireland Cardiology Gastro-enterology 
Italia Cardiologia Gastroenterologia 
Κύπρος Καρδιολογία Γαστρεντερολογία 
Latvija Kardioloģija Gastroenteroloģija 
Lietuva Kardiologija Gastroenterologija 
Luxembourg Cardiologie et angiologie Gastro-enterologie 
Magyarország Kardiológia Gasztroenterológia 
Malta Kardjoloġija Gastroenteroloġija 
Nederland Cardiologie Leer van maag-darm-leverziekten 
Österreich   
Polska Kardiologia Gastrenterologia 
Portugal Cardiologia Gastrenterologia 
Slovenija  Gastroenterologija 
Slovensko Kardiológia Gastroenterológia 
Suomi/Finland Kardiologia / Kardiologi Gastroenterologia / Gastroenterologi 
Sverige Kardiologi Medicinsk gastroenterologi och hepatologi 
United Kingdom Cardiology Gastro-enterology 
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