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Reumatológia 

Minimális képzési idő: 4 év  
Általános haematológia 

Minimális képzési idő: 3 év  
Ország Szakmai cím  Szakmai cím 

Belgique/België/ 
Belgien 

Rhumathologie / reumatologie  

Česká republika Revmatologie Hematologie a transfúzní lékařství 
Danmark Reumatologi Hæmatologi eller blodsygdomme 
Deutschland   
Eesti Reumatoloogia Hematoloogia 
Ελλάς Ρευµατoλoγία Αιµατoλoγία 
España Reumatología Hematología y hemoterapia 
France Rhumatologie  
Ireland Rheumatology Haematology (clinical and laboratory) 
Italia Reumatologia Ematologia 
Κύπρος Ρευµατολογία Αιµατολογία 
Latvija Reimatoloģija Hematoloģija 
Lietuva Reumatologija Hematologija 
Luxembourg Rhumatologie Hématologie 
Magyarország Reumatológia Haematológia 
Malta Rewmatoloġija  Ematoloġija 
Nederland Reumatologie  
Österreich   
Polska Reumatologia Hematologia 
Portugal Reumatologia Imuno-hemoterapia 
Slovenija   
Slovensko Reumatológia Hematológia a transfúziológia 
Suomi/Finland Reumatologia / Reumatologi Kliininen hematologia / Klinisk hematologi 
Sverige Reumatologi Hematologi 
United Kingdom Rheumatology Haematology 
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Endokrinológia 

Minimális képzési idő: 3 év  
Fizioterápia 

Minimális képzési idő: 3 év  
Ország Szakmai cím Szakmai cím  

Belgique/België/ 
Belgien 

 Médecine physique et réadaptation / Fysische geneeskunde 
en revalidatie 

Česká republika Endokrinologie Rehabilitační a fyzikální medicína 
Danmark Medicinsk endokrinologi eller medicinske 

hormonsygdomme 
 

Deutschland  Physikalische und Rehabilitative Medizin 
Eesti Endokrinoloogia Taastusravi ja füsiaatria 
Ελλάς Εvδoκριvoλoγία Φυσική Iατρική και Απoκατάσταση 
España Endocrinología y nutrición Rehabilitación 
France Endocrinologie, maladies métaboliques Rééducation et réadaptation fonctionnelles 
Ireland Endocrinology and diabetes mellitus  
Italia Endocrinologia e malattie del ricambio Medicina fisica e riabilitazione 
Κύπρος Ενδοκρινολογία Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση 
Latvija Endokrinoloģija Rehabilitoloģija Fiziskā rehabilitācija 

Fizikālā medicīna 
Lietuva Endokrinologija Fizinė medicina ir reabilitacija 
Luxembourg Endocrinologie, maladies du métabolisme et 

de la nutrition 
Rééducation et réadaptation fonctionnelles 

Magyarország Endokrinológia Fizioterápia 
Malta Endokrinoloġija u Dijabete  
Nederland  Revalidatiegeneeskunde 
Österreich  Physikalische Medizin 
Polska Endokrynologia Rehabilitacja medyczna 
Portugal Endocrinologia  Fisiatria ou Medicina física e de reabilitação 
Slovenija  Fizikalna in rehabilitacijska medicina 
Slovensko Endokrinológia Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia 
Suomi/Finland Endokrinologia / Endokrinologi Fysiatria / Fysiatri 
Sverige Endokrina sjukdomar Rehabiliteringsmedicin 
United Kingdom Endocrinology and diabetes mellitus  
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Neuropszichiátria 
Minimális képzési idő: 5 év  

Bőr- és nemibeteg-gyógyászat 
Minimális képzési idő: 3 év  

Ország Szakmai cím Szakmai cím 
Belgique/België/ 
Belgien 

Neuropsychiatrie* Dermato-vénéréologie / Dermato-venerologie 

Česká republika  Dermatovenerologie 
Danmark  Dermato-venerologi eller hud- og kønssygdomme 
Deutschland Nervenheilkunde (Neurologie und 

Psychiatrie) 
Haut – und Geschlechtskrankheiten 

Eesti  Dermatoveneroloogia 
Ελλάς Νευρoλoγία – Ψυχιατρική ∆ερµατoλoγία – Αφρoδισιoλoγία 
España  Dermatología médico-quirúrgica y venereología 
France Neuropsychiatrie** Dermatologie et vénéréologie 
Ireland   
Italia Neuropsichiatria Dermatologia e venerologia 
Κύπρος Νευρολογία – Ψυχιατρική ∆ερµατολογία – Αφροδισιολογία 
Latvija  Dermatoloģija un veneroloģija 
Lietuva  Dermatovenerologija 
Luxembourg Neuropsychiatrie*** Dermato-vénéréologie 
Magyarország  Bőrgyógyászat 
Malta  Dermato-venerejoloġija 
Nederland Zenuw - en zielsziekten**** Dermatologie en venerologie 
Österreich Neurologie und Psychiatrie Haut- und Geschlechtskrankheiten 
Polska  Dermatologia i wenerologia 
Portugal  Dermatovenereologia 
Slovenija  Dermatovenerologija 
Slovensko Neuropsychiatria Dermatovenerológia 
Suomi/Finland  Ihotaudit ja allergologia / Hudsjukdomar och allergologi 
Sverige  Hud- och könssjukdomar 
United Kingdom   
 
Hatályon kívül helyezés időpontja a 27. cikk (5) bekezdés értelmében: 
* 1987. augusztus 1., kivéve azon személyek esetében, akik képzésüket ezen időpontot megelőzően kezdték meg. 
** 1971. december 31. ; 
*** Szakmai képesítés megsezerzését tanúsító okiratot nem adnak ki az 1982. március 5. után megkezdett képzések esetében. 
**** 1984. július 9. 
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Radiológia 

Minimális képzési idő: 4 év  
Gyermekpszichiátria 

Minimális képzési idő: 4 év  
Ország Szakmai cím  Szakmai cím 

Belgique/België/ 
Belgien 

  

Česká republika  Dětská a dorostová psychiatrie 
Danmark  Børne- og ungdomspsykiatri 
Deutschland Radiologie Kinder – und Jugendpsychiatrie und –psychotherapie  
Eesti   
Ελλάς Ακτιvoλoγία – Ραδιoλoγία Παιδoψυχιατρική 
España Electroradiología  
France Electro-radiologie* Pédo-psychiatrie 
Ireland Radiology Child and adolescent psychiatry 
Italia Radiologia Neuropsichiatria infantile 
Κύπρος  Παιδοψυχιατρική 
Latvija  Bērnu psihiatrija 
Lietuva  Vaikų ir paauglių psichiatrija 
Luxembourg Électroradiologie** Psychiatrie infantile 
Magyarország Radiológia Gyermek-és ifjúságpszichiátria 
Malta   
Nederland Radiologie***  
Österreich Radiologie  
Polska  Psychiatria dzieci i młodzieży 
Portugal Radiologia Pedopsiquiatria 
Slovenija  Otroška in mladostniška psihiatrija 
Slovensko  Detská psychiatria 
Suomi/Finland  Lastenpsykiatria / Barnpsykiatri 
Sverige  Barn- och ungdomspsykiatri 
United Kingdom  Child and adolescent psychiatry 
 
Hatályon kívül helyezés időpontja a 27. cikk (5) bekezdés értelmében: 
* 1971. december 3. 
** Szakmai képesítés megszerzését tanúsító okiratot nem adnak ki az 
1982. március 5. után megkezdett képzések esetében. 
*** 1984. július 8. 
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Geriátria 

Minimális képzési idő: 4 év  
Nefrológia 

Minimális képzési idő: 4 év 
Ország Szakmai cím Szakmai cím 

Belgique/België/ 
Belgien 

  

Česká republika Geriatrie Nefrologie 
Danmark Geriatri eller alderdommens sygdomme Nefrologi eller medicinske nyresygdomme 
Deutschland   
Eesti  Nefroloogia 
Ελλάς  Νεφρoλoγία 
España Geriatría Nefrología 
France  Néphrologie 
Ireland Geriatric medicine Nephrology 
Italia Geriatria Nefrologia 
Κύπρος Γηριατρική Νεφρολογία 
Latvija  Nefroloģija 
Lietuva Geriatrija Nefrologija 
Luxembourg  Néphrologie 
Magyarország Geriátria Nefrológia 
Malta Ġerjatrija Nefroloġija 
Nederland Klinische geriatrie  
Österreich   
Polska Geriatria Nefrologia 
Portugal  Nefrologia 
Slovenija  Nefrologija 
Slovensko Geriatria Nefrológia 
Suomi/Finland Geriatria / Geriatri Nefrologia / Nefrologi 
Sverige Geriatrik Medicinska njursjukdomar (nefrologi) 
United Kingdom Geriatrics Renal medicine 
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Infektológia 

Minimális képzési idő: 4 év 
Társadalomorvostan és szociális orvostan 

Minimális képzési idő: 4 év 
Ország Szakmai cím Szakmai cím 

Belgique/België/ 
Belgien 

  

Česká republika Infekční lékařství Hygiena a epidemiologie 
Danmark Infektionsmedicin Samfundsmedicin 
Deutschland  Öffentliches Gesundheitswesen 
Eesti Infektsioonhaigused  
Ελλάς  Κοινωνική Іατρική 
España  Medicina preventiva y salud pública 
France  Santé publique et médecine sociale 
Ireland Infectious diseases Public health medicine 
Italia Malattie infettive Igiene e medicina preventiva 
Κύπρος Λοιµώδη Νοσήµατα Υγειονολογία/Κοινοτική Ιατρική 
Latvija Infektoloģija  
Lietuva Infektologija  
Luxembourg  Santé publique 
Magyarország Infektológia Megelőző orvostan és népegészségtan 
Malta Mard Infettiv Saħħa Pubblika 
Nederland  Maatschappij en gezondheid 
Österreich  Sozialmedizin 
Polska Choroby zakaźne Zdrowie publiczne, epidemiologia 
Portugal Infecciologia Saúde pública 
Slovenija Infektologija Javno zdravje 
Slovensko Infektológia Hygiena a epidemiológia 
Suomi/Finland Infektiosairaudet / Infektionssjukdomar Terveydenhuolto / Hälsovård 
Sverige Infektionssjukdomar Socialmedicin 
United Kingdom Infectious diseases Public health medicine 
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Farmakológia 

Minimális képzési idő: 4 év  
Foglalkozás-orvostan 

Minimális képzési idő: 4 év  
Ország Szakmai cím Szakmai cím  

Belgique/België/ 
Belgien 

 Médecine du travail / Arbeidsgeneeskunde 

Česká republika Klinická farmakologie Pracovní lékařství 
Danmark Klinisk farmakologi Arbejdsmedicin 
Deutschland Pharmakologie und Toxikologie Arbeitsmedizin 
Eesti   
Ελλάς  Iατρική της Εργασίας 
España Farmacología clínica  
France  Médecine du travail 
Ireland Clinical pharmacology and therapeutics Occupational medicine 
Italia  Medicina del lavoro 
Κύπρος  Ιατρική της Εργασίας 
Latvija  Arodslimības 
Lietuva  Darbo medicina 
Luxembourg  Médecine du travail 
Magyarország Klinikai farmakológia Foglalkozás-orvostan (üzemorvostan) 
Malta Farmakoloġija Klinika u t-Terapewtika Mediċina Okkupazzjonali 
Nederland  – Arbeid en gezondheid, bedrijfsgeneeskunde 

– Arbeid en gezondheid, verzekeringsgeneeskunde 
Österreich Pharmakologie und Toxikologie Arbeits- und Betriebsmedizin 
Polska Farmakologia kliniczna Medycyna pracy 
Portugal  Medicina do trabalho 
Slovenija  Medicina dela, prometa in športa 
Slovensko Klinická farmakológia Klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia 
Suomi/Finland Kliininen farmakologia ja lääkehoito / 

Klinisk farmakologi och 
läkemedelsbehandling 

Työterveyshuolto / Företagshälsovård 

Sverige Klinisk farmakologi Yrkes- och miljömedicin 
United Kingdom Clinical pharmacology and therapeutics Occupational medicine 
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Allergológia 

Minimális képzési idő: 3 év  
Nukleáris medicina 

Minimális képzési idő: 4 év  
Ország Szakmai cím Szakmai cím 

Belgique/België/Belgien  Médecine nucléaire / Nucleaire geneeskunde 
Česká republika Alergologie a klinická imunologie Nukleární medicína 
Danmark Medicinsk allergologi eller medicinske 

overfølsomhedssygdomme 
Klinisk fysiologi og nuklearmedicin 

Deutschland  Nuklearmedizin 
Eesti   
Ελλάς Αλλεργιoλoγία Πυρηvική Iατρική 
España Alergología Medicina nuclear 
France  Médecine nucléaire 
Ireland   
Italia Allergologia ed immunologia clinica Medicina nucleare 
Κύπρος Αλλεργιολογία Πυρηνική Ιατρική 
Latvija Alergoloģija  
Lietuva Alergologija ir klinikinė imunologija  
Luxembourg  Médecine nucléaire 
Magyarország Allergológia és klinikai immunológia Nukleáris medicina (izotóp diagnosztika) 
Malta  Mediċina Nukleari 
Nederland Allergologie en inwendige geneeskunde Nucleaire geneeskunde 
Österreich  Nuklearmedizin 
Polska Alergologia Medycyna nuklearna 
Portugal Imuno-alergologia Medicina nuclear 
Slovenija  Nuklearna medicina 
Slovensko Klinická imunológia a alergológia Nukleárna medicína 
Suomi/Finland  Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede / Klinisk fysiologi 

och nukleärmedicin 
Sverige Allergisjukdomar Nukleärmedicin 
United Kingdom  Nuclear medicine 
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Arc- és állkapocs-sebészet (orvosi 

alapképzés) 
Minimális képzési idő: 5 év  

Ország Szakmai cím 
Belgique/België/ 
Belgien 

 

Česká republika Maxilofaciální chirurgie 
Danmark  
Deutschland  
Eesti  
Ελλάς  
España Cirugía oral y maxilofacial 
France Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie 
Ireland  
Italia Chirurgia maxillo-facciale 
Κύπρος  
Latvija Mutes, sejas un žokļu ķirurģija 
Lietuva Veido ir žandikaulių chirurgija 
Luxembourg Chirurgie maxillo-faciale 
Magyarország Szájsebészet 
Malta  
Nederland  
Österreich Mund– Kiefer – und Gesichtschirurgie 
Polska Chirurgia szczekowo-twarzowa 
Portugal Cirurgia maxilo-facial 
Slovenija Maxilofacialna kirurgija 
Slovensko Maxilofaciálna chirurgia 
Suomi/Finland  
Sverige  
United Kingdom  
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5.1.4. Háziorvosi oklevelek megnevezései 

Ország Előírt képesítés megszerzését tanúsító okirat Szakmai cím Hivatkozási dátum  
België/ 

Belgique/ 
Belgien 

Ministerieel erkenningsbesluit van huisarts / Arrêté 
ministériel d'agrément de médecin généraliste 

Huisarts / Médecin généraliste 1994. december 31. 

Česká 
republika 

Diplom o specializaci „všeobecné lékařství” Všeobecný lékař 2004. május 1. 

Danmark Tilladelse til at anvende betegnelsen alment praktiserende 
læge / Speciallæge i almen medicin 

Alment praktiserende læge / Speciallæge i almen medicin 1994. december 31. 

Deutschland Zeugnis über die spezifische Ausbildung in der 
Allgemeinmedizin 

Facharzt/Fachärztin für Allgemeinmedizin 1994. december 31. 

Eesti Diplom peremeditsiini erialal Perearst 2004. május 1. 
Ελλάς Tίτλος ιατρικής ειδικότητας γενικής ιατρικής  Іατρός µε ειδικότητα γενικής ιατρικής  1994. december 31. 

España Título de especialista en medicina familiar y comunitaria Especialista en medicina familiar y comunitaria 1994. december 31. 
France Diplôme d'Etat de docteur en médecine (avec document 

annexé attestant la formation spécifique en médecine 
générale) 

Médecin qualifié en médecine générale 1994. december 31. 

Ireland 
 

Certificate of specific qualifications in general medical 
practice 

General medical practitioner 1994. december 31. 

Italia Attestato di formazione specifica in medicina generale Medico di medicina generale 1994. december 31. 
Κύπρος Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Γενικού Ιατρού Ιατρός Γενικής Ιατρικής 2004. május 1. 
Latvija Ģimenes ārsta sertifikāts Ģimenes (vispārējās prakses) ārsts 2004. május 1. 
Lietuva Šeimos gydytojo rezidentūros pažymėjimas Šeimos medicinos gydytojas 2004. május 1. 
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Ország Előírt képesítés megszerzését tanúsító okirat Szakmai cím Hivatkozási dátum  

Luxembourg Il n'existe pas de titre, parce qu'il n'y a pas de formation au 
Luxembourg 

Médecin généraliste 1994. december 31. 

Magyar-
ország 

Háziorvostan szakorvosa bizonyítvány Háziorvostan szakorvosa 2004. május 1. 

Malta Tabib tal-familja Mediċina tal-familja 2004. május 1. 
Nederland 

 
Certificaat van inschrijving in het register van erkende 
huisartsen van de Koninklijke Nederlandsche 
Maatschappij tot bevordering der geneeskunst 

Huisarts 1994. december 31. 

Österreich Arzt für Allgemeinmedizin Arzt für Allgemeinmedizin 1994. december 31. 
Polska Diplôme: Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w 

dziedzinie medycyny rodzinnej 
Specjalista w dziedzinie medycyny rodzinnej 2004. május 1. 

Portugal Diploma do internato complementar de clínica geral Assistente de clínica geral 1994. december 31. 
Slovenija Potrdilo o opravljeni specializaciji iz družinske medicine Specialist družinske medicine/ Specialistka družinske 

medicine 
2004. május 1. 

Slovensko Diplom o špecializácii v odbore „všeobecné lekárstvo” Všeobecný lekár 2004. május 1. 
Suomi/ 
Finland 

Todistus lääkärin perusterveydenhuollon lisäkoulutuksesta 
/ Bevis om tilläggsutbildning av läkare i primärvård 

Yleislääkäri / Allmänläkare 1994. december 31. 

Sverige 
 

Bevis om kompetens som allmänpraktiserande läkare 
(Europaläkare) utfärdat av Socialstyrelsen 

Allmänpraktiserande läkare (Europaläkare) 1994. december 31. 

United 
Kingdom 

Certificate of prescribed/equivalent experience General medical practitioner 1994. december 31.  

 

 



 
13781/2/04 REV 2  VL/kf 31 
V. MELLÉKLET DG C I  HU 

 

V.2. Általános ápoló 
 

 

5.2.1. Általános ápolók képzési programja 
Az ápolói oklevél, bizonyítvány vagy a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítvány megszer-
zéséhez szükséges tanulmányi program a következő két részből áll. 

A. Elméleti képzés 
a. Ápolás: 
– A szakma természete és etikája 
– Az egészségügy és az ápolás általá-

nos alapelvei 
– Az ápolás alapelvei az alábbiakra 

vonatkozólag: 
– általános orvostan és szakor-

vostan 
– általános sebészet és szaksebé-

szet 
– gyermekgondozás és gyer-

mekgyógyászat 
– terhesgondozás 

– elmegyógyászat és pszi-
chiátria 

– idősek gondozása és 
geriátria 

 

 
b. Alaptudományok: 
– Anatómia és fiziológia 
– Patológia 
– Bakteriológia, virológia és parazito-

lógia 
– Biofizika, biokémia és radiológia 
– Dietetika 
– Higiénia: 

– megelőző gyógyászat 
– egészségügyi oktatás 

– Farmakológia 
 

 
c. Társadalomtudományok: 
– Szociológia 
– Pszichológia 
– Közigazgatási alapelvek 
– Oktatás alapelvei 
– Szociális és egészségügyi jogi isme-

retek 
– Az ápolás jogi szempontjai 
 

B. Klinikai gyakorlat 
– Ápolás az alábbiakra vonatkozólag: 

– általános orvostan és szakorvostan 
– általános sebészet és szaksebészet 
– gyermekgondozás és gyermekgyógyászat 
– terhesgondozás 
– elmegyógyászat és pszichiátria 
– idősek gondozása és geriátria 
– otthoni ápolás 

 

Egy-két tantárgyat ezek közül más tudományág szövegösszefüggésében vagy azzal együtt is lehet tanulni. 
Az elméleti és gyakorlati képzés megoszlásának kiegyensúlyozottnak és összehangoltnak kell lennie, hogy biztosítsa az ezen mellék-
letben hivatkozott tudás és tapasztalat megfelelő módon történő megszerzését. 
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5.2.2. Az általános ápolói oklevelek megnevezései 

Ország Előírt képesítés megszerzését tanúsító 
okirat Kibocsátó szerv Szakmai cím Hivatkozási dátum  

België/ 
Belgique/ 
Belgien 

– Diploma gegradueerde 
verpleger/verpleegster / Diplôme 
d'infirmier(ère) gradué(e) / Diplom eines 
(einer) graduierten Krankenpflegers  
(-pflegerin) 

– Diploma in de ziekenhuisverpleegkunde / 
Brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) / 
Brevet eines (einer) Krankenpflegers (-
pflegerin) 

– Brevet van verpleegassistent(e) / Brevet 
d'hospitalier(ère) / Brevet einer 
Pflegeassistentin 

– De erkende opleidingsIntézeten / Les 
établissements d’enseignement reconnus / 
Die anerkannten Ausbildungsanstalten 

– De bevoegde Examencommissie van de 
Vlaamse Gemeenschap / Le Jury 
compétent d'enseignement de la 
Communauté française / Der zuständige 
Prüfungsausschüß der Deutschsprachigen 
Gemeinschaft 

– Hospitalier(ère) / Verpleegassistent(e) 
– Infirmier(ère) hospitalier(ère) / 

Ziekenhuisverpleger(-verpleegster) 

1979. június 29. 

Česká 
republika 

1. Diplom o ukončení studia ve studijním 
programu ošetřovatelství ve studijním oboru 
všeobecná sestra (bakalář, Bc.), accompanied 
by the following certificate : Vysvědčení o 
státní závěrečné zkoušce 
 

1. Vysoká škola zřízená nebo uznaná státem 1. Všeobecná sestra 2004. május 1. 

 2. Diplom o ukončení studia ve studijním 
oboru diplomovaná všeobecná sestra 
(diplomovaný specialista, DiS.), accompanied 
by the following certificate : Vysvědčení o 
absolutoriu 

2. Vyšší odborná škola zřízená nebo uznaná 
státem 

2. Všeobecný ošetřovatel  

Danmark Eksamensbevis efter gennemført 
sygeplejerskeuddannelse 

Sygeplejeskole godkendt af 
Undervisningsministeriet 

Sygeplejerske 1979. június 29. 

Deutschland 
 

Zeugnis über die staatliche Prüfung in der 
Krankenpflege 

Staatlicher Prüfungsausschuss - Krankenschwester 
- Krankenpfleger» 

1979. június 29. 

Eesti Diplom őe erialal 

 

1. Tallinna Meditsiinikool 

2. Tartu Meditsiinikool 

3. Kohtla-Järve Meditsiinikool 

őde 2004. május 1. 
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Ország Előírt képesítés megszerzését tanúsító 
okirat Kibocsátó szerv Szakmai cím Hivatkozási dátum  

1. Πτυχίο Νοσηλευτικής Παν/µίου Αθηνών 1. Πανεπιστήµιο Αθηνών 

2. Πτυχίο Νοσηλευτικής Τεχνολογικών 
Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Τ.Ε.Ι.) 

2. Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα  
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων 

3. Πτυχίο Αξιωµατικών Νοσηλευτικής 3. Υπουργείο Εθνικής ΄Αµυνας 

4. Πτυχίο Αδελφών Νοσοκόµων πρώην 
Ανωτέρων Σχολών Υπουργείου Υγείας και 
Πρόνοιας 

4. Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας 

5. Πτυχίο Αδελφών Νοσοκόµων και 
Επισκεπτριών πρώην Ανωτέρων Σχολών 
Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας 

5. Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας 

Ελλάς 
 

6. Πτυχίο Τµήµατος Νοσηλευτικής 6. ΚΑΤΕΕ Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων 

∆ιπλωµατούχος ή πτυχιούχος νοσοκόµος, 
νοσηλευτής ή νοσηλεύτρια 

1981. január 1. 

España 
 

Título de Diplomado universitario en 
Enfermería 

– Ministerio de Educación y Cultura 
– El rector de una Universidad 

Enfermero/a diplomado/a 1986. január 1. 

France 
 

– Diplôme d’Etat d’infirmier(ère) 
– Diplôme d’Etat d’infirmier(ère) délivré 

en vertu du décret no 99-1147 du 29 
décembre 1999 

Le ministère de la santé Infirmer(ère) 1979. június 29. 

Ireland Certificate of Registered General Nurse An Bord Altranais (The Nursing Board) Registered General Nurse 1979. június 29. 
Italia Diploma di infermiere professionale Scuole riconosciute dallo Stato Infermiere professionale 1979. június 29. 
Κύπρος ∆ίπλωµα Γενικής Νοσηλευτικής Νοσηλευτική Σχολή Εγγεγραµµένος Νοσηλευτής 2004. május 1. 
Latvija – 1. Diploms par māsas kvalifikācijas 

iegūšanu  
1. Māsu skolas Māsa 2004. május 1. 

 – 2. Māsas diploms 2. Universitātes tipa augstskola pamatojoties 
uz Valsts eksāmenu komisijas lēmumu 

  

Lietuva – 1. Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis 
suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo 
profesinę kvalifikaciją 

1. Universitetas  Bendrosios praktikos slaugytojas 2004. május 1. 

 – 2. Aukštojo mokslo diplomas 
(neuniversitetinės studijos), nurodantis 
suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo 
profesinę kvalifikaciją 

2. Kolegija   
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Ország Előírt képesítés megszerzését tanúsító 
okirat Kibocsátó szerv Szakmai cím Hivatkozási dátum  

Luxembourg – Diplôme d’Etat d’infirmier  
– Diplôme d’Etat d’infirmier hospitalier 

gradué 

Ministère de l’éducation nationale, de la 
formation professionnelle et des sports 

Infirmier 1979. június 29. 

Magyar-
ország 

1. Ápolói bizonyítvány  

 

1. Iskola  

 

Ápoló 2004. május 1. 

 2. Diplomás ápoló oklevél  

 

2. Egyetem / főiskola  

 

  

 3. Egyetemi okleveles ápoló oklevél 3. Egyetem   

Malta Lawrja jew diploma fl-istudji tal-infermerija Universita `ta' Malta” Infermier Registrat tal-Ewwel Livell 2004. május 1. 

1. Diploma's verpleger A, verpleegster A, 
verpleegkundige A 

1. Door een van overheidswege benoemde 
examencommissie 

2. Diploma verpleegkundige MBOV 
(Middelbare Beroepsopleiding 
Verpleegkundige) 

2. Door een van overheidswege benoemde 
examencommissie 

3. Diploma verpleegkundige HBOV (Hogere 
Beroepsopleiding Verpleegkundige) 

3. Door een van overheidswege benoemde 
examencommissie 

4. Diploma beroepsonderwijs verpleegkundige 
– Kwalificatieniveau 4 

4. Door een van overheidswege aangewezen 
opleidingsinstelling 

Nederland 
 

5. Diploma hogere beroepsopleiding 
verpleegkundige – Kwalificatieniveau 5 

5. Door een van overheidswege aangewezen 
opleidingsinstelling 

Verpleegkundige 1979. június 29. 

1. Diplom als „Diplomierte Gesundheits- und 
Krankenschwester, Diplomierter Gesundheits- 
und Krankenpfleger”  

1. Schule für allgemeine Gesundheits- und 
Krankenpflege 

Österreich 
 

2. Diplom als „Diplomierte Krankenschwester,  
Diplomierter Krankenpfleger” 

2. Allgemeine Krankenpflegeschule 

- Diplomierte Krankenschwester  
- Diplomierter Krankenpfleger 

1994. január 1. 

Polska Dyplom ukończenia studiów wyższych na 
kierunku pielęgniarstwo z tytułem „magister 
pielęgniarstwa” 

1. Uniwersytet Medyczny 

2. Collegium Medicum Uniwersytetu 
Jagiellońskiego 

Pielegniarka 2004. május 1. 

1. Diploma do curso de enfermagem geral 1. Escolas de Enfermagem 
2. Diploma/carta de curso de bacharelato em 
enfermagem 

2. Escolas Superiores de Enfermagem 
Portugal 

3. Carta de curso de licenciatura em 
enfermagem 

3. Escolas Superiores de Enfermagem; Escolas 
Superiores de Saúde 

Enfermeiro 1986. január 1. 
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Ország Előírt képesítés megszerzését tanúsító 
okirat Kibocsátó szerv Szakmai cím Hivatkozási dátum  

Slovenija Diploma, s katero se podeljuje strokovni 
naslov „diplomirana medicinska sestra / 
diplomirani zdravstvenik” 

1. Univerza 

2. Visoka strokovna šola 

Diplomirana medicinska sestra/ Diplomirani 
zdravstvenik 

2004. május 1. 

Slovensko 1. Vysokoškolský diplom o udelení 
akademického titulu „magister 
z ošetrovateľstva” („Mgr.") 

1. Vysoká škola 

 

 

 

Sestra 2004. május 1. 

 2. Vysokoškolský diplom o udelení 
akademického titulu „bakalár 
z ošetrovateľstva” („Bc.") 
 

2. Vysoká škola 

 

  

 3. Absolventský diplom v študijnom odbore 
diplomovaná všeobecná sestra 

3. Stredná zdravotnícka škola   

1. Sairaanhoitajan tutkinto/Sjukskötarexamen 
 

1. Terveydenhuolto-oppilaitokset/ 
Hälsovårdsläroanstalter 

Suomi/ 
Finland 

 2. Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulu 
tutkinto, sairaanhoitaja 
(AMK)/Yrkeshögskole-examen inom 
hälsovård och det sociala området, sjukskötare 
(YH) 

2. Ammattikorkeakoulut/ 
Yrkeshögskolor 

Sairaanhoitaja / Sjukskötare 1994. január 1. 

Sverige Sjuksköterskeexamen Universitet eller högskola Sjuksköterska 1994. január 1. 
United 

Kingdom 
Statement of Registration as a Registered 
General Nurse in part 1 or part 12 of the 
register kept by the United Kingdom Central 
Council for Nursing, Midwifery and Health 
Visiting 

Various - State Registered Nurse 
- Registered General Nurse 
 

1979. június 29. 
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V.3. Fogorvos 
 

 

5.3.1. Fogorvosok képzési programja 

A fogorvosi oklevél, bizonyítvány vagy a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítvány meg-
szerzéséhez szükséges tanulmányi programnak legalább a következő tantárgyakat kell tartalmaznia. 
Lehetséges egy vagy több tantárgynak más tantárgy részeként, vagy más tantárgyhoz kapcsolódóan 
történő oktatása. 

A. Alap tantárgyak 
– Kémia 
– Fizika 
– Biológia 
 

B. Orvos-biológiai tantárgyak és álta-
lános orvosi tantárgyak 
− anatómia, 
− embriológia, 
− sejttan, beleértve a 

citológiát is, 
− fiziológia, 
− biokémia (vagy fiziológiai 

kémia), 
− patológiai anatómia, 
− általános patológia, 
− gyógyszertan, 
− mikrobiológia, 
− higiénia, 
− megelőző orvostudomány 

és járványtan, 
− radiológia, 
− fizioterápia, 
− általános sebészet, 
− belgyógyászat, beleértve a 

gyermekgyógyászatot is, 
− fül-, orr- és gégegyógy-

ászat, 
− bőr- és nemibeteg gyógy-

ászat, 
− általános pszichológia – 

pszichopatológia – 
neuropatológia, 

−  aneszteziológia 

C. Közvetlenül a fogászatra vonatkozó 
tantárgyak 
− helyreállító fogászat, 
− fogászatban alkalmazott 

anyagok és berendezések, 
− megtartó fogászat, 
− preventív fogászat, 
− érzéstelenítés és nyugtatás 

a fogászatban, 
− speciális sebészet, 
− a szájüreg speciális patoló-

giája, 
− klinikai gyakorlat, 
− gyermekfogászat, 
− fogszabályozástan, 
− parodontológia, 
− fogászati radiológia, 
− a szájüreg speciális fizio-

lógiája, 
− szakmai szervezet, etika és 

jogalkotás, 
− a fogászati tevékenység 

szociális szempontjai. 
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5.3.2. Fogorvosi oklevelek megnevezései 

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

okiratot kísérő igazolás Szakmai cím Hivatkozási dátum  

België/ 
Belgique/ 
Belgien 

Diploma van tandarts / Diplôme 
licencié en science dentaire 

– De universiteiten / Les 
universités 

– De bevoegde Examen- 
commissie van de Vlaamse 
Gemeenschap / Le Jury 
compétent d'enseignement de la 
Communauté française 

 Licentiaat in de tandheelkunde / 
Licencié en science dentaire 

1980. január 28. 

Česká 
republika 

Diplom o ukončení studia ve 
studijním programu zubní 
lékařství (doktor zubního 
lékařství, Dr. med. Dent.) 

Lékařská fakulta univerzity v České 

republice 

 

Vysvědčení o státní rigorózní 
zkoušce 

Zubní lékař 2004. május 1. 

Danmark Bevis for tandlægeeksamen 
(odontologisk kandidateksamen) 

Tandlægehøjskolerne, 
Sundhedsvidenskabeligt 
universitetsfakultet 

Autorisation som tandlæge, udstedt 
af Sundhedsstyrelsen 

Tandlæge 1980. január 28. 

Deutschland Zeugnis über die Zahnärztliche 
Prüfung 

Zuständige Behörden  Zahnarzt 1980. január 28. 

Eesti Diplom hambaarstiteaduse 
őppekava läbimise kohta 

Tartu Ülikool  Hambaarst 2004. május 1. 

Ελλάς Πτυχίo Οδovτιατρικής Παvεπιστήµιo  Οδοντίατρος ή χειρούργος 
οδοντίατρος 

1981. január 1. 

España Título de Licenciado en 
Odontología 

El rector de una universidad  Licenciado en odontología 1986. január 1. 

France Diplôme d'Etat de docteur en 
chirurgie dentaire 

Universités  Chirurgien-dentiste 1980. január 28. 

Ireland – Bachelor in Dental Science 
(B.Dent.Sc.) 

– Bachelor of Dental Surgery 
(BDS) 

– Licentiate in Dental Surgery 
(LDS) 

– Universities  
– Royal College of Surgeons in 

Ireland 

 – Dentist 
– Dental practitioner  
– Dental surgeon 

1980. január 28. 

Italia Diploma di laurea in Odontoiatria 
e Protesi Dentaria 

Università Diploma di abilitazione all’esercizio 
dell'odontoiatria e protesi dentaria 

Odontoiatra 1980. január 28. 

Κύπρος Πιστοποιητικό Εγγραφής 
Οδοντιάτρου 

Οδοντιατρικό Συµβούλιο  Οδοντίατρος 2004. május 1. 
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Ország Előírt képesítés megszerzését 
tanúsító okirat Kibocsátó szerv A képesítés megszerzését tanúsító 

okiratot kísérő igazolás Szakmai cím Hivatkozási dátum  

Latvija Zobārsta diploms 
 

Universitātes tipa augstskola Rezidenta diploms par zobārsta 
pēcdiploma izglītības 
programmas pabeigšanu, ko izsniedz 
universitātes tipa augstskola un 
„Sertifikāts” – kompetentas iestādes 
izsniegts dokuments, kas apliecina,  
ka persona ir nokārtojusi 
sertifikācijas eksāmenu 
zobārstniecībā 

Zobārsts 2004. május 1. 

Lietuva Aukštojo mokslo diplomas, 
nurodantis suteiktą gydytojo 
odontologo kvalifikaciją 
 

Universitetas Internatūros pažymėjimas, 
nurodantis suteiktą gydytojo 
odontologo profesinę kvalifikaciją 

Gydytojas odontologas 2004. május 1. 

Luxembourg Diplôme d’Etat de docteur en 
médecine dentaire  

Jury d’examen d’Etat  Médecin-dentiste 1980. január 28. 

Magyar-
ország 

Fogorvos oklevél (doctor 
medicinae dentariae, röv.: dr. 
med. dent.) 

Egyetem  Fogorvos 2004. május 1. 

Malta Lawrja fil- Kirurġija Dentali Universita` ta Malta  Kirurgu Dentali 2004. május 1. 
Nederland Universitair getuigschrift van een 

met goed gevolg afgelegd 
tandartsexamen 

Faculteit Tandheelkunde  Tandarts 1980. január 28. 

Österreich Bescheid über die Verleihung des 
akademischen Grades « Doktor 
der Zahnheilkunde » 

Medizinische Fakultät der 
Universität 

 Zahnarzt 1994. január 1. 

Polska Dyplom ukończenia studiów 
wyższych z tytułem „lekarz 
dentysta” 

1. Akademia Medyczna, 

2. Uniwersytet Medyczny, 

– 3. Collegium Medicum 
Uniwersytetu Jagiellońskiego 

Lekarsko – Dentystyczny Egzamin 
Państwowy 

Lekarz dentysta 2004. május 1. 

Portugal Carta de curso de licenciatura em 
medicina dentária 

– Faculdades  
– Institutos Superiores 

 Médico dentista 1986. január 1. 
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Ország Előírt képesítés megszerzését 

tanúsító okirat Kibocsátó szerv A képesítés megszerzését tanúsító 
okiratot kísérő igazolás Szakmai cím Hivatkozási dátum  

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

– Univerza Potrdilo o opravljenem strokovnem 
izpitu za poklic zobozdravnik / 
zobozdravnica 

Doktor dentalne medicine / 
Doktorica dentalne medicine 

2004. május 1. 

Slovensko Vysokoškolský diplom o udelení 
akademického titulu „doktor 
zubného lekárstva” („MDDr.") 

– Vysoká škola  Zubný lekár 2004. május 1. 

Suomi/ 
Finland 

Hammaslääketieteen lisensiaatin 
tutkinto / Odontologie 
licentiatexamen 

– Helsingin yliopisto / Helsingfors 
universitet 

– Oulun yliopisto 
– Turun yliopisto 

Terveydenhuollon 
oikeusturvakeskuksen päätös 
käytännön palvelun hyväksymisestä 
/ Beslut av Rättskyddscentralen för 
hälsovården om godkännande av 
praktisk tjänstgöring 

Hammaslääkäri / Tandläkare 1994. január 1. 

Sverige Tandläkarexamen - Universitetet i Umeå 
- Universitetet i Göteborg 
- Karolinska Institutet 
- Malmö Högskola 

Endast för examensbevis som 
erhållits före den 1 juli 1995, ett 
utbildningsbevis som utfärdats av 
Socialstyrelsen 

Tandläkare 1994. január 1. 

United 
Kingdom 

– Bachelor of Dental Surgery 
(BDS or B.Ch.D.)  

– Licentiate in Dental Surgery 

– Universities  
– Royal Colleges 

 – Dentist 
– Dental practitioner  
– Dental surgeon 

1980. január 28. 
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5.3.3. Szakfogorvosi oklevelek megnevezései  

Fogszabályozástan 
Ország Előírt képesítés megszerzését 

tanúsító okirat 
Kibocsátó szerv Hivatkozási dátum 

Danmark Bevis for tilladelse til at betegne sig 
som specialtandlæge i ortodonti 

Sundhedsstyrelsen 1980. január 28. 

Deutschland Fachzahnärztliche Anerkennung für 
Kieferorthopädie; 

Landeszahnärztekammer 1980. január 28. 

Eesti Residentuuri lőputunnistus 
ortodontia erialal 

Tartu Ülikool 2004. május 1. 

Ελλάς Τίτλoς Οδovτιατρικής ειδικότητας 
της Ορθoδovτικής 

– Νoµαρχιακή Αυτoδιoίκηση 
– Νoµαρχία 

1981. január 1. 

France Titre de spécialiste en orthodontie Conseil National de l’Ordre des 
chirurgiens dentistes 

1980. január 28. 

Ireland Certificate of specialist dentist in 
orthodontics 

Competent authority recognised for 
this purpose by the competent 
minister 

1980. január 28. 

Κύπρος Πιστοποιητικό Αναγνώρισης του 
Ειδικού Οδοντιάτρου στην 
Ορθοδοντική 

Οδοντιατρικό Συµβούλιο 2004. május 1. 

Latvija „Sertifikāts”– kompetentas iestādes 
izsniegts dokuments, kas apliecina, 
ka persona ir nokārtojusi 
sertifikācijas eksāmenu ortodontijā 

Latvijas Ārstu biedrība 
 

2004. május 1. 

Lietuva Rezidentūros pažymėjimas, 
nurodantis suteiktą gydytojo 
ortodonto profesinę kvalifikaciją 

Universitetas 2004. május 1. 

Magyarország Fogszabályozás szakorvosa 
bizonyítvány 

Az Egészségügyi, Szociális és 
Családügyi Minisztérium illetékes 
testülete 

2004. május 1. 

Malta Ċertifikat ta' speċjalista dentali fl-
Ortodonzja 

Kumitat ta' Approvazzjoni dwar 
Speċjalisti 

2004. május 1. 

Nederland Bewijs van inschrijving als 
orthodontist in het 
Specialistenregister 

Specialisten Registratie Commissie 
(SRC) van de Nederlandse 
Maatschappij tot bevordering der 
Tandheelkunde 

28 Janury 1980 

Polska Dyplom uzyskania tytułu specjalisty 
w dziedzinie ortodoncji 

Centrum Egzaminów Medycznych 2004. május 1. 

Slovenija Potrdilo o opravljenem 
specialističnem izpitu iz čeljustne in 
zobne ortopedije 

1. Ministrstvo za zdravje 
2. Zdravniška zbornica Slovenije 

2004. május 1. 

Suomi/Finland Erikoishammaslääkärin tutkinto, 
hampaiston oikomishoito / 
Specialtand-läkarexamen, 
tandreglering 

– Helsingin yliopisto / Helsingfors 
universitet 

– Oulun yliopisto 
– Turun yliopisto 

1994. január 1. 

Sverige Bevis om specialistkompetens i 
tandreglering 

Socialstyrelsen 1994. január 1. 

United Kingdom Certificate of Completion of 
specialist training in orthodontics 

Competent authority recognised for 
this purpose 

1980. január 28. 
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Szájsebészet 

Ország Előírt képesítés megszerzését 
tanúsító okirat 

Kibocsátó szerv Hivatkozási dátum 

Danmark Bevis for tilladelse til at betegne sig 
som specialtandlæge i 
hospitalsodontologi 

Sundhedsstyrelsen 1980. január 28. 

Deutschland Fachzahnärztliche 
Anerkennung für 
Oralchirurgie/Mundchirurgie  

Landeszahnärztekammer 1980. január 28. 

Ελλάς Τίτλoς Οδovτιατρικής ειδικότητας 
της Γvαθoχειρoυργικής 

– Νoµαρχιακή Αυτoδιoίκηση 
– Νoµαρχία 

2003. január 1. 

Ireland Certificate of specialist dentist in 
oral surgery 

Competent authority recognised for 
this purpose by the competent 
minister 

1980. január 28. 

Κύπρος Πιστοποιητικό Αναγνώρισης του 
Ειδικού Οδοντιάτρου στην 
Στοµατική Χειρουργική 

Οδοντιατρικό Συµβούλιο 2004. május 1. 

Lietuva Rezidentūros pažymėjimas, 
nurodantis suteiktą burnos chirurgo 
profesinę kvalifikaciją 

Universitetas 2004. május 1. 

Magyarország Dento-alveoláris sebészet 
szakorvosa bizonyítvány 

Az Egészségügyi, Szociális és 
Családügyi Minisztérium illetékes 
testülete 

2004. május 1. 

Malta Ċertifikat ta' speċjalista dentali fil-
Kirurġija tal-ħalq 

Kumitat ta' Approvazzjoni dwar 
Speċjalisti 

2004. május 1. 

Nederland Bewijs van inschrijving als 
kaakchirurg in het 
Specialistenregister 

Specialisten Registratie Commissie 
(SRC) van de Nederlandse 
Maatschappij tot bevordering der 
Tandheelkunde 

1980. január 28. 

Polska Dyplom uzyskania tytułu specjalisty 
w dziedzinie chirurgii 
stomatologicznej 

Centrum Egzaminów Medycznych 2004. május 1. 

Slovenija Potrdilo o opravljenem 
specialističnem izpitu iz oralne 
kirurgije 

1. Ministrstvo za zdravje 
2. Zdravniška zbornica Slovenije 

2004. május 1. 

Suomi/ 
Finland 

Erikoishammaslääkärin tutkinto, 
suu- ja leuka-kirurgia / 
Specialtandläkar-examen, oral och 
maxillofacial kirurgi 

– Helsingin yliopisto/Helsingfors 
universitet 

– Oulun yliopisto 
– Turun yliopisto 

1994. január 1. 

Sverige Bevis om specialist-kompetens i 
tandsystemets kirurgiska sjukdomar 

Socialstyrelsen  1994. január 1. 

United Kingdom Certificate of completion of 
specialist training in oral surgery 

Competent authority recognised for 
this purpose 

1980. január 28. 
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V.4. Állatorvos 
 

 

5.4.1. Képzési program állatorvosok részére 

Az állatorvosi oklevél, bizonyítvány vagy a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítvány meg-
szerzéséhez szükséges tanulmányi programnak legalább a következő tantárgyakat kell tartalmaznia. 
Lehetséges egy vagy több tantárgynak más tantárgy részeként, vagy más tantárgyhoz kapcsolódóan 
történő oktatása. 

A. Alaptantárgyak 
– Fizika 
– Kémia 
– Állatélettan 
– Növényélettan 
– Biomatematika 
B. Szaktantárgyak 
a. Alaptudományok: 

  anatómia (beleértve a 
szövettant és az embrioló-
giát), 

  fiziológia, 
  biokémia, 
  genetika, 
  gyógyszertan, 
  gyógyszerészet, 
  toxikológia, 
  mikrobiológia, 
  immunológia, 
  járványtan, 

–  szakmai etika. 

 
b. Klinikai tudományok: 

 szülészet, 
 patológia (beleértve a 

patológiai anatómiát is), 
 parazitológia, 
 klinikai gyógyászat és 

sebészet (beleértve az 
aneszteziológiát is), 

 klinikai előadások a kü-
lönböző háziállatokról, 
szárnyasokról és más ál-
latfajokról, 

 megelőző orvostudo-
mány, 

 radiológia, 
 szaporodás és szaporo-

dási rendellenességek, 
 állatjárványtani előírá-

sok, 
 állatorvosi jog és igaz-

ságügyi állatorvostan, 
 terapeutika, 

– propaedeutika. 

 
c. Állattartás 

  állattartás, 
  takarmányozástan, 
  agronómia, 
  agrárgazdaságtan, 
  állattenyésztés, 
  állatorvosi higiénia, 
  állatetológia és -

védelem. 
–  

d. Élelmiszerhigiénia 
 állati takarmányok vagy 

állati eredetű élelmisze-
rek vizsgálata és ellenőr-
zése, 

 élelmiszerhigiénia és -
technológia, 

– gyakorlati munka (beleértve a vágó-
hidakon és az élelmiszerfeldolgozó 
helyeken végzett gyakorlati munkát).  

A gyakorlati képzés elvégezhető szakmai gyakorlat formájában is, feltéve, hogy a képzés nappali tagozatos, és az illetékes hatóság 
közvetlen ellenőrzése alatt történik, és az ötéves tanulmányi időszakon belül nem haladja meg a hat hónapot. 
Az elméleti és gyakorlati képzés megoszlásának a különböző tantárgycsoportok között kiegyensúlyozottnak és összehangoltnak kell 
lennie, hogy biztosítsa a tudás és tapasztalat olyan megszerzését, amely lehetővé teszi az állatorvosok számára feladataik elvégzését. 
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5.4.2. Állatorvosok formális képzésének bizonyítékai 

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

kísérő igazolás Hivatkozás dátuma 

België/ 
Belgique/ 
Belgien 

Diploma van dierenarts / Diplôme de 
docteur en médecine vétérinaire 

– De universiteiten/ Les universités  
– De bevoegde Examen- commissie van de 

Vlaamse Gemeenschap / Le Jury 
compétent d'enseignement de la 
Communauté française  

 1980. december 21. 

Česká 
republika 

– Diplom o ukončení studia ve studijním 
programu veterinární lékařství (doktor 
veterinární medicíny, MVDr.) 

Diplom o ukončení studia ve studijním 
programu veterinární hygiena a ekologie 
(doktor veterinární medicíny, MVDr.) 

Veterinární fakulta univerzity v České 
republice 

 2004. május 1. 

Danmark Bevis for bestået kandidateksamen i 
veterinærvidenskab 

Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole  1980. december 21. 

Deutschland Zeugnis über das Ergebnis des Dritten 
Abscnitts der Tierärztlichen Prüfung und 
das Gesamtergebnis der Tierärztlichen 
Prüfung  

Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses für 
die Tierärztliche Prüfung einer Universität 
oder Hochschule 

 1980. december 21. 

Eesti Diplom: täitnud veterinaarmeditsiini 
őppekava 

Eesti Pőllumajandusülikool  2004. május 1. 

Ελλάς Πτυχίo Κτηvιατρικής Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας  1981. január 1. 
España Título de Licenciado en Veterinaria – Ministerio de Educación y Cultura  

– El rector de una Universidad 
 1986. január 1. 

France Diplôme d’Etat de docteur vétérinaire    1980. december 21. 
Ireland – Diploma of Bachelor in/of Veterinary 

Medicine (MVB)  
– Diploma of Membership of the Royal 

College of Veterinary Surgeons 
(MRCVS) 

  1980. december 21. 

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

1985. január 1. 

Κύπρος Πιστοποιητικό Εγγραφής Kτηνιάτρου Κτηνιατρικό Συµβούλιο  2004. május 1. 
Latvija Veterinārārsta diploms Latvijas Lauksaimniecības Universitāte  2004. május 1. 
Lietuva Aukštojo mokslo diplomas (veterinarijos 

gydytojo (DVM)) 
Lietuvos Veterinarijos Akademija  2004. május 1. 

Luxembourg Diplôme d’Etat de docteur en médecine 
vétérinaire  

Jury d’examen d’Etat  1980. december 21. 
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Ország Előírt képesítés megszerzését tanúsító 

okirat Kibocsátó szerv A képesítés megszerzését tanúsító okiratot 
kísérő igazolás Hivatkozás dátuma 

Magyar-
ország 

Állatorvos doktor oklevél –  
dr. med. vet. 

Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi 
Kar 

 2004. Május 1. 

Malta Liċenzja ta' Kirurgu Veterinarju Kunsill tal-Kirurġi Veterinarji  2004. május 1. 
Nederland Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd 

diergeneeskundig/veeartse-nijkundig 
examen 

  1980. december 21. 

Österreich – Diplom-Tierarzt 
– Magister medicinae veterinariae  

Universität – Doktor der Veterinärmedizin 
– Doctor medicinae veterinariae 
– Fachtierarzt 

1994. január 1. 

Polska Dyplom lekarza weterynarii  
 

1. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego 
w Warszawie 
2. Akademia Rolnicza we Wrocławiu 
3. Akademia Rolnicza w Lublinie 
4. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w 
Olsztynie 

 2004. május 1. 

Portugal Carta de curso de licenciatura em medicina 
veterinária 

Universidade  1986. január 1. 

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

Univerza Spričevalo o opravljenem državnem izpitu s 
področja veterinarstva 
 

2004. május 1. 

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

Univerzita veterinárskeho lekárstva  2004. május 1. 

Suomi/ 
Finland 

Eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinto / 
Veterinärmedicine licentiatexamen 

Helsingin yliopisto/ Helsingfors universitet  1994. január 1. 

Sverige Veterinärexamen Sveriges Lantbruksuniversitet  1994. január 1. 
1. Bachelor of Veterinary Science (BVSc) 1.University of Bristol 
2. Bachelor of Veterinary Science (BVSc) 2.University of Liverpool 
3. Bachelor of Veterinary Medicine 
(BvetMB) 

3.University of Cambridge 

4. Bachelor of Veterinary Medicine and 
Surgery (BVM&S) 

4. University of Edinburgh 

5. Bachelor of Veterinary Medicine and 
Surgery (BVM&S)  

5. University of Glasgow 

United 
Kingdom 

6. Bachelor of Veterinary Medicine 
(BvetMed) 

6. University of London 

 1980. december 21. 
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V.5. Szülésznő 
 

 

5.5.1. Képzési program szülésznők részére (I. és II. típusú képzések) 
 Az szülésznői oklevél, bizonyítvány vagy a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítvány meg-

szerzéséhez szükséges tanulmányi program a következő két részből áll. 
A. Elméleti és technikai útmutatás   
a. Általános tantárgyak  b. A szülésznők tevékenységével kap-

csolatos szaktantárgyak 
– Anatómiai és fiziológiai alapismere-

tek 
– Patológiai alapismeretek 
– Bakteriológiai, virológiai és parazito-

lógiai alapismeretek 
– Biofizikai, biokémiai és radiológiai 

alapismeretek 
– Gyermekgyógyászat, különös tekin-

tettel az újszülöttekre 
– Higiénia, egészségügyi felvilágosí-

tás, megelőző orvoslás, betegségek 
korai felismerése 

– Táplálkozástudomány és dietetika, 
különös tekintettel a nőkre, újszülöt-
tekre és csecsemőkre 

– Szociológiai alapismeretek és 
szociál-egészségügyi kérdések 

– A farmakológia alapjai 
– Pszichológia 
– A tanítás alapelvei és módszerei 
– Egészségügyi és szociális törvényi 

szabályozás és az egészségügy szer-
vezete 

– Szakmai etika és szakmai jogi sza-
bályozás 

– Szexuális felvilágosítás és családter-
vezés 

– Az anya- és a gyermek jogi védelme 

 
– Anatómia és fiziológia 
– Embriológia és a magzat fejlődése 
– Terhesség, szülés és puerperium  
– Szülészeti és nőgyógyászati patológia 
– Felkészítés a szülésre és a szülővé 

válásra, a fiziológiai szempontok fi-
gyelembe vételével 

– Felkészítés a szülésre (beleértve a 
nőgyógyászati eszközök használatát) 

– Fájdalomcsillapítás, érzéstelenítés és 
újraélesztés 

– Az újszülött fiziológiája és patológiá-
ja 

– Az újszülött gondozása és felügyelete 
– Pszichológiai és szociális tényezők 
 

B. Gyakorlati képzés és klinikai gyakorlat 
Ezt a képzést megfelelő felügyelet alatt kell teljesíteni: 
– Terhesgondozás, legalább 100 szülés előtti vizsgálat végrehajtása 
– Legalább 40 terhes asszony gondozása és felügyelete. 
– Legalább 40 szülés levezetése a hallgató által, ha ez nem teljesíthető a rendelkezésre álló asszonyok hiánya miatt, ez a szám 

minimum 30-ra csökkenthető, amennyiben a hallgató asszisztál további 20 szülésnél. 
– Aktív részvétel farfekvéses szülésnél. Amennyiben ez nem lehetséges a farfekvéses szülések hiánya miatt, a gyakorlat végre-

hajtható szimulált helyzetben is. 
– Bevezetés az epiziotómia kivitelezésébe és a varrat elkezdésébe A varrás gyakorlása tartalmazza az epiziotómiát követő var-

rást és az egyszerű sebfelszakadás varrását. Végső esetben végrehajtható simulált helyzetben is. 
– 40 asszony felügyelete és gondozása veszélyeztetett terhesség vagy veszélyeztetett szülés vagy veszélyeztetett gyermekágyi 

időszak esetén. 
– Legalább 100 gyermekágyas asszony és egészséges újszülött gondozása és felügyelete (a vizsgálatot is beleértve). 
– Különleges gondozást igénylő újszülöttek felügyelete és gondozása, beleértve a koraszülött, túlhordott, alacsony súllyal szüle-

tett és beteg újszülötteket. 
– Kóros szülészeti vagy nőgyógyászati tünetekkel rendelkező asszonyok gondozása. 
– Bevezetés a gyógyászatba és a sebészetbe. A bevezetésnek tartalmaznia kell elméleti útmutatásokat és klinikai gyakorlatot. 
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Az elméleti és gyakorlati képzésnek (a képzési program A része) kiegyensúlyozottnak és összehangoltnak kell lennie a klinikai 
gyakorlattal (a képzési program B része), hogy a függelékben felsorolt tudás és tapasztalat megfelelő módon megszerezhető legyen. 
 
A klinikai gyakorlatot kórházi osztályon vagy a megfelelő hatóság vagy személyek által felügyelt egészségügyi intézményben kell 
végrehajtani felügyelt szolgálatban töltött gyakorlat keretében. A gyakorlat részeként a szülésznő hallgatók részt kell, hogy vegyenek 
az érintett osztályok tevékenységében, olyannyira, amennyire ezek a tevékenységek hozzájárulnak képzésükhöz. Meg kell őket 
tanítani a szülésznők tevékenységének felelősségéhez. 
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5.5.2. Szülésznői oklevelek megnevezései 

Ország Előírt képesítés megszerzését tanúsító 
okirat Kibocsátó szerv A képesítés megszerzés

kísérő iga
België/ 

Belgique/ 
Belgien 

Diploma van vroedvrouw / Diplôme 
d'accoucheuse 

– De erkende opleidingsInstituten / Les 
établissements d’enseignement 

– De bevoegde Examen- commissie van de 
Vlaamse Gemeenschap / Le Jury 
compétent d'enseignement de la 
Communauté française 

Vroedvrouw / Accoucheus

Česká 
republika 

1. Diplom o ukončení studia ve studijním 
programu ošetřovatelství ve studijním oboru 
porodní asistentka (bakalář, Bc.) 
– Vysvědčení o státní závěrečné 
zkoušce 

1. Vysoká škola zřízená nebo uznaná státem  
 

 
 
Porodní asistentka/porodn

 2. Diplom o ukončení studia ve studijním 
oboru diplomovaná porodní asistentka 
(diplomovaný specialista, DiS). 
– Vysvědčení o absolutoriu 

2. Vyšší odborná škola zřízená nebo uznaná 
státem 
 

 

Danmark Bevis for bestået jordemodereksamen Danmarks jordemoderskole Jordemoder 
Deutschland Zeugnis über die staatliche Prüfung für 

Hebammen und Entbindungspfleger 
Staatlicher Prüfungsausschuss – Hebamme 

– Entbindungspfleger 
 

Eesti Diplom ämmaemanda erialal 1. Tallinna Meditsiinikool 
2. Tartu Meditsiinikool 

– Ämmaemand 

1. Πτυχίο Τµήµατος Μαιευτικής 
Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων 
(Τ.Ε.Ι.) 

1. Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα 
(Τ.Ε.Ι.) 

2. Πτυχίο του Τµήµατος Μαιών της 
Ανωτέρας Σχολής Στελεχών Υγείας και 
Κοινων. Πρόνοιας (ΚΑΤΕΕ) 

2. ΚΑΤΕΕ Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων 

Ελλάς 

3. Πτυχίο Μαίας Ανωτέρας Σχολής Μαιών 3. Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας 

– Μαία 
– Μαιευτής 
 

España – Título de matrona 
– Título de asistente obstétrico (matrona) 
– Título de enfermería obstétrica-

ginecológica 

Ministerio de Educación y Cultura – Matrona 
– Asistente obstétrico 

France Diplôme de sage-femme L'Etat Sage-femme 
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Ország Előírt képesítés megszerzését tanúsító 
okirat Kibocsátó szerv A képesítés megszerzés

kísérő iga
Ireland Certificate in Midwifery An Board Altranais Midwife 
Italia Diploma d'ostetrica Scuole riconosciute dallo Stato  Ostetrica 
Κύπρος ∆ίπλωµα στο µεταβασικό πρόγραµµα 

Μαιευτικής 
Νοσηλευτική Σχολή Εγγεγραµµένη Μαία 

Latvija Diploms par vecmātes kvalifikācijas iegūšanu Māsu skolas Vecmāte 
Lietuva 1. Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis 

suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo 
profesinę kvalifikaciją, ir profesinės 
kvalifikacijos pažymėjimas, nurodantis 
suteiktą akušerio profesinę kvalifikaciją 
– Pažymėjimas, liudijantis profesinę 
praktiką akušerijoje  

1. Universitetas  
 

Akušeris 
 

 2. Aukštojo mokslo diplomas 
(neuniversitetinės studijos), nurodantis 
suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo 
profesinę kvalifikaciją, ir profesinės 
kvalifikacijos pažymėjimas, nurodantis 
suteiktą akušerio profesinę kvalifikaciją 
– Pažymėjimas, liudijantis profesinę 
praktiką akušerijoje 

2. Kolegija  

 3. Aukštojo mokslo diplomas 
(neuniversitetinės studijos), nurodantis 
suteiktą akušerio profesinę kvalifikaciją 
 

3. Kolegija  

Luxembourg Diplôme de sage-femme  Ministère de l’éducation nationale, de la 
formation professionnelle et des sports 

Sage-femme 

Magyarország Szülésznő bizonyítvány Iskola/főiskola Szülésznő 
Malta Lawrja jew diploma fl- Istudji tal-Qwiebel Universita` ta' Malta” Qabla 

Nederland Diploma van verloskundige Door het Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport erkende opleidings-
instellingen 

Verloskundige 
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Ország Előírt képesítés megszerzését tanúsító 

okirat Kibocsátó szerv A képesítés megszerzés
kísérő iga

Österreich Hebammen-Diplom – Hebammenakademie 
Bundeshebammenlehranstalt 

Hebamme 

Polska Dyplom ukończenia studiów wyższych na 
kierunku położnictwo z tytułem „magister 
położnictwa” 

1. Uniwersytet Medyczny 
2. Collegium Medicum Uniwersytetu 
Jagiellońskiego 

Położna 

1. Diploma de enfermeiro especialista em 
enfermagem de saúde materna e obstétrica 

1. Ecolas de Enfermagem 

2. Diploma/carta de curso de estudos 
superiores especializados em enfermagem de 
saúde materna e obstétrica 

2. Escolas Superiores de Enfermagem 
 

Portugal 

3. Diploma (do curso de pós-licenciatura) de 
especialização em enfermagem de saúde 
materna e obstétrica 

3. - Escolas Superiores de Enfermagem 
– Escolas Superiores de Saúde 

Enfermeiro especialista em
saúde materna e obstétrica

Slovenija Diploma, s katero se podeljuje strokovni 
naslov „diplomirana babica / diplomirani 
babičar” 

1. Univerza 
2. Visoka strokovna šola 
 
 

diplomirana babica / diplo

Slovensko 1. Vysokoškolský diplom o udelení 
akademického titulu „bakalár z pôrodnej 
asistencie” („Bc.") 
2. Absolventský diplom v študijnom odbore 

diplomovaná pôrodná asistentka 

1. Vysoká škola 
2. Stredná zdravotnícka škola 
 

Pôrodná asistentka 

Suomi/ 
Finland 

1. Kätilön tutkinto/barnmorske examen 1. Terveydenhuoltooppi-

laitokset/hälsovårdsläroanstalter 

Kätilö / Barnmorska 

 2. Sosiaali- ja terveysalan 

ammattikorkeakoulututkinto, kätilö (AMK)/ 

yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och 

det sociala området, barnmorska (YH) 

2. Ammattikorkeakoulut/ 
Yrkeshögskolor 
 

 

Sverige Barnmorskeexamen Universitet eller högskola Barnmorska 

United  
Kingdom 

Statement of registration as a Midwife on part 

10 of the register kept by the United 

Kingdom Central Council for Nursing, 

Midwifery and Health visiting 

Various Midwife 
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V.6. Gyógyszerész 

 

 

5.6.1. Gyógyszerészek képzési programja 

– Növény- és állatélettan 
– Fizika 
– Általános és szervetlen kémia 
– Szerves kémia 
– Analitikai kémia 
– Gyógyszerkémia, a gyógyászati termékek vizsgálatát is beleértve 
– Általános és alkalmazott biokémia (orvosi) 
– Anatómia és fiziológia; orvosi terminológia 
– Mikrobiológia 
– Farmakológia és farmakoterápia 
– Farmakológiai technológia 
– Toxikológia 
– Farmakognózis 
– Törvényi szabályozás és szakmai etika, ahol helyénvaló 
 

Az elméleti és a gyakorlati képzés közötti egyensúly minden tantárgy esetében úgy alakítandó, hogy az elméleti oktatás elég súlyt kap-
jon, hogy ezáltal fennmaradjon a képzés egyetemi jellege. 
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5.6.2. Gyógyszerész oklevelek megnevezései 
 

Ország Előírt képesítés megszerzését tanúsító 
okirat 

Kibocsátó szerv A képesítés me
okiratot k

België/ 
Belgique/ 
Belgien 

Diploma van apotheker / Diplôme de 
pharmacien 

– De universiteiten/ Les universités 
– De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse 

Gemeenschap/ Le Jury compétent d'enseignement 
de la Communauté française 

 

Česká 
republika 

Diplom o ukončení studia ve studijním 
programu farmacie (magistr, Mgr.)  

Farmaceutická fakulta univerzity v České republice Vysvědčení o stá
zkoušce 

Danmark Bevis for bestået farmaceutisk 
kandidateksamen 

Danmarks Farmaceutiske Højskole  

Deutschland Zeugnis über die Staatliche 
Pharmazeutische Prüfung 

Zuständige Behörden  

Eesti Diplom proviisori őppekava läbimisest  Tartu Ülikool  
Ελλάς Άδεια άσκησης φαρµακευτικού 

επαγγέλµατος 
Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση  

España Título de licenciado en farmacia – Ministerio de Educación y Cultura 
– El rector de una Universidad  

 

France – Diplôme d’Etat de pharmacien 
– Diplôme d’Etat de docteur en 

pharmacie 

Universités  

Ireland Certificate of Registered Pharmaceutical 
Chemist 

  

Italia Diploma o certificato di abilitazione 
all’esercizio della professione di farmacista 
ottenuto in seguito ad un esame di Stato 

Università  

Κύπρος Πιστοποιητικό Εγγραφής Φαρµακοποιού Συµβούλιο Φαρµακευτικής  
Latvija Farmaceita diploms Universitātes tipa augstskola  
Lietuva Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis 

suteiktą vaistininko profesinę kvalifikaciją 
Universitetas  

Luxembourg Diplôme d’Etat de pharmacien Jury d’examen d’Etat + visa du ministre de l’éducation 
nationale 

 

Magyarország Okleveles gyógyszerész oklevél (magister 
pharmaciae, röv.: mag. pharm) Egyetem 

 

Malta Lawrja fil-farmaċija Universita` ta' Malta  
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Ország Előírt képesítés megszerzését tanúsító 

okirat 
Kibocsátó szerv A képesítés me

okiratot k
Nederland Getuigschrift van met goed gevolg 

afgelegd apothekersexamen 
Faculteit Farmacie  

Österreich 
 

Staatliches Apothekerdiplom Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und 
Soziales 

 

Polska Dyplom ukończenia studiów wyższych na 
kierunku farmacja z tytułem magistra 

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

 

Portugal Carta de curso de licenciatura em Ciências 
Farmacêuticas 

Universidades  

Slovenija Diploma, s katero se podeljuje strokovni 
naziv „magister farmacije / magistra 
farmacije” 

Univerza Potrdilo o opravl
izpitu za poklic m
magistra farmaci

Slovensko Vysokoškolský diplom o udelení 
akademického titulu „magister farmácie” 
(„Mgr.") 

Vysoká škola  

Suomi/ 
Finland 

Proviisorin tutkinto / Provisorexamen – Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet 
– Kuopion yliopisto 

 

Sverige Apotekarexamen Uppsala universitet  
United 

Kingdom 
Certificate of Registered Pharmaceutical 
Chemist 
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V.7. Építészmérnök 
 
 
5.7.1. A 46. cikk értelmében elismert építészmérnöki oklevelek 

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

okiratot kísérő igazolás Tanév dátuma 

1. Architect / Architecte 
2. Architect / Architecte 
3. Architect 
4. Architect / Architecte 
5. Architect / Architecte 
6. Burgelijke ingenieur-architect 

1. Nationale hogescholen voor architectuur  
2. Hogere-architectuur-Instituten 
3. Provinciaal Hoger Instituut voor Architectuur te Hasselt 
4. Koninklijke Academies voor Schone Kunsten 
5. Sint-Lucasscholen 
6. Faculteiten Toegepaste Wetenschappen van de Universiteiten  
6. „Faculté Polytechnique” van Mons 

België/ 
Belgique/ 
Belgien 
 

1. Architecte / Architect 
2. Architecte / Architect 
3. Architect 
4. Architecte / Architect 
5. Architecte / Architect 
6. Ingénieur-civil –architecte 

1. Ecoles nationales supérieures d'architecture 
2. Instituts supérieurs d'architecture 
3. Ecole provinciale supérieure d'architecture de Hasselt 
4. Académies royales des Beaux-Arts 
5. Ecoles Saint-Luc 
6. Facultés des sciences appliquées des universités  
6. Faculté polytechnique de Mons 

 1988/1989 

Danmark Arkitekt cand. arch. – Kunstakademiets Arkitektskole i København 
– Arkitektskolen i Århus  

 1988/1989 

Diplom-Ingenieur,  
Diplom-Ingenieur Univ. 

– Universitäten (Architektur/Hochbau) 
– Technische Hochschulen (Architektur/Hochbau) 
– Technische Universitäten (Architektur/Hochbau) 
– Universitäten-Gesamthochschulen (Architektur/Hochbau) 
– Hochschulen für bildende Künste 
– Hochschulen für Künste 

Deutschland 

Diplom-Ingenieur,  
Diplom-Ingenieur FH 

– Fachhochschulen (Architektur/Hochbau) (1) 
– Universitäten-Gesamthochschulen (Architektur/Hochbau) bei 

entsprechenden Fachhochschulstudiengängen 
– --------- 
(1) Diese Diplome sind je nach Dauer der durch sie abgeschlossenen Ausbildung 
gemäß Artikel 47 Absatz 1 anzuerkennen. 

 1988/1989 

Eλλάς ∆ίπλωµα αρχιτέκτονα - µηχανικού  - Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), τµήµα αρχιτεκτόνων – 
µηχανικών 

- Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), τµήµα 
αρχιτεκτόνων – µηχανικών της Πολυτεχνικής σχολής 

Βεβαίωση που χορηγεί το Τεχνικό 
Επιµελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) και η 
οποία επιτρέπει την άσκηση 
δραστηριοτήτων στον τοµέα της 
αρχιτεκτονικής  

1988/1989 
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Ország Előírt képesítés megszerzését tanúsító 

okirat Kibocsátó szerv A képesítés megszerzését tanúsító 
okiratot kísérő igazolás Tanév dátuma 

España Título oficial de arquitecto  Rectores de las universidades enumeradas a continuación: 
– Universidad politécnica de Cataluña, escuelas técnicas superiores 

de arquitectura de Barcelona o del Vallès; 
– Universidad politécnica de Madrid, escuela técnica superior de 

arquitectura de Madrid; 
– Universidad politécnica de Las Palmas, escuela técnica superior de 

arquitectura de Las Palmas; 
– Universidad politécnica de Valencia, escuela técnica superior de 

arquitectura de Valencia; 
– Universidad de Sevilla, escuela técnica superior de arquitectura de 

Sevilla; 
– Universidad de Valladolid, escuela técnica superior de arquitectura 

de Valladolid; 
– Universidad de Santiago de Compostela, escuela técnica superior 

de arquitectura de La Coruña; 
– Universidad del País Vasco, escuela técnica superior de 

arquitectura de San Sebastián; 
– Universidad de Navarra, escuela técnica superior de arquitectura de 

Pamplona; 
– Universidad de Alcalá de Henares, escuela politécnica de Alcalá de 

Henares; 
– Universidad Alfonso X El Sabio, centro politécnico superior de 

Villanueva de la Cañada ; 
– Universidad de Alicante, escuela politécnica superior de Alicante; 
– Universidad Europea de Madrid; 
– Universidad de Cataluña, escuela técnica superior de arquitectura 

de Barcelona; 
– Universidad Ramón Llull, escuela técnica superior de arquitectura 

de La Salle; 
– Universidad S.E.K. de Segovia, centro de estudios integrados de 

arquitectura de Segovia. 

 1988/1989 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1999/2000 
 
1999/2000 
1997/1998 
1998/1999 
1999/2000 
1998/1999 
1999/2000 
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Ország Előírt képesítés megszerzését tanúsító 
okirat Kibocsátó szerv A képesítés megszerzését tanúsító 

okiratot kísérő igazolás Tanév dátuma 

1. Diplôme d'architecte DPLG, y 
compris dans le cadre de la formation 
professionnelle continue et de la 
promotion sociale. 

1. Le ministre chargé de l'architecture 

2. Diplôme d'architecte ESA 2. Ecole spéciale d'architecture de Paris 

France 

3. Diplôme d'architecte ENSAIS 3. Ecole nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg, 
section architecture 

 1988/1989 

1. Degree of Bachelor of Architecture 
(B.Arch.NUI) 

1. National University of Ireland to architecture graduates of University 
College Dublin 

2. Degree of Bachelor of Architecture 
(B.Arch.) 
(Previously, until 2002 - Degree stan-
dard diploma in architecture (Dip. 
Arch) 

2. Dublin Institute of Technology, Bolton Street, Dublin 
 
 
( College of Technology, Bolton Street, Dublin) 
 

3. Certificate of associateship (ARIAI) 3. Royal Institute of Architects of Ireland 

Ireland 

4. Certificate of membership (MRIAI) 4. Royal Institute of Architects of Ireland 

 1988/1989 
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Ország Előírt képesítés megszerzését tanúsító 
okirat Kibocsátó szerv A képesítés megszerzését tanúsító 

okiratot kísérő igazolás Tanév dátuma 

Laurea in architettura – Università di Camerino 
– Università di Catania – Sede di Siracusa 
– Università di Chieti 
– Università di Ferrara 
– Università di Firenze 
– Università di Genova 
– Università di Napoli Federico II 
– Università di Napoli II 
– Università di Palermo 
– Università di Parma 
– Università di Reggio Calabria 
– Università di Roma „La Sapienza” 
– Universtià di Roma III 
– Università di Trieste 
– Politecnico di Bari 
– Politecnico di Milano 
– Politecnico di Torino 
– Istituto universitario di architettura di Venezia 

Diploma di abilitazione all'esercizo 
indipendente della professione che 
viene rilasciato dal ministero della 
Pubblica istruzione dopo che il 
candidato ha sostenuto con esito 
positivo l'esame di Stato davanti ad una 
commissione competente 

1988/1989 Italia 

Laurea in ingegneria edile – architettura 
(Soltanto per i diplomi che sanciscono 
corsi iniziati nell'anno accademico 
1998/1999) 
 
 
 

– Università dell'Aquilla 
– Università di Pavia 
– Università di Roma „La Sapienza” 
 
 

 1998/1999 
 

 
 

Laurea specialistica quinquennale in 
Architettura  
(Soltanto per i diplomi che sanciscono 
corsi iniziati nell'anno accademico 
2002/2003) 
 
(Soltanto per i diplomi che saranno 
rilasciati a partire dall'anno accademico 
2003/2004) 
 
 

– Prima Facoltà di Architettura dell’Università di Roma “La 
Sapienza” 

 
 
 
 
 
– Università di Ferrara 
– Università di Genova 
– Università di Palermo 
– Politecnico di Milano 
– Politecnico di Bari 
 

 
 
 

2002/2003 
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Ország Előírt képesítés megszerzését tanúsító 
okirat Kibocsátó szerv A képesítés megszerzését tanúsító 

okiratot kísérő igazolás Tanév dátuma 

1.Het getuigschrift van het met goed 
gevolg afgelegde doctoraal examen van 
de studierichting bouwkunde, 
afstudeerrichting architectuur 

1.Technische Universiteit te Delft 

2.Het getuigschrift van het met goed 
gevolg afgelegde doctoraal examen van 
de studierichting bouwkunde, 
differentiatie architectuur en urbanistiek 

2.Technische Universiteit te Eindhoven 

Nederland 

3.Het getuigschrift hoger 
beroepsonderwijs, op grond van het met 
goed gevolg afgelegde examen 
verbonden aan de opleiding van de 
tweede fase voor beroepen op het 
terrein van de architectuur, afgegeven 
door de betrokken examencommissies 
van respectievelijk: 
-de Amsterdamse Hogeschool voor de 
Kunsten te Amsterdam 
- de Hogeschool Rotterdam en 
omstreken te Rotterdam 
- de Hogeschool Katholieke 
Leergangen te Tilburg 
- de Hogeschool voor de Kunsten te 
Arnhem 
- de Rijkshogeschool Groningen te 
Groningen 
- de Hogeschool Maastricht te 
Maastricht 

 

Verklaring van de Stichting Bureau 
Architectenregister die bevestigt dat de 
opleiding voldoet aan de normen van 
artikel 46. 

1988/1989 
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Ország Előírt képesítés megszerzését tanúsító 
okirat Kibocsátó szerv A képesítés megszerzését tanúsító 

okiratot kísérő igazolás Tanév dátuma 

1. Diplom-Ingenieur, Dipl.-Ing. 1. Technische Universität Graz (Erzherzog-Johann-Universität Graz) 

2. Dilplom-Ingenieur, Dipl.-Ing. 2. Technische Universität Wien 
3. Diplom-Ingenieur, Dipl.-Ing. 3. Universität Innsbruck (Leopold-Franzens-Universität Innsbruck) 

4. Magister der Architektur, 
Magister architecturae, Mag. Arch. 

4. Hochschule für Angewandte Kunst in Wien 

5. Magister der Architektur, 
Magister architecturae, Mag. Arch. 

5. Akademie der Bildenden Künste in Wien 

Österreich 

6. Magister der Architektur, 
Magister architecturae, Mag. Arch. 

6. Hochschule für künstlerishe und industrielle Gestaltung in Linz 

 1998/1999 

Portugal Carta de curso de licenciatura em 
Arquitectura 
 
Para os cursos iniciados a partir do ano 
académico de 1991/1992 

– Faculdade de arquitectura da Universidade técnica de Lisboa 
– Faculdade de arquitectura da Universidade do Porto 
– Escola Superior Artística do Porto 
– Faculdade de Arquitectura e Artes da Universidade Lusíada do 

Porto - 

 1988/1989 
 
1991/1992 

Suomi/ 
Finland 
 

Arkkitehdin tutkinto/Arkitektexamen – Teknillinen korkeakoulu /Tekniska högskolan (Helsinki) 
– Tampereen teknillinen korkeakoulu / Tammerfors 

tekniska högskola 
– Oulun yliopisto / Uleåborgs universitet 
 

 

1998/1999 
 

Sverige Arkitektexamen 
 

Chalmers Tekniska Högskola AB 
Kungliga Tekniska Högskolan 
Lunds Universitet 
 

 

1998/1999 
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Ország Előírt képesítés megszerzését tanúsító 
okirat Kibocsátó szerv A képesítés megszerzését tanúsító 

okiratot kísérő igazolás Tanév dátuma 

1. Diplomas in architecture 1.  – Universities 
– Colleges of Art  
– Schools of Art 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Degrees in architecture 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Universities 

3. Final examination 3. Architectural Association 

4. Examination in architecture 4. Royal College of Art 

United 
Kingdom 

5. Examination Part II 5. Royal Institute of British Architects 

Certificate of architectural education, 
issued by the Architects Registration 
Board.  
The diploma and degree courses in 
architecture of the universities, schools 
and colleges of art should have met the 
requisite threshold standards as laid 
down in Article 46 of this Directive and 
in Criteria for validation published by 
the Validation Panel of the Royal 
Institute of British Architects and the 
Architects Registration Board. 
EU nationals who possess the Royal 
Institute of British Architects Part I and 
Part II certificates, which are 
recognised by ARB as the competent 
authority, are eligible. Also EU 
nationals who do not possess the ARB-
recognised Part I and Part II certificates 
will be eligible for the Certificate of 
Architectural Education if they can 
satisfy the Board that their standard and 
length of education has met the 
requisite threshold standards of Article 
46 of this Directive and of the Criteria 
for validation. 

1988/1989 

________________________ 
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A minimális képzési követelmények összehangolásától  

függően elismert szakmák tekintetében  

alkalmazandó szerzett jogok  

6.1. A szakorvosok szerzett jogai 
 Biológiai hematológia 

Minimum képzési időszak : 4 év   
Szájsebészet 

Minimum képzési időszak : 3 év 
Ország Szakmai cím  Ország Szakmai cím 

Danmark *  Klinisk blodtypeserologi  España Estomatología 
France Hématologie  France Stomatologie 
Luxembourg Hématologie biologique  Italia Odontostomatologia 
Portugal Hematologia clinica  Luxembourg Stomatologie 
  Portugal Estomatologia 
A hatályon kívül helyezés időpontja a 27. cikk (5) bekezdése értelmében:     
    

1983. január 1., kivéve azokat, akik tanulmányaikat ezen időpontelőtt 
kezdték meg és 1988 vége előtt fejezték be. 

   

 
 Bőr- és nemibeteg-gyógyászat 

Minimum képzési időszak : 4 év  
Bőr- és nemikórtan 

Minimum képzési időszak : 4 év 
Ország Szakmai cím  Ország Szakmai cím 

Ireland Dermatology  Ireland Genito-urinary medicine 
Malta Dermatoloġija  Malta Mediċina Uro-ġenetali 
United Kingdom Dermatology  United Kingdom Genito-urinary medicine 
 

 Trópusi betegségek 
Minimum képzési időszak : 4 év  

Gastroenterológiai sebészet  
Minimum képzési időszak : 5 év 

Ország Szakmai cím  Ország Szakmai cím 
Ireland Tropical medicine  Belgique/België/ 

Belgien *  
Chirurgie abdominale / Heelkunde op het 
abdomen 

Italia Medicina tropicale  Danmark Kirurgisk gastroenterologi eller kirurgiske 
mave-tarmsygdomme 

Magyarország Trópusi betegségek  España Cirugía del aparato digestivo 
Österreich Spezifische Prophylaxe und 

Tropenhygiene 
 France Chirurgie viscérale et digestive 

Polska Medycyna transportu  Italia Chirurgia dell’apparato digestivo 
Portugal Medicina tropical  Lietuva Abdominalinė chirurgija 
Slovensko Tropická medicína  Luxembourg Chirurgie gastro-entérologique 
United Kingdom Tropical medicine  Slovenija Abdominalna kirurgija 
   Suomi/Finland Gastroenterologinen kirurgia / 

Gastroenterologisk kirurgi 

   A hatályon kívül helyezés időpontja a 27. cikk (5) bekezdése értelmében 
: 

    

   *1983. január 1. 

 



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

 
 Traumatológia 

Minimum képzési időszak : 5 év  
Klinikai neurofiziológia 

Minimum képzési időszak : 4 év 
Ország Szakmai cím  Ország Szakmai cím 

Česká republika Traumatologie 
Urgentní medicína 

 Danmark Klinisk neurofysiologi 

Ireland Emergency medicine  España Neurofisiologia clínica 
Magyarország Traumatológia  Ireland Clinical neurophysiology 
Malta Mediċina tal-Aċċidenti u l-Emerġenza  Malta Newrofiżjoloġija Klinika 
Polska Medycyna ratunkowa  Suomi/Finland Kliininen neurofysiologia / Klinisk 

neurofysiologi 
Slovensko Úrazová chirurgia  Sverige Klinisk neurofysiologi 
United Kingdom Accident and emergency medicine  United Kingdom Clinical neurophysiology 
 
 

Arc-állcsont-szájsebészet (általános orvosi és fogorvosi 
képzés)1 

Minimum képzési időszak : 4 év 
Ország Szakmai cím 

Belgique/België/ 
Belgien 

Stomatologie et chirurgie orale et 
maxillo-faciale / Stomatologie en mond-, 
kaak- en aangezichtschirurgie 

Deutschland Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie 
Ireland Oral and maxillo-facial surgery 
Κύπρος Στοµατο-Γναθο-Προσωποχειρουργική 
Luxembourg Chirurgie dentaire, orale et maxillo-

faciale 
Magyarország Arc-állcsont-szájsebészet 
Malta Kirurġija tal-għadam tal-wiċċ 
Suomi/Finland Suu- ja leukakirurgia / Oral och 

maxillofacial kirurgi 
United Kingdom Oral and maxillo-facial surgery 
 

                                                 
1 Az arc-állcsont-szájsebészet szakorvosi képzés (általános orvosi és fogorvosi képzés) feltételezi az általános orvosi ta-

nulmányok befejezését és érvényességét (22. cikk), valamint az alapvető fogorvosi tanulmányok befejezését és érvényességét 
is (32. cikk). 
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6.2. Építészmérnökökök előírt képesítésének megszerzéséz tanúsító okirat, melyekre a 49. cikk (1) bekezdése értelmében szerzett jogok hatályosak  

ORSZÁG Előírt képesítés megszerzését tanúsító okirat  Hivatkozási tanév dátuma 
België/Belgique/Belgien - az országos építészmérnöki főiskolák vagy az országos építészmérnöki intézmények által kiállított felsőfokú oklevelek (architecte-

architect); 
- a hasselti tartományi építészmérnöki főiskola által kiállított oklevelek (architect); 
- a Királyi Képzőművészeti Akadémia által kiállított oklevelek (architecte-architect); 
- az „écoles Saint-Luc” által kiállított oklevelek (architecte-architect); 
- általános mérnöki végzettséget igazoló egyetemi diplomák, amelyekhez kapcsolódik egy az építész szövetség által kiadott, a szakmai 

gyakorlatról szóló igazolás, és amely feljogosítja birtokosát az építész szakmai cím viselésére (architecte-architect); 
- a központi vagy állami építészmérnöki vizsgabizottság által kiadott építészmérnöki diplomák (architecte-architect); 

- általános mérnöki/építész oklevelek és építész/mérnöki oklevelek, amelyeket az egyetemi alkalmazott tudományok karai és a mons-i műsza-
ki kar adnak ki (ingénieur-architecte, ingenieur-architect)) 

1987/1988 

Česká republika - a „České vysoké učení technické” (a prágai Cseh Műszaki Egyetem) karai által odaítélt oklevelek: 
− „Vysoká škola architektury a pozemního stavitelství” (építészeti és építőmérnöki kar) (1951-ig), 
− „Fakulta architektury a pozemního stavitelství” (építészeti és építőmérnöki kar) (1951-től 1960-ig), 
− „Fakulta stavební” (építőmérnöki kar) (1960-tól) a következő szakirányokon: épület-kivitelezés és épületszerkezetek, 

épület-kivitelezés, kivitelezés és építészet, építészet (beleértve a várostervezést és a területrendezést), polgári, ipari és mezőgazdasági 
építkezések vagy építő- és építészmérnöki területen folytatott mérnöki tanulmányi programban, 

− „Fakulta architektury” (építészmérnöki kar) (1976-tól) a következő szakirányokon: építészet, várostervezés és terület-
rendezés, vagy a következő tanulmányi programban: építészet és várostervezés a következő szakirányokon: építészet, az építészeti ter-
vezés elmélete, várostervezés és területrendezés, építészettörténet, történelmi építmények helyreállítása, vagy építészet és épület kivite-
lezés; 

- a „Vysoká škola stavitelství v Brně” (1951-től 1956-ig) által odaítélt oklevelek az építész- és építőmérnöki tanulmányok területén; 
- a „Vysoké učení technické v Brně”, és a „Fakulta architektury” (építészmérnöki kar) által (1956-tól) odaítélt oklevelek az építészmér-

nöki és várostervezési tanulmányok vagy „Fakulta stavební” (építőmérnöki kar) (1956-tól) a tervezési tanulmányok területén; 
- a „Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava”, „Fakulta stavební” (építőmérnöki kar) (1997-től) által odaítélt oklevelek a 

szerkezeti és az építészmérnöki tanulmányok, vagy az építőmérnöki tanulmányok területén; 
- a „Technická univerzita v Liberci”, „Fakulta architektury” (építészmérnöki kar) (1994-től) által odaítélt oklevelek az építészeti és a vá-

rostervezési tanulmányok keretében az építészmérnöki tanulmányok területén; 
- az „Akademie výtvarných umění v Praze” által odaítélt oklevelek a képzőművészeti program keretében az építészeti tervezés területén; 
- a „Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze” által odaítélt oklevelek a képzőművészeti program keretében az építészeti tanulmá-

nyok területén; 
- a „Česká komora architektů” által odaítélt engedély a szakterület megjelölése nélkül vagy az építőmérnöki területen. 

2006 /2007 



 
13781/2/04 REV 2  VL/kf 4 
VI. MELLÉKLET DG C I    HU 

 
ORSZÁG Előírt képesítés megszerzését tanúsító okirat Tanév dátuma 

Danmark - a koppenhágai és aarhusi nemzeti építészmérnöki iskolák által kiállított oklevelek (arkitekt); 
- az 1975. május 28-i 202. törvény értelmében az Építészmérnöki Bizottság által kiadott bejegyzési igazolás (registreret arkitekt); 
- az általános mérnöki főiskolák (bygningskonstruktor) által kiállított oklevelek, amelyekhez az illetékes hatóságok egy olyan igazolása 

kapcsolódik, amely tanúsítja, hogy az érintett személy letette a szakmai képesítéshez szükséges vizsgát, beleértve az ezen irányelv 48. 
cikkében említett tevékenységek legalább 6 évig tartó tényleges folytatása alatt megalkotott és végrehajott tervek értékelését 

 

1987/1988 

Deutschland - a képzőművészeti főiskolák által kiállított oklevelek [Dipl.-Ing., Architekt (HfbK)]; 
- a „Technische Hochschulen” (Architektur/Hochbau), a műszaki egyetemek, és - amennyiben ezek az intézmények beolvadtak a 

„Gesamthochschulen”-be - a „Gesamthochschulen” építészmérnöki tanszékei által kiállított oklevelek (Dipl.-Ing. és minden egyéb 
cím, amely ezen oklevelek birtokosait később megilleti); 

- a „Fachhochschulen” építészmérnöki tanszékei (Architektur/Hochbau), és - amennyiben ezek az intézmények beolvadtak a 
„Gesamthochschulen”-be - a „Gesamthochschulen” építészmérnöki tanszékei (Architektur/Hochbau) által kiállított oklevelek, ame-
lyekhez - amennyiben a tanulmányi időszak kevesebb mint négy év, de legalább három év - olyan igazolások kapcsolódnak, amelyek 
a Német Szövetségi Köztársaság területén megszerzett négyéves szakmai gyakorlatot bizonyítják, és amely igazolást egy szakmai tes-
tület adja ki a 47. cikk (1) bekezdése alapján (Ingenieur grad. és minden egyéb cím, amely ezen oklevelek birtokosait később megille-
ti); 

- az „Ingenieurschulen” és a „Werkkunstschulen” építészmérnöki tanszékei által 1973. január 1-je előtt kiállított oklevelek, amelyekhez 
az illetékes hatóságok egy olyan igazolása kapcsolódik, amely tanúsítja, hogy az érintett személy letette a szakmai képesítéshez szük-
séges vizsgát, beleértve az ezen irányelv 48. cikkében említett tevékenységek legalább 6 évig tartó tényleges folytatása alatt megalko-
tott és végrehajott tervek értékelését  

1987/1988 

Eesti - diplom arhitektuuri erialal, väljastatud Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri teaduskonna poolt alates 1996 aastast (az Észt Művészeti 
Akadémia Építészmérnöki Kara által 1996. óta odaítélt építészeti oklevél), väljastatud Tallinna Kunstiülikooli poolt 1989-1995. 
(1989-1995. között a Tallini Művészeti Egyetem által odaítélt), väljastatud Eesti NSV Riikliku Kunstiinstituudi poolt 1951-1988. (az 
Észt SSR Állami Művészeti Intézete által 1951-1988. között odaítélt). 

2006/2007 

Eλλάς - az athéni METSOVION POLYTECHNION által kiállított mérnöki/építész oklevelek, a görög Műszaki Kamara igazolásával együtt, 
amely az építészet területén folytatott tevékenység végzésére jogosít; 

- a thessaloniki ARISTOTELION PANEPISTIMION által kiállított mérnöki/építész oklevelek, a görög Műszaki Kamara igazolásával 
együtt, amely az építészet területén folytatott tevékenység végzésére jogosít; 

- az athéni METSOVION POLYTECHNION által kiállított mérnöki/általános mérnöki oklevelek a görög Műszaki Kamara igazolásá-
val együtt, amely az építészet területén folytatott tevékenység végzésére jogosít; 

- a thessaloniki ARISTOTELION PANEPISTIMION által kiállított mérnöki/általános mérnöki oklevelek, a görög Műszaki Kamara 
igazolásával együtt, amely az építészet területén folytatott tevékenység végzésére jogosít; 

- a PANEPISTIMION THRAKIS által kiállított mérnöki/általános mérnöki oklevelek, a görög Műszaki Kamara igazolásával együtt, 
amely az építészet területén folytatott tevékenység végzésére jogosít; 

- a PANEPISTIMION PATRON által kiállított mérnöki/általános mérnöki oklevelek, a görög Műszaki Kamara igazolásával együtt, 
amely az építészet területén folytatott tevékenység végzésére jogosít. 

–  

1987/1988 

España az Oktatási és Tudományügyi Minisztérium vagy az egyetemek által kiadott hivatalos építészmérnöki képesítés (título oficial de 
arquitecto). 
 

1987/1988 
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ORSZÁG Előírt képesítés megszerzését tanúsító okirat Tanév dátuma 

France - az 1959-ig az oktatási minisztérium, és azt követően a kulturális minisztérium által kiállított kormányzati építészmérnöki oklevél 
(architecte DPLG); 

- az „Ecole spéciale d’architecture” által kiállított oklevelek (architecte DESA); 
- 1955 óta az „Ecole nationale supérieure des Arts et Industries de Strasbourg” (korábban „Ecole nationale d’ingénieurs de Strasbourg”) 

által kiállított oklevelek (architecte ENSAIS). 
–  

1987/1988 

Ireland - a „National University of Ireland” által a dublini „University College” építész szakos végzős hallgatóinak kiállított „Bachelor of 
Architecture” fokozat [B Arch. (NUI)]; 

- a „College of Technology” (Bolton Street, Dublin) által kiállított egyetemi szintű építészmérnöki oklevél (Dipl.Arch.); 
- a „Royal Institute of Architects of Ireland” levelező tagságára vonatkozó igazolás (ARIAI); 
- a „Royal Institute of Architects of Ireland” levelező tagságára vonatkozó igazolás (MRIAI). 

–  

1987/1988 

Italia - „laurea in architettura” diplomák, amelyeket a velencei és a Reggio Calabria-beli egyetemek, műszaki főiskolák és építészmérnöki 
főiskolák adnak ki, és amelyekhez olyan oklevél kapcsolódik, amely feljogosítja birtokosát arra, hogy önállóan építészmérnöki te-
vékenységet folytasson. Ezeket az okleveleket az oktatási miniszter adja ki, miután a jelölt egy illetékes bizottság előtt letette azt az 
államvizsgát, amely feljogosítja arra, hogy az építész szakmát önállóan gyakorolja (dott. Architetto); 

- „laurea in ingegneria” építőmérnöki diplomák („sezione costenzione civile”), amelyeket egyetemek, műszaki főiskolák és építész-
mérnöki főiskolák adnak ki, és amelyekhez olyan oklevél kapcsolódik, amely feljogosítja birtokosát arra, hogy önállóan építész-
mérnöki tevékenységet folytasson. Ezeket az okleveleket az oktatási miniszter adja ki, miután a jelölt egy illetékes bizottság előtt 
letette azt az államvizsgát, amely feljogosítja arra, hogy a szakmát önállóan gyakorolja (dott. Ing. Architetto vagy dott. Ing. in 
ingegneria civile). 

–  

1987/1988 

Κύπρος – Βεβαίωση Εγγραφής στο Μητρώο Αρχιτεκτόνων που εκδίδεται από το Επιστηµονικό και Τεχνικό Επιµελητήριο Κύπρου (a Ciprusi Tu-
dományos és Műszaki Kamara (ETEK) által kibocsátott nyilvántartásba vételi bizonyítvány az Építészek Nyilvántartásába történő felvé-
telről)  

2006/2007 

Latvija „arhitekta diploms” ko izsniegusi Latvijas Valsts Universitātes Inženierceltniecības fakultātes Arhitektūras nodaļa līdz 1958. gadam, 
Rīgas Politehmskā Institūta Celtniecības fakultātes Arhitektūras nodala no 1958. gada līdz 1991. gadam, Rīgas Tehniskās Universitātes 
Arhitektūras fakultāte kopš 1991. gada, un „Arhitekta prakses sertifikāts”, ko izsniedz Latvijas Arhitektu savienība 
(a Lett Állami Egyetem Építőmérnöki Kara által 1958-ig, a Rigai Politechnikai Intézet Építőmérnöki Karának Építészmérnöki Tanszéke 
által 1958-1991. között, a Rigai Műszaki Egyetem Építészmérnöki Kara által 1991. óta odaítélt „építészmérnöki oklevél”, és a Lett Épí-
tészmérnöki Szövetség által kibocsátott nyilvántartásba vételi bizonyítvány). 

– " 

2006/2007 

Lietuva - a Kauno politechnikos institutas által 1969-ig odaítélt építészmérnöki/építészi oklevelek (inžinierius architektas/architektas); 
- a Vilnius inžinerinis statybos institutas által 1990-ig, a Vilniaus technikos universitetas által 1996-ig, a Vilnius Gedimino technikos 

universitetas által 1996. óta odaítélt építészi/építőmérnöki/építészmérnöki oklevelek 
(architektas/architektūros/bakalauras/architektūros magistras); 

- a LTSR Valstybinis dailės institutas által 1990-ig, a Vilniaus dailės akademija által 1990. óta odaítélt oklevelek az építésze-
ti/építőmérnöki/építészmérnöki tanulmányok elvégzéséről (architektūros kursas/architektūros bakalauras/architektūros magistras); 

- a Kauno technologijos universitetas által 1997. óta odaítélt építőmérnöki/építészmérnöki oklevelek (architektūros 
bakalauras/architektūros magistras); 

amelyekhez csatolni kell a Tanúsító Bizottság által kibocsátott építészeti tevékenység végzésére jogosító igazolást (okleveles épí-
tész/Atestuotas architektas). 

 

2006/2007 
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ORSZÁG Előírt képesítés megszerzését tanúsító okirat Tanév dátuma 

Magyarország − egyetemek által kibocsátott „okleveles építészmérnök”,  
– egyetemek által kibocsátott „okleveles építész tervező művész” oklevél  

2006/2007 

Malta Perit: az Universita ta’ Malta által odaítélt Lawrja ta’ Perit, amely feljogosít „Perit”-ként történő nyilvántartásba vételre. 2006/2007 
Nederland - a delfti vagy eindhoveni műszaki főiskolák építészmérnöki kara által kiadott igazolás, amely tanúsítja, hogy annak birtokosa letette az 

építész záróvizsgát (bouwkundig ingenieur); 
- az állam által elismert építészmérnöki akadémiák által kiállított oklevelek (architect); 
- a korábbi építészmérnöki felsőoktatási intézmények (Hoger Bouwkunstonderricht) által 1971-ig kiállított oklevelek (architect HBO); 
- a korábbi építészmérnöki kollégiumok (voortgezet Bouwkunstonderricht) által 1970-ig kiállított oklevelek (architect VBO); 
- igazolás, amely tanúsítja, hogy az érintett személy letette azt a vizsgát, amelyet a „Bond van Nederlandse Architecten” Építész Taná-

csa szervezett (BNA) (architect); 
- a „Stichting Intstituut voor Architectuur” (IVA) oklevele, amelyet az alapítvány által szervezett, legalább négy évig tartó tanfolyam 

elvégzése után lehet megkapni (architect), és amelyhez az illetékes hatóságok egy olyan igazolása kapcsolódik, amely tanúsítja, hogy 
az érintett személy letette az előírt képesítéshez szükséges vizsgát, amely magában foglalja a hallgató által  az ezen irányelv 44. cik-
kében említett tevékenység legalább hatéves tényleges végzése alatt készített és kivitelezett tervek kiértékelését; 

- az illetékes hatóságok által kibocsátott igazolás arról, hogy az érintett személy 1985. augusztus 6-át megelőzően letette a „Kandidaat 
in de bouwkunde” fokozat elérését igazoló vizsgát, amelyet a delfti vagy eindhoveni műszaki főiskolák szerveztek, valamint arról, 
hogy az említett időpontot megelőző öt év során olyan természetű és fontosságú tevékenységet végzett, amely a hollandiai követelmé-
nyek szerint biztosítja, hogy a személy alkalmas az építészmérnöki tevékenység végzésére (architect); 

- az 1985. augusztus 6-át megelőzően 40. életévüket betöltött személyeknek az illetékes hatóságok által kiadott igazolás, amely bizo-
nyítja, hogy az említett időpontot megelőző öt év során olyan természetű és fontosságú tevékenységet végeztek, amely a hollandiai 
követelmények szerint biztosítja, hogy a személy alkalmas az építészmérnöki tevékenység végzésére (architect). 

A hetedik és nyolcadik gondolatjeles bekezdésben említett igazolásokat nem ismerik el azután az időpont után, amikor az építész szakmai cím 
birtokában folytatott építészeti tevékenységek megkezdésére és végzésére vonatkozó holland törvények és jogszabályok életbe lépnek, melyek 
szerint az ilyen rendelkezések alá eső igazolások nem jogosítanak fel az „architect” szakmai cím birtokában folytatott tevékenység megkezdé-
sére. 

1987/1988 

Österreich - a Bécsi és a Graz-i Műszaki Egyetemek, valamint az Innsbruck-i Egyetem Építészmérnöki Kara („Bauingenieurwesen”) és Építész Kara 
(„Architektur”) által az építészi, építészmérnöki („Bauingenieurwesen”) építői („Hochbau”) és „Wirtschaftsingenieurwesen-Bauwesen” terü-
leteken kibocsátott diplomák; 

- a „Bodenkultur” egyetem által a „Kulturtechnik und Wasserwirtschaft” területén kibocsátott diplomák; 
- a Bécsi Alkalmazott Művészetek Egyetemi Kollégiuma által az építészet területén kibocsátott diplomák; 
- a Bécsi Szépművészeti Főiskola által az építészet területén kibocsátott diplomák; 
- műszaki főiskolák vagy építészeti főiskolák által kibocsátott mérnöki (Ing.) diplomák, valamint a „Baumeister”-i engedély, amely vizsgá-

val záruló, legalább hatéves ausztriai szakmai tapasztalatot igazol; 
- a Linz-i művészeti és ipari képző Egyetemi Kollégium által kibocsátott diplomák az építészet területén; 
- az okleveles technikusokról szóló Törvény (Ziviltechnikergesetz, BGBI. Nr.156/1994.) szerint a Mérnöki vagy Műszaki Tanácsadói kép-

zésben az építészet területén kibocsátott bizonyítványok („Hochbau”, „Bauwesen”); 
– - „Wirtschaftsingenieurwesen” Bauwesen”, „Kulturtechnik und Wasserwirtschaft”). 

1997/1998 
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Polska a következő egyetemek építészmérnöki karai által odaítélt oklevelek: 
- Varsói Műszaki Egyetem, Építészmérnöki Kar Varsóban (Politechnika Warszawska, Wydział Architektury); az építészi szakmai cím: 

inżynier architekt, magister nauk technicznych; inżynier architekt; inżyniera magistra architektury; magistra inżyniera architektury; 
magistra inżyniera architekta; magister inżynier architekt 
(1945-től 1948-ig, a cím: inżynier architekt, magister nauk technicznych; 1951-től 1956-ig, a cím: inżynier architekt; 1954-ig 1957-
ig, második szakasz, a cím: inżyniera magistra architektury; 1957-től 1959-ig, a cím: inżyniera magistra architektury; 1959-től 1964-
ig, a cím: magistra inżyniera architektury; 1964-től 1982-ig, a cím: magistra inżyniera architekta; 1983-től 1990-ig, a cím: magister 
inżynier architekt; 1991-től cím: magistra inżyniera architekta); 

- Krakkói Műszaki Egyetem, Építészmérnöki Kar Krakkóban (Politechnika Krakowska, Wydział Architektury); az építészi szakmai 
cím: magister inżynier architekt 
(1945-től 1953-ig Bánya- és Kohómérnöki Egyetem), Politechnikai Építészmérnöki Kar - Akadémia Górniczo-Hutnicza, 
Politechniczny Wydział Architektury); 

- Wrocławi Műszaki Egyetem, Építészmérnöki Kar Wrocławban (Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury); az építészi szakmai 
cím: inżynier architekt, magister nauk technicznych; magister inżynier architektury; magister inżynier architekt 
(1949-től 1964-ig, a cím: inżynier architekt, magister nauk technicznych; 1956-tól 1964-ig, a cím: magister inżynier architektury; 
1964 óta, a cím: magister inżynier architekt); 

- Sziléziai Műszaki Egyetem, Építészmérnöki Kar Gliwice-ben (Politechnika Śląska, Wydział Architektury); az építészi szakmai cím: 
inżynier architekt; magister inżynier architekt 
(1945-től 1955-ig, Mérnöki és Tervezési Kar - Wydział Inżynieryjno-Budowlany, a cím: inżynier architekt; 1961-től 1969-ig, Ipari és 
Építőmérnöki Kar - Wydział Budownictwa Przemysłowego i Ogólnego, a cím: magister inżynier architekt; 1969-től 1976-ig, Építő-
mérnöki és Építészmérnöki Kar - Wydział Budownictwa i Architektury, a cím: magister inżynier architekt; 1977-től, Építészmérnöki 
Kar - Wydział Architektury, a cím: magister inżynier architekt és 1995. óta a cím: inżynier architekt); 

- Poznani Műszaki Egyetem, Építészmérnöki Kar Poznańban (Politechnika Poznańska, Wydział Architektury); az építészi szakmai cím: 
inżynier architektury; inżynier architekt; magister inżynier architekt 
(1945-től 1955-ig, Mérnöki Iskola, Építészmérnöki Kar - Szkoła Inżynierska, Wydział Architektury title: inżynier architektury; 1978. 
óta, a cím: magister inżynier architekt és 1999. óta a cím: inżynier architekt); 

- Gdański Műszaki Egyetem, Építészmérnöki Kar Gdańskban (Politechnika Gdańska, Wydział Architektury); az építészi szakmai cím: 
magister inżynier architekt 
(1945-től 1969-ig Építészmérnöki Kar - Wydział Aichitektury, 1969-től 1971-ig Építőmérnöki és Építészmérnöki Kar - Wydział 
Budownictwa i Architektury, 1971-től 1981-ig Építészeti és Várostervezési Intézet - Instytut Architektury i Urbanistyki, 1981. óta 
Építészmérnöki Kar - Wydział Architektury); 

- Białystoki Műszaki Egyetem, Építészmérnöki Kar Białystokban (Politechnika Białostocka, Wydział Architektury); az építészi szakmai 
cím: magister inżynier architekt 
(1975-től 1989-ig Építészmérnöki Intézet - Instytut Architektury); 

- Łódźi Műszaki Egyetem, Építőmérnöki, Építészmérnöki és Környezetvédelmi Mérnöki Kar Łódźban (Politechnika Łódźka, Wydział 
Budownictwa, Architektury i Inźynierii Środowiska); az építészi szakmai cím: inżynier architekt; magister inżynier architekt 
(1973-tól 1993-ig Építőmérnöki és Építészmérnöki Kar - Wydział Budownictwa i Architektury és 1992. óta Építőmérnöki, Építész-
mérnöki és Környezetvédelmi Mérnöki Kar - Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska; a cím: 1973-tól 1978-ig 
inżynier architekt, 1978 óta a cím: magister inżynier architekt); 

- Szczecini Műszaki Egyetem, Építőmérnöki és Építészmérnöki Kar Szczecinben (Politechnika Szczecińska, Wydział Budownictwa i 
Architektury); az építészi szakmai cím: inżynier architekt; magister inżynier architekt 
(1948-től 1954-ig Mérnöki Főiskola, Építészmérnöki Kar - Wyzsza Szkoła Inżynierska, Wydział Architektury, a cím: inżynier 
architekt, 1970. óta a cím: magister inżynier architekt és 1998. óta a cím: inżynier architekt); 

2006/2007 
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amelyekhez csatolni kell az illetékes lengyel területi építészi kamara által kiállított tagsági igazolást, amely építészeti tevékenység Lengyelor-
szágban történő végzésére jogosít. 
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Portugal - a lisszaboni és portói képzőművészeti iskolák által kiadott „diploma do curso especial de arquitectura” diploma; 
- a lisszaboni és portói képzőművészeti iskolák által kiadott „diploma de arquitecto” diploma; 
- a lisszaboni és portói felsőfokú képzőművészeti iskolák által kiadott „diploma do curso de arquitectura” diploma; 
- a lisszaboni felsőfokú képzőművészeti iskola által kiadott „diploma de licenciatura em arquitectura” diploma; 
- a lisszaboni műszaki egyetem és a portói egyetem által kiadott „carta de curso licenciatura em arquitectura” diploma; 
- a lisszaboni műszaki egyetem felsőfokú műszaki intézete által kiadott építőmérnöki egyetemi diploma (Licenciatura em engenharia civil); 
- a portói egyetem természettudományi és műszaki kara által kiadott építőmérnöki egyetemi diploma (Licenciatura em engenharia civil); 
- a coimbrai egyetem természettudományi és műszaki kara által kiadott építőmérnöki egyetemi diploma (Licenciatura em engenharia civil); 

- a minhói egyetem által kiadott építőmérnöki egyetemi diploma (termelés) [Licenciatura em engenharia civil (produção)]. 

1987/1988 

Slovenija – - építészmérnöki kar által odaítélt „univerzitetni diplomirani inženir arhitekture / univerzitetna diplomirana inženirka arhitekture” 
(építészmérnöki egyetemi oklevél), amelyhez csatolni kell az illetékes, törvény által elismert építészeti hatóság által kiállított igazo-
lást, amely építészeti tevékenység végzésére jogosít; 

- műszaki kar által odaítélt egyetemi oklevél az „univerzitetni diplomirani inženir (univ.dipl.inž.) /univerzitetna diplomirana inzenirka” címről, 
amelyhez csatolni kell az illetékes, törvény által elismert építészeti hatóság által kiállított igazolást, amely építészeti tevékenység vég-
zésére jogosít. 

2006/2007 
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Slovensko - a Szlovák Műszaki Egyetem (Slovenská vysoká škola technická) által Pozsonyban 1950-1952. között odaítélt „építész- és építőmérnö-
ki” („architektúra a pozemné stavitel’stvo”) oklevél (cím: Ing.); 

- a Szlovák Műszaki Egyetem Építész- és Építőmérnöki Kara (Fakulta architektúry a pozemného stavitel’stva, Slovenská vysoká škola 
technická) által Pozsonyban 1952-1960. között odaítélt „építészmérnöki” („architektúra”) oklevél (cím: Ing. arch.); 

- a Szlovák Műszaki Egyetem Építész- és Építőmérnöki Kara (Fakulta architektúry a pozemného stavitel’stva, Slovenská vysoká škola 
technická) által Pozsonyban 1952-1960. között odaítélt „építőmérnöki” („pozemné stavitel’stvo”) oklevél (cím: Ing.); 

- a Szlovák Műszaki Egyetem Építőmérnöki Kara (Stavebná fakulta, Slovenská vysoká škola technická) által Pozsonyban 1961-1976. 
között odaítélt „építészmérnöki” („architektúra”) oklevél (cím: Ing. arch.); 

- a Szlovák Műszaki Egyetem Építőmérnöki Kara (Stavebná fakulta, Slovenská vysoká škola technická) által Pozsonyban 1961-1976. 
között odaítélt „építőmérnöki” („pozemné stavby”) oklevél (cím: Ing.); 

- a Szlovák Műszaki Egyetem Építészmérnöki Kara (Fakulta architektúry, Slovenská vysoká škola technická) által Pozsonyban 1977. 
óta odaítélt „építészmérnöki” („architektúra”) oklevél (cím: Ing. arch.); 

- a Szlovák Műszaki Egyetem Építészmérnöki Kara (Fakulta architektúry, Slovenská vysoká škola technická) által Pozsonyban 1977. 
óta odaítélt „várostervezési” („urbanizmus”) oklevél (cím: Ing. arch.); Pozsonyban 1977-1997. között a Szlovák Műszaki Egyetem 
Építőmérnöki Kara (Stavebná fakulta, Slovenská vysoká škola technická) által odaítélt „építőmérnöki” („pozemné stavby”) oklevél 
(cím: Ing.); 

- Szlovák Műszaki Egyetem Általános Műszaki Kara (Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita) által Pozsonyban 1998. óta 
odaítélt „építész- és építőmérnöki” („architektúra a pozemné stavby”) oklevél (cím: Ing.); 

- a Szlovák Műszaki Egyetem Általános Műszaki Kara (Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita) által Pozsonyban 2000-2001. 
között odaítélt „építőmérnök - építész szak” („pozemné stavby - špecializácia: architektúra”) oklevél (cím: Ing.); 

- a Szlovák Műszaki Egyetem Általános Műszaki Kara (Stavebná fakulta -Slovenská technická univerzita) által Pozsonyban 2001. óta 
odaítélt „építész- és építőmérnöki” („architektúra a pozemné stavby”) oklevél (cím: Ing.); 

- a Képzőművészeti és Tervezési Akadémia (Vysoká škola výtvarných umení) által Pozsonyban 1969. óta odaítélt „építészmérnöki” 
(„architektúra”) oklevél (cím: Akad. arch. 1990-ig; Mgr. 1990-1992. között; Mgr. arch. 1992-1996. között; Mgr. art. 1997. óta); 

- a Szlovák Műszaki Egyetem Általános Műszaki Kara (Stavebná fakulta, Technická univerzita) által Kassán 1981-1991. között odaítélt 
„építész- és építőmérnöki” („architektúra a pozemné stavby”) oklevél (cím: Ing.); 

amelyhez mellékelni kell: 
- Pozsonyban a Szlovák Építész Kamara (Slovenská komora architektov) által kibocsátott engedélyt, amely vagy nem tartalmaz 

utalást a szakterületre vagy az „építőmérnöki” („pozemné stavby”) vagy a „területrendezési” („územné plánovanie”) szakterü-
letet tünteti fel; 

- Pozsonyban a Szlovák Építőmérnöki Kamara (Slovenská komora stavebných inžinierov) által kibocsátott engedélyt az építő-
mérnöki szakterület feltüntetésével („pozemné stavby”). 

2006/2007 

Suomi/Finland - a Műszaki Egyetem és az Oului Egyetem építész kara által kiadott oklevelek (arkkitehti - arkitekt); 
- a Műszaki Főiskolák által kiadott oklevelek (rakennusarkkitehti-byggnadsarkitekt). 

1997/1998 
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Sverige - a Királyi Műszaki Intézet Építészeti Iskolája, a Chalmers Műszaki Intézet, valamint a Lund Egyetem Műszaki Intézete által kibocsá-
tott diplomák (arkitekt, egyetemi építészi diploma); 

- - a „Svenska Arkitekters Riksförbund” (SAR) tagsági okiratai, ha az érintett személyek az irányelv hatálya alá tartozó államban része-
sültek képzésben. 

1997/1998 

United Kingdom - képesítések, amelyek a következő vizsgák letétele után nyerhetők el: 
- a Royal Institute of British Architects vizsgája, 
- építészmérnök-képző intézmények vizsgája: egyetemeken, műszaki főiskolákon, főiskolákon, akadémiákon, műszaki és művé-
szeti intézményekben, amelyeket 1985. június 10-ig az Architects Registration Council of the United Kingdom már elismert vagy 
elismer a nyilvántartásba történt felvételhez (Architect); 

- igazolás, amely bizonyítja, hogy annak birtokosa az 1931. évi Architects Registration Act 6. cikk (1) bekezdésének a), b) vagy d) 
pontja értelmében megszerezte a jogot arra, hogy az építész szakmai címet viselje (Architect); 

- igazolás, amely bizonyítja, hogy annak birtokosa az 1938. évi Architects Registration Act 2. §-a értelmében megszerezte a jogot ar-
ra, hogy az építész szakmai címet viselje (Architect). 

1987/1988 

 
 

________________________ 
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Az 50. cikk (1) bekezdése értelmében megkövetelhető dokumentumok és igazolások 

1. Dokumentumok 

a) Az érintett személy állampolgárságának igazolása. 

b) Szakmai alkalmassági bizonyítványok vagy az oklevelek másolatai, melyek az adott szak-

ma gyakorlásának megkezdésére jogosítanak, és egy, az érintett személy szakmai tapaszta-

latáról szóló igazolás, ahol ez alkalmazható. 

 A fogadó tagállam illetékes hatóságai felszólíthatják a kérelmezőt, hogy a szükséges mér-

tékben szolgáltasson adatokat tanulmányairól, hogy meg lehessen állapítani az esetleg 

fennálló lényeges különbségeket a kívánt nemzeti képzéshez viszonyítva, a 14. cikk ren-

delkezései szerint. Amennyiben a kérelmező nem tudja ezeket az információkat szolgáltat-

ni, a fogadó tagállam illetékes hatóságai megkeresik az információs szolgálatot, az illeté-

kes hatóságokat vagy bármely más illetékes testületet a kérelmező saját tagállamában vagy 

abban a tagállamban, ahonnan a külföldi kérelmező érkezik. 

c) A 16. cikkben említett esetekben a saját tagállam, vagy azon tagállam illetékes hatóságai 

vagy testületei által kiállított igazolás a tevékenység természetéről és időtartamáról, ahon-

nét a külföldi állampolgár jön. 
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d) Amennyiben a fogadó tagállam illetékes hatósága a szabályozott szakma gyakorlása iránti 

kérelem benyújtójától olyan okiratok benyújtását követeli meg, melyek helyes magatartását 

vagy jó hírnevét, továbbá azt igazolják, hogy nem jelentett csődöt, vagy súlyos szakmai 

kötelességszegés vagy bűncselekmény elkövetése miatt felfüggeszti vagy megtiltja a fog-

lalkozás gyakorlását, e tagállam köteles elfogadni a területén a tagállamok szabályozott 

szakma gyakorlását kérelmező állampolgárai esetében, mint elégséges bizonyítékot, a saját 

tagállam, vagy a külföldi személy korábbi tartózkodási helye szerinti tagállam illetékes ha-

tóságai által kiállított okiratokat, melyek a fenti követelményeknek való megfelelést iga-

zolják. A megkeresett hatóságok a kért iratokat két hónapos határidőn belül kötelesek ren-

delkezésre bocsátani. 

 Amennyiben a saját tagállamvagy a külföldi személy korábbi tartózkodási helye szerinti 

tagállam illetékes hatóságai nem bocsátják rendelkezésre az első albekezdés szerint kért 

iratokat, ezeket az iratokat pótolni lehet büntetőjogi felelősség tudatában (eskü alatt) tett 

nyilatkozattal, – vagy, olyan államok esetében, ahol nincs eskü alatt tett nyilatkozat, ünne-

pélyes nyilatkozattal – melyet az érintett személy az illetékes bírói vagy közigazgatási ha-

tóság vagy, adott esetben, a saját tagállam vagy a külföldi személy korábbi tartózkodási he-

lye szerinti tagállam közjegyzője vagy megfelelően minősített szakmai testülete előtt tett; 

ennek a hatóságnak vagy közjegyzőnek igazolásba kell foglalni az eskü alatti, vagy az ün-

nepélyes vagy a büntetőjogi felelősség tudatában tett nyilatkozat hitelességét. 

e) Ha a fogadó tagállam saját állampolgáraitól a kérelmező fizikai vagy szellemi állapotára 

vonatkozó igazolást követel meg a szabályozott szakma gyakorlásához, ez a tagállam köte-

les elfogadni, mint elégséges bizonyítékot, a kérelmező saját tagállama illetékes hatóságai 

által megkövetelt okirat benyújtását. Amennyiben a saját tagállam nem követel meg ilyen 

okiratot, a fogadó tagállam elfogadja ennek a tagállamnak illetékes hatóságai által kiállított 

igazolást. Ebben az esetben, a saját tagállam illetékes hatóságai a kért iratokat két hónapos 

határidőn belül kötelesek rendelkezésre bocsátani. 
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f) Ha a fogadó tagállam saját állampolgáraitól megköveteli, hogy a szabályozott szakma gya-

korlásához benyújtsák a: 

– kérelmező pénzügyi helyzetére vonatkozó igazolásokat, 

– a kérelmező által a foglalkozási kockázatok pénzügyi következményeire a fogadó 

tagállam törvényei és rendelkezései szerint megkötött felelősségbiztosítás feltételei-

nek és fedezeti terjedelmének igazolását, 

 az említett tagállam elégséges bizonyítékként köteles elfogadni egy másik tagállam bankjai 

és biztosítótársaságai által erre a célra kiállított igazolást. 

 

2. Igazolások 

 
Az ezen irányelv III. címének III. fejezetében foglalt rendelkezések alkalmazásának megkönnyítése 

érdekében, a tagállamok előírhatják, hogy az előírt szakmai képesítés megszerzését tanúsító okira-

ton kívül, az a személy, aki teljesíti a megkívánt képzés feltételeit, köteles benyújtani egy olyan, 

saját tagállama illetékes hatóságai által kiállított igazolást, amelynek értelmében az előírt szakmai 

képesítés megszerzését tanúsító okirat ezen irányelv hatálya alá tartozik. 
 

________________________ 
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I. BEVEZETÉS 

 

1. 2002. március 7-én a Bizottság az EK-Szerződés 40. cikke, 47. cikkének (1) bekezdése, 

valamint ugyanezen cikk (2) bekezdésének első és harmadik mondata, továbbá a 

szerződés 55. cikke alapján a szakképesítések elismeréséről szóló európai parlamenti és 

tanácsi irányelvre vonatkozó javaslatot nyújtott be1. 

 

2. A Gazdasági és Szociális Bizottság 2002. szeptember 18-án közölte véleményét2. 

 

3. Az Európai Parlament az első olvasat során, 2004. február 11-én közölte véleményét3. 

 

4. A Bizottság 2004. április 20-án benyújtott egy módosított javaslatot4. 

 

5. A Tanács 2004. december 21-én az EK-Szerződés 251. cikkének megfelelően közös 

álláspontot fogadott el. 

 

II. CÉLKITŰZÉSEK 

 

6. A javaslat átfogó célja az egységesítés és az egyszerűsítés. A tizenkét „ágazati” — 

orvosokra, általános gondozónővérekre, fogorvosokra, állatorvosokra, szülésznőkre, 

gyógyszerészekre és építészekre kiterjedő —, valamint a három „általános rendszerre” 

vonatkozó irányelvnek egyetlen irányelvbe való foglalására törekszik, az érintett 

szakmáknak egyszerűbb és világosabb szabályrendszerrel való ellátása érdekében. A fő 

feltételek és biztosítékok megőrzése mellett egyszerűsíti a rendszer szerkezetét és javítja 

a működését. A munkaerő- és szolgáltatáspiacok rugalmasságához való további 

hozzájárulás érdekében rendelkezik továbbá a határokon átnyúló szolgáltatásnyújtásnak 

                                                 
1 HL C 181E, 2002.7.30., 183. o. 
2 HL C 61, 2003.3.14., 67. o. 
3 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé. 
4 COM(2004) 317 - 8722/04 
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 a letelepedés szabadságára vonatkozóknál egyszerűbb feltételeiről. Az adminisztratív 

egyszerűsítés érdekében több, már létező bizottság helyébe egy egységes szabályozási 

bizottság lép. A javaslat több rendelkezést tartalmaz a nemzeti közigazgatások és a 

Bizottság közötti, az állampolgárok számára információnyújtás és tanácsadás, valamint 

a problémák megoldása céljából történő megerősített együttműködésre vonatkozóan. 

 

III. KÖZÖS ÁLLÁSPONT 

 

I. cím - Általános rendelkezések 

 

7. A 2. cikk (2) bekezdésében a Tanács a „szabályozott szakmai tevékenységek” helyébe a 

„szabályozott szakmát folytathasson a 3. cikk (1) bekezdés a) pontja értelmében” 

szövegezést illesztette, mivel az előbbi fogalom nincs meghatározva a 3. cikkben, míg 

az utóbbi igen. 

 

8. Az ezen irányelv és a már meglévő — a javaslat 57. cikke (a közös álláspont 61. cikke)5 

által hatályon kívül helyezettektől eltérő — irányelvek közötti kapcsolat tisztázása 

érdekében a Tanács egy új 3. bekezdéssel egészítette ki a 2. cikket és egy új 

preambulumbekezdést is beillesztett (a közös álláspont (37) prembulumbekezdése). 

 

9. Az Európai Parlament egy új (2a) bekezdést javasolt a 2. cikkben, amely kizárja a 

közjegyzőket ezen irányelv hatálya alól. A Tanács a Bizottság módosított javaslatában 

megfogalmazott indoklás miatt nem fogadta el ezt a módosítást. 

 

 Ebben az összefüggésben a Tanács elfogadta a (31) preambulumbekezdésnek (a közös 

álláspont (36) preambulumbekezdése) az Európai Parlament általi 31. módosításának 

szellemét, míg a megfogalmazást az EK-Szerződés 45. cikkében foglaltakhoz közelíti. 

                                                 
5 A közös álláspont folyamatos számozást használ. Ahol ennek eredményeképpen a 

preambulumbekezdések, cikkek és/vagy bekezdések száma különbözik a közös álláspontban 
és a Bizottság javaslatában, ezen dokumentum egyaránt feltünteti a Bizottság javaslatában 
található számot és a közös álláspontban található számot is. 
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 Ezen túlmenően a Tanács feleslegesnek ítéli annak a kijelentését, hogy egy irányelv 

nem érinti a Szerződés rendelkezéseinek (45. cikk és a 39. cikk (4) bekezdése) 

alkalmazását, ezért törölte ezt a kijelentést a preambulumbekezdésből. A Tanács 

továbbá úgy ítéli meg, hogy az egészségügyre és a fogyasztóvédelemre történő utalás 

külön preambulumbekezdést (a közös álláspont (38) preambulumbekezdése) érdemel. 

 

10. Az Európai Parlament egy új 2a. cikket javasolt, amely az irányelv hatályát a harmadik 

országbeli állampolgárokra is kiterjesztené (36. módosítás). A Tanács a Bizottság 

módosított javaslatában megfogalmazott indoklás miatt nem fogadta el ezt a módosítást. 

Hasonló okoknál fogva, a Tanács a 2. cikk (2) bekezdésének alkalmazását a 

„tagállamok állampolgáraira” korlátozta. 

 

11. A 3. cikk (1) bekezdését a Tanács további fogalommeghatározásokkal (d)–h)) 

egészítette ki, átvéve a már meglévő irányelvekben használt fogalommeghatározásokat. 

Hasonlóképpen, a Tanács tovább pontosította a 3. cikk (1) bekezdésének a) pontját és a 

(2) bekezdést, a 92/51/EGK irányelv 1. cikkéből átvett megfogalmazás használatával. 

 

12. Az Európai Parlament javasolta a 3. cikk (1) bekezdésének (37. módosítás) kiegészítését 

a „szabadfoglalkozás” fogalommeghatározásával. A Tanács a Bizottság módosított 

javaslatában megfogalmazott indoklás miatt nem fogadta el ezt a módosítást. 

 

13. Az Európai Parlament javasolta a 3. cikk (3) bekezdésének kiegészítését (38. 

módosítás). A Tanács egyetért a Bizottsággal abban, hogy ez a kiegészítés felesleges, 

ezért nem fogadta el azt. 

 

14. Az Európai Parlament javasolta (39. módosítás), hogy a 4. cikk (1) bekezdése ne csak a 

jogokat, hanem a kötelezettségeket is említse. Módosított javaslatában a Bizottság 

elvben elfogadja ezt a módosítást, ugyanakkor előnyben részesíti a 89/48/EGK és a 

92/51/EGK irányelv terminológiájának a használatát („azonos feltételek”). A Tanács e 

tekintetben követte a Bizottságot. 
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15. A bizottsági javaslat 4. cikkének (3) bekezdése arra az esetre vonatkozik, amikor az a 

szakma, amelynek tekintetében a kérelmező képesítéssel rendelkezik a székhely szerinti 

tagállamban, a fogadó tagállamban egy szélesebb körű tevékenységet magában foglaló 

szakma autonóm tevékenységének számít; előírja, hogy képesítésének elismerése a 

kérelmezőt a fogadó tagállamban csak arra az egy tevékenységre hatalmazza fel, 

amennyiben a különbség túl nagy ahhoz, hogy a 14. cikkben tárgyalt kompenzációs 

intézkedéssel áthidalható legyen. A Tanács ellenzi a tagállamoknak arra való 

kötelezését, hogy ilyen módon engedjenek részleges hozzáférést egy szakmához, ezért 

törölte ezt a rendelkezést. Ennek következtében a 4. cikk (3) bekezdésének az Európai 

Parlament által javasolt módosításaira (41. és 139. módosítás) már nincs szükség. A 

Tanács törölte a 4. cikk (3) bekezdésének hiányában feleslegessé vált 48. cikk (1) 

bekezdésének második albekezdését is (ez megfelel az Európai Parlament 112. 

módosításának). 

 

II. cím - Szolgáltatások szabad áramlása 

 

16. A már meglévő, „általános rendszerre” vonatkozó irányelvek nem tartalmaznak 

rendelkezéseket a határokon átnyúló szolgáltatásnyújtásra vonatkozó feltételekről. A 

bizottsági javaslat II. címének célja arra vonatkozó egyértelmű rendelkezések 

meghatározása, hogy — a Bíróság joggyakorlatával összhangban — az ideiglenes és 

alkalmi, határokon átnyúló szolgáltatásnyújtásra kevésbé súlyos feltételek 

vonatkozzanak, mint a letelepedés jogára. A Tanács — miközben ezzel a célkitűzéssel 

egyetért — több olyan változtatást hajtott végre, amelyek célja a jobb egyensúly 

megteremtése egyrészről az ideiglenes és alkalmi, határokon átnyúló szolgáltatásnyújtás 

elősegítése, másrészről pedig a közegészségügy, a biztonság és a fogyasztóvédelem 

szempontjainak szigorú betartása között. Ezek a változtatások az alábbiakban kerülnek 

részletesebben bemutatásra. 

 

17. A Bizottság javasolta az 5. cikk (2) bekezdésében egy arra vonatkozó vélelem 

alkalmazását, hogy az ideiglenes és alkalmi, határokon átnyúló szolgáltatásnyújtás 

évente ne haladhassa meg a tizenhat hetet. Az Európai Parlament (45. és 4. módosítás) 

javasolta ennek a vélelemnek a törlését. A Tanács egyetért az Európai Parlamenttel 
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abban, hogy nem alkalmazható minden szakmára, minden körülmények között egyetlen 

időkritérium, ezért egy olyan rendelkezés mellett döntött, amelynek értelmében a 

szolgáltatásnyújtás ideiglenes és alkalmi természetét esetenként kell elbírálni, különösen 

annak időtartama, gyakorisága, rendszeressége és folyamatossága vonatkozásában. Az 

(5) preambulumbekezdés is ennek megfelelően került kiigazításra. 

 

18. A javaslat 5. cikke (1) bekezdésének b) pontja egy olyan feltételt tartalmaz, mely szerint 

a szolgáltatónak legalább két évig kell az érintett szakmát gyakorolnia a telephely 

szerinti tagállamban, amennyiben ez a szakma ott nincs szabályozva. A Tanács a 

fogyasztóvédelem érdekében úgy ítéli meg, hogy ennek a két évnek a szolgáltatás 

nyújtását megelőző tíz évbe kell esnie. Úgy ítéli meg továbbá, hogy ezt a két évre 

vonatkozó követelményt nem kell alkalmazni abban az esetben, amennyiben a telephely 

szerinti tagállamban az érintett szakma nem szabályozott, de a szakmához szükséges 

oktatás és képzés ugyanakkor szabályozott. 

 

19. A Tanács úgy ítéli meg, hogy a fogyasztóvédelem és a biztonság érdekében a 

szolgáltatóra vonatkozzanak a fogadó tagállam egyes fegyelmi rendelkezései abban az 

esetben, ha az ideiglenes vagy alkalmi szolgáltatásnyújtás megköveteli a szolgáltató 

fizikai jelenlétét a fogadó tagállamban. Arányossági okok miatt a közös álláspont 5. 

cikkének (3) bekezdése és az azt kísérő preambulumbekezdés (a közös álláspont (8) 

preambulumbekezdése) az alkalmazandó fegyelmi rendelkezéseket szigorúan a 

vonatkozó rendelkezésekre korlátozza. 

 

20. A javaslat 6. cikkének a) pontja felmenti az egy másik tagállamban letelepedett, 

ideiglenes és alkalmi szolgáltatókat azon követelmények alól, amelyek a fogadó 

tagállamok szakmai szervezeteinél vagy szerveinél engedély beszerzésére, 

nyilvántartásba vételre vagy tagságra vonatkoznak. A fogadó tagállam fegyelmi 

rendelkezéseinek alkalmazását érintő könnyítés érdekében (lásd a fenti 19. pontot), a 

Tanács ezt kiegészítette a tagállamok számára az ettől a mentességtől való eltérés 

lehetőségével, az ilyen szakmai szervezeteknél vagy szerveknél automatikus ideiglenes 

nyilvántartásba vétel, vagy pro forma tagság bevezetése révén. Ez az eltérés részben az 

Európai Parlament 141. és 5. módosításán is alapul, amely tartalmazza, hogy az ilyen 

nyilvántartásba vétel vagy tagság nem késleltetheti és nem nehezítheti meg semmilyen 



 
13781/2/04 REV 2 ADD 1  gu/AMH/kz 7 
 DG C I   HU 

 módon a szolgáltatások nyújtását, és semmilyen további költséget nem vonhat maga 

után a szolgáltató számára. Ezen általános eltérésre figyelemmel a Tanács nem tartja 

szükségesnek az Európai Parlamentnek a 189. és 143. módosításában megfogalmazott 

javaslata szerinti külön eltérés kidolgozását a 6. cikk rendelkezéseitől azon szolgáltatók 

számára, akikre különleges szakmai felelősségi rendszer vonatkozik. 

 

21. A bizottsági javaslat 7. cikke értelmében annak a szolgáltatónak, aki ideiglenes vagy 

alkalmi szolgáltatásnyújtás céljából települ a fogadó tagállamba, előre értesítenie kell a 

telephely szerinti tagállamának kapcsolattartó pontját. Az Európai Parlament javaslata 

értelmében (50. módosítás) a szolgáltatónak a telephely szerinti tagállam és a fogadó 

tagállam illetékes szerveit egyaránt értesítenie kell, továbbá kötelezettségek hárulnak a 

telephely szerinti tagállam illetékes szervei számára is. Közös álláspontjában a Tanács 

úgy ítéli meg, hogy a fogadó tagállam illetékes hatósága az a megfelelő szerv, amelyet 

értesíteni kell, annak ugyanis tudomással kell bírnia arról, hogy területén a szolgáltató 

szolgáltatást nyújt; annak a megkövetelése, hogy a szolgáltató mindkét tagállamot 

értesítse, és ezzel további adminisztratív feladatokat rójon a telephely szerinti tagállam 

illetékes hatóságára (ahogyan azt az Európai Parlament javasolta), ellenkezne a 

határokon átnyúló szolgáltatásnyújtás elősegítésének céljával. A Tanács továbbá úgy 

ítéli meg, hogy a szolgáltatónak csak abban az esetben kell ilyen nyilatkozatot tennie, ha 

a fogadó tagállam ezt megköveteli, valamint hogy ez a nyilatkozat csak az első 

alkalommal követelhető meg a szolgáltatótól, amikor az szolgáltatásnyújtás céljából a 

fogadó tagállamba települ, ezt követően pedig évente egyszer, amennyiben a szolgáltató 

az adott évben szolgáltatást szándékozik nyújtani a fogadó tagállamban (a közös 

álláspont 7. cikkének (1) bekezdése). A Tanács bevezette a tagállamok számára annak a 

lehetőségét is, hogy megköveteljék a szolgáltatótól, hogy a nyilatkozathoz korlátozott 

számú dokumentumot csatoljon (a közös álláspont 7. cikkének (2) bekezdése és a (7) 

preambulumbekezdése). 

 

22. A Tanács úgy ítéli meg, hogy arra a szakmai címre vonatkozó rendelkezés, amely az 

ideiglenes és alkalmi, határokon átnyúló szolgáltatásnyújtásokra vonatkozik, a 7. cikk 

alá tartozik, és nem az 5. cikk (3) bekezdése alá, ahogyan azt a Bizottság javasolta. 

Ezért ez a rendelkezés a közös álláspont 7. cikkének (3) bekezdésében szerepel. A 
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Tanács továbbá két különleges esetben eltért attól az általános elvtől, hogy ezeket a 

szolgáltatásokat a telephely szerinti tagállam által alkalmazott szakmai címen kell 

nyújtani: a fogadó tagállam által alkalmazott szakmai címen kell azokat nyújtani a 

közös álláspont 7. cikke (3) bekezdésének utolsó mondatában és a 7. cikke (4) 

bekezdésének utolsó albekezdésében leírt esetekben. 

 

23. A Tanács bevezette az ideiglenes vagy alkalmi, határokon átnyúló szolgáltatások 

nyújtója szakképesítéseinek az első szolgáltatásnyújtás előtti ellenőrzésének lehetőségét 

néhány egyértelműen meghatározott esetben: közegészségügyi vagy biztonsági 

vonatkozásokkal rendelkező, szabályozott szakmák esetében, amelyek a III. cím, III. 

fejezete értelmében nem részesülnek automatikus elismerésben; és kizárólag akkor, ha 

az ellenőrzés célja a szolgáltatás igénybevevője egészségének vagy biztonságának a 

szolgáltató szakképesítésének hiánya miatt bekövetkező súlyos károsodásának 

elkerülése, és ha nem terjed túl a cél eléréséhez szükséges mértéken (a közös álláspont 

7. cikkének (4) bekezdése és (6) preambulumbekezdése). 

 

24. A Tanács törölte a 8. cikk értelmében a fogadó tagállam által a telephely szerinti 

tagállamtól megkövetelhető dokumentumok közül a szolgáltató állampolgárságának 

igazolását, valamint annak az igazolását, hogy a szolgáltató megfelel az 5. cikk (1) 

bekezdésének b) pontjában foglalt követelménynek, mivel a közös álláspont 7. cikke (2) 

bekezdésének a) és d) pontja értelmében ezeket a dokumentumokat magától a 

szolgáltatótól is be lehet kérni. Másrészt a szolgáltatás igénybevevője egészségének és 

biztonságának védelme érdekében a Tanács bevezette a fogadó tagállam illetékes 

hatóságai számára annak a lehetőségét, hogy a telephely szerinti tagállam 

társintézményeitől bekérjenek bármely, szakmai jellegű fegyelmi vagy bűnügyi 

szankciók hiányára vonatkozó információt (a közös álláspont 8. cikkének (1) 

bekezdése). A Tanács ugyanezen okból kiegészítette még ezt a cikket egy 

rendelkezéssel az információcsere tekintetében a szolgáltatóval szemben felmerülő 

panasz esetére vonatkozóan (a közös álláspont 8. cikkének (2) bekezdése). 

 

25. A Tanács úgy ítéli meg, hogy mind a tagállamok, mind a szolgáltató számára felesleges 

adminisztratív terhet jelentene a tagállamoktól annak a megkövetelése, hogy minden 

esetben kötelezzék a szolgáltatót a 9. cikkben foglalt minden információnak a  
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szolgáltatás igénybevevőjéhez való eljuttatására. Következésképpen a Tanács a 

tagállamokra bízta annak az eldöntését, hogy a szolgáltatótól bekérik-e az összes 

felsorolt információt, vagy annak egy részét, de kizárta ezt a döntési lehetőséget 

azokban az esetekben, amikor a szolgáltatás a fogadó tagállam által alkalmazott szakmai 

cím alatt történik. A Tanács törölte a listáról — mivel felesleges — a letelepedés 

szerinti tagállamban alkalmazandó szakmai szabályokra való utalást (a bizottsági 

javaslat 9. cikkének e) pontja). Kiegészítette továbbá a cikket egy, a szakmai 

felelősséggel összefüggő biztosítási fedezetről, illetve más egyéni vagy kollektív 

védelmi eszközökről szóló ponttal (a közös álláspont 9. cikkének f) pontja), részben 

követve az Európai Parlament 53. módosítását. 
 

26. Az Európai Parlament egy új 9a. cikket javasolt, amelyben kizárja a kötelező 

könyvvizsgálatot a II. cím (55. módosítás) hatálya alól. Habár ezt a módosítást 

elméletben elfogadja, a Bizottság módosító javaslatában úgy ítéli meg, hogy 

általánosabb megfogalmazást kell használni annak biztosítására, hogy az minden 

különleges jogszabály vagy jövőbeni jogalkotási fejlesztés hatálya alá tartozó szakmára 

kiterjedjen. A Tanács egyetért a Bizottsággal abban, hogy ezt a módosítást az 5. cikk (1) 

bekezdése elején „A vonatkozó közösségi rendelkezések sérelme nélkül…” 

megfogalmazással kell figyelembe venni. 
 

III. cím, I. fejezet - A letelepedés szabadsága - A képzésekről szóló tanúsítványok 

kölcsönös elismerésének általános rendszere 
 

27. A Bizottság javaslatának 10. cikke szubszidiárius módon kiterjeszti az általános 

rendszert minden olyan esetre, amely a szakmai tapasztalat vagy a minimális képzési 

feltételek összehangolása alapján nem jogosult automatikus elismerésre. A Tanács úgy 

ítéli meg, hogy e kiterjesztés túl széles körű; véleménye szerint az általános rendszernek 

csak a III. cím II. és III. fejezetében nem szabályozott szakmákra kell vonatkoznia, 

valamint a közös álláspont 10. cikke a)- g) pontjaiban felsorolt különleges esetekre, 

amelyekben az azon fejezetek által szabályozott szakmával rendelkező kérelmező ― 

különleges vagy kivételes okok miatt ― nem teljesíti az azon fejezetek által 

meghatározott feltételeket. A felsorolt esetek a Szerződés által és az Európai Bíróság 

értelmezésének megfelelően szabályozott helyzetekre, valamint a meglévő irányelvek 

hatálya alá tartozó sajátos megoldásokat igénylő helyzetekre terjednek ki. A Tanács 

ennek megfelelően kiigazította a Bizottság javaslatának (10) preambulumbekezdését (a 

közös álláspont (14) preambulumbekezdése).
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28. A Bizottság javaslatának 11. cikke a szakmai képesítések öt szintjét határozza meg. A 

Tanács, az ötödik szint bevezetése helyett, a meglévő irányelvekben foglalt négy szint 

és a 13. cikk (3) bekezdésében szabályozott átmeneti intézkedések megtartását tartja 

célszerűbbnek. A Tanács ennek megfelelően törölte a Bizottság javaslatának 11. cikk 

(6) bekezdését és kiigazította az egyéb rendelkezéseket. 

 

29. Az Európai Parlament a 11. cikk (2), (3), (5) és (6) bekezdésének pontosításait javasolta 

(192., 193., 216. és 217. módosítás), amelyek összhangban vannak a vívmányokkal. A 

Bizottság módosított javaslatában ezen pontosításokat ― az újrafogalmazásra is 

figyelemmel ― elfogadta. A Tanács, ― az újrafogalmazásra és a fenti 28. pontban 

kifejtettek szerinti tanácsi állásfoglalásra figyelemmel ― szintén elfogadta őket. 

 

30. A Tanács nem fogadta el az Európai Parlament 11. cikk 57. és 218. módosítását a 

Bizottság módosított javaslatában megfogalmazott indoklás miatt.  

 

31. A Tanács közös álláspontjának 11. cikk (4) bekezdését és 13. cikk (2) bekezdését a 

„komitológiai” eljárás szerint a II. és III. mellékletben foglalt listák frissítésének 

lehetőségével egészíti ki. 

 

32. A Tanács nem fogadta el az Európai Parlament javaslatát egy új 12a. cikkre 

vonatkozóan (59. módosítás) a Bizottság módosított javaslatában megfogalmazott 

indoklás miatt.  

 

33. A Tanács nem fogadta el az Európai Parlament javaslatát a 13. cikk (1) bekezdésének 

módosítására és egy új 1a. cikkre vonatkozóan (60. módosítás) a Bizottság módosított 

javaslatában megfogalmazott indoklás miatt.  

 

34. A Tanács módosított javaslatában egyetért a Bizottsággal abban, hogy az Európai 

Parlament által javasolt 13. cikk új (2a) bekezdése, figyelembe véve a VII. mellékletet, 

szükségtelen. 
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35. Az Európai Parlament számos módosító javaslatot tett a franchise rendszerben történő 

képzésben megszerzett képesítésekkel kapcsolatban (a 13. cikk (2b) és (2c) 

bekezdésével, valamint a (7a) és (7c) preambulumbekezdéssel kapcsolatos 63., 214., 8. 

és 10. módosítás). A Tanács a 214. és 10. módosítást nem fogadta el a Bizottság 

módosított javaslatában megfogalmazott indoklás miatt.  A Tanács szükségtelennek ítéli 

a 63. és 8. módosításban javasolt kiegészítéseket is. Ezzel szemben, a Tanács 

szükségesnek ítéli annak biztosítását, hogy a franchise rendszerben történő képzésben 

megszerzett képesítés tekintetében, megalapozott kétség felmerülése esetén, a fogadó 

tagállam jogosult ellenőrizni a képesítést adó tagállam illetékes testületénél, hogy a 

képzés azon részét, amelyet egy másik tagállam intézményében folytattak, a képesítést 

kiállító tagállam oktatási intézménye hivatalosan elismerte-e, hogy a kiadott hivatalos 

képesítés bizonyítéka megegyezik-e azzal, amelyet akkor állítottak volna ki, ha a 

képzést teljes egészében az utóbbi tagállamban folytatták volna, és hogy a hivatalos 

képesítés bizonyító ereje ugyanazokat a szakmai jogokat nyújtja-e az utóbbi tagállam 

területén. A Tanács úgy ítéli meg, hogy a megfelelő hely ezen rendelkezés számára a 

bizottsági javaslat 46. cikke, amely az illetékes hatóságoktól kérhető dokumentumokra 

és információkra vonatkozik (a tanácsi közös álláspont 50. cikk (2) bekezdése). 

 

36. A Tanács egy új bekezdéssel egészítette ki a 14. cikket (a tanácsi közös álláspont 14. 

cikk (3) bekezdése), amely inkább a fogadó tagállamnak mint a kérelmezőnek engedi 

meg, hogy megválassza, milyen kompenzációs intézkedéseket kell alkalmazni, ha az a 

nemzeti jogszabályok pontos ismeretét igényli, valamint a 10. cikk a), b), c), d), f) és g) 

pontjában szabályozott különleges esetekben (lásd a fenti 27. pontban foglaltakat). 

 

37. A Tanács a 14. cikk (1) és (2) bekezdésében nem fogadta el az Európai Parlament 64. 

módosítását, és a 151. módosítás hallgatólagos elfogadásra vonatkozó részét, a 

Bizottság módosított javaslatában megfogalmazott indoklás miatt. A Tanács 

hasonlóképpen feleslegesnek ítéli a 151. módosítás „megalapozott és elengedhetetlenül 

szükséges indokok”-kal kapcsolatos részét, ugyanazon bekezdés „elegendő 

bizonyítékkal alátámasztani” követelményére figyelemmel. A Tanács úgy ítéli meg, 

hogy a 151. módosítás fennmaradó része bizonytalanságot keltene és következésképpen 

azt nem fogadta el. 
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38. A Tanács szükségesnek ítélt számos pontosítást a 15. cikk és az azt kísérő (9) 

preambulumbekezdés (a tanácsi közös álláspont (13) preambulumbekezdése) 

tekintetében, amelyek közös platformokat érintenek. A Tanács mindenekelőtt 

célszerűnek ítéli e cikket a „közös platformok” kifejezés részletesebb meghatározásával 

kezdeni, mint ahogyan azt a Bizottság javasolta (a közös álláspont 15. cikk (1) 

bekezdése). A Tanács nem ítéli célszerűnek olyan közös platformokról rendelkezni, 

amelyek csak néhány tagállamot érintenek, és következésképpen, ahhoz, hogy egy 

közös platform e cikk értelmében megfontolásra jogosult legyen, az Európai Unió 

tagállamainak legalább kétharmadát érintenie kell, beleértve az érintett szakmát 

szabályozó minden tagállamot. A preambulumbekezdés kiegészült egy, a közös 

platformban feltüntetendő lehetséges kritériumok indikatív, nem teljes körű 

felsorolásával. 

 

A Tanács szükségesnek ítéli a szakmai szervezetek, tagállamok és a Bizottság 

szerepeinek világosabbá tételét a közös platformokat illetően. Ennek érdekében a 

Tanács világosan kifejtette, hogy: 

 

- nem csak szakmai szervezetek, hanem tagállamok is terjeszthetnek közös 

platformot a Bizottság elé (a közös álláspont 15. cikk (2) bekezdése). 

 

- a Bizottságnak konzultálnia kell a tagállamokkal mielőtt döntést hozna arról, hogy 

a közös platformtervezet megkönnyítené-e a szakmai képesítések kölcsönös 

elismerését vagy sem (a közös álláspont 15. cikk (2) bekezdése). 

 

- e cikk nem érinti a tagállamok arra vonatkozó hatáskörét, hogy a saját területükön 

folytatott szakmai tevékenységek műveléséhez szükséges képesítéseket előírják, 

valamint a saját oktatási és szakképzési rendszerüknek tartalmát és szervezeti 

felépítését meghatározzák (a közös álláspont 15. cikk (4) bekezdése). 
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A Tanács azon követelményt is beillesztette, amely szerint a közös platformtervezetet 

benyújtó szakmai szervezeteknek nemzeti és európai képviselettel kell rendelkezni (a 

közös álláspont 15. cikk (2) bekezdése és a (13) preambulumbekezdése). A Tanács még 

egy további záradékot adott hozzá, mely szerint három évvel az átültetés dátumát 

követően e cikket felül kell vizsgálni (a közös álláspont 15. cikk (6) bekezdése). 

 

A 15. cikkben foglalt tanácsi pontosítások nagy része megfelel az Európai Parlament 

68., 70., 12. és 185. módosításában foglalt javaslatok tartalmával. Másrészről a Tanács 

nem fogadta el az Európai Parlament 188. módosítását a Bizottság módosított 

javaslatában említett indoklás miatt. 

 

III. cím, II. fejezet - Szakmai tapasztalat elismerése 

 

39. A Bizottság javaslatot tett az 1999/42/EK irányelv 4. cikkének és „A” mellékletének 

egyszerűsítésére, a tevékenységi körök számának hatról kettőre való csökkentése révén 

(a bizottsági javaslat 16.-19. cikke és IV. melléklete). A Tanács egyetért a tevékenységi 

körök számát érintő csökkentés célszerűségével, de úgy ítéli meg, hogy a számot kettő 

helyett háromra kell csökkenteni. Ennek megfelelően a Tanács a Bizottság javaslatának 

17. cikkét két külön cikkre bontotta (a közös álláspont 17. és 18. cikke) és a IV. 

mellékletben foglalt két listát három listába rendezte. 

 

 A Tanács elfogadta az Európai Parlament azon javaslatát (207. módosítás), hogy a 17. 

cikk (1) bekezdés a) pontjában az „öt év”-et „hat év”-re változtassa, de csak a közös 

álláspont 17. cikke által szabályozott tevékenységeket illetően; nem fogadta el ezt a 

változtatást a 18. cikk által szabályozott tevékenységeket illetően, a Bizottság 

módosított javaslatában megfogalmazott indoklás miatt. A Tanács nem fogadta el az 

Európai Parlament 207. módosításának azt a részét sem, amely a 17 cikk (1) 

bekezdésében egy új (da) albekezdést érint, a Bizottság módosított javaslatában 

megfogalmazott indoklás miatt.  
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40. A Tanács — a Bíróság ítélkezési gyakorlatának való megfelelés érdekében, amely 

megköveteli, hogy a jogalkotó által a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök 

kielégítően meghatározottak legyenek, annyira, hogy pontosan megszabják ezen 

hatáskörök határait — a javaslat 19. cikkében meghatározta, hogy a IV. mellékletben 

foglalt tevékenységi körök listájának „komitológiai” eljárás szerinti módosításának 

céljaként kell tekintetni a „nómenklatúra frissítését vagy pontosítását, amennyiben ez 

nem jár az egyedi tevékenységi körök tevékenységének változásával”6 . 

 

III. cím, III. fejezet - Minimális képzési feltételek összehangolásán alapuló elismerés 

 

41. A Tanács elfogadta az Európai Parlament 80.,88., 90., 93., 95., 97. és 161. 

módosításában tett javaslatát, miszerint a III. cím, III. fejezet hatálya alá tartozó 

szakmákhoz szükséges tudás és készségek listáját az V. melléklet 5.1.1., 5.2.1., 5.3.1., 

5.4.1., 5.5.1. és 5.6.1. pontjából az irányelv szövegébe ültesse át. Új cikkek létrehozása 

helyett a Tanács ezeket a listákat a javaslat 22., 29., 32., 35., 36. és 40. cikkébe foglalta 

bele (a közös álláspont 24. cikk (3) bekezdése, 31. cikk (6) bekezdése, 34. cikk (3) 

bekezdése, 38. cikk (3) bekezdése, 40. cikk (3) bekezdése és 44. cikk (3) bekezdése). 

Azonban a Tanács nem fogadta el az Európai Parlamentnek a 154. módosításában tett 

javaslatát, hogy ezen listák „komitológiai” eljárás szerinti frissítésének lehetőségét 

törölje a 20. cikk (5) bekezdéséből (a közös álláspont 21. cikke (6) bekezdése), a 

Bizottság módosított javaslatában megfogalmazott indoklás miatt. Következetességi 

szempontból a Tanács az építészekre vonatkozó tudás és készségek listáját is átültette az 

V. melléklet 5.7.1. pontjából a javaslat 42. cikkébe (a közös álláspont 46. cikk (1) 

bekezdése). 

 

42. A Tanács szintén elfogadta az Európai Parlament 96. és 162. módosítását, amely a 

szülésznők és gyógyszerészek szakmai tevékenységének listáját az V. melléklet 5.5.3. 

és 5.6.3. pontjából a javaslat 38. és 41. cikkébe ülteti át (a közös álláspont 42. cikk (2) 

bekezdése és 45. cikk (2) bekezdése). 

                                                 
6 Ugyanezen okból, a Tanács meghatározta a javaslat 23. cikk (6) bekezdésében és 24. 

cikkében szabályozott végrehajtó hatáskörök határait (a közös álláspont 25. cikk (5) 
bekezdése és 26. cikke). 
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43. A Tanács nem fogadta el az Európai Parlament 153. és 128. módosítását, amely a 

pszichoterapeutákra vonatkozó rendelkezések hozzáadását javasolja a javaslat 20. 

cikkében és az V. melléklet új 5a) pontjában, a Bizottság módosított javaslatában 

megfogalmazott indoklás miatt. 

 

44. Az Európai Parlament 75. módosításában javasolta, hogy a javaslat 20. cikk (6) 

bekezdését akképpen módosítsák, hogy amikor egy tagállam a III. cím III. fejezete által 

szabályozott hivatalos képesítés tanúsítványának kiadására vonatkozóan 

rendelkezéseket hoz, a tagállam nem csak a Bizottságot, hanem a többi tagállamot is 

értesítse. A Tanács elfogadja e módosítást az építészekre vonatkozó képesítést illetően 

(a közös álláspont 21. cikk (7) bekezdése), de nem az ezen fejezet által szabályozott más 

szakmák esetében, a Bizottság módosított javaslatában megfogalmazott indoklás miatt.  

A Tanács úgy ítéli meg, hogy az építészek esetében ez a többi tagállamra kiterjedő 

értesítés a meglévő, az építészekről és egyéb szakmákról különbözőképpen rendelkező 

irányelvek értelmében indokolt. 

 

 A Tanács nem fogadta el az Európai Parlament 77. módosítását, amely a 20. cikkhez 

egy új (6a) bekezdés hozzáadását javasolta, a Bizottság módosított javaslatában 

megfogalmazott indoklás miatt. Azonban az építészekre vonatkozó más rendszerre 

figyelemmel (lásd az előző albekezdést), a Tanács tudomásul veszi, hogy a Bizottság az 

alábbi 68. pontban említett nyilatkozatban jelezte, hogy amennyiben egy tagállamnak 

komoly kételyei támadnak azzal kapcsolatban, hogy az építészek hivatalos 

képesítésének tanúsítványa megfelel-e az irányelvben foglalt kritériumoknak, úgy a 

Bizottság az ügyet a Bizottság nyilatkozatában említett szakértői csoport elé viszi. 

 

45. Az Európai Parlament számos módosítást javasolt azon szakmákhoz szükséges részidős 

képzéssel kapcsolatban, amelyeket a javaslat III. cím, III. fejezete szabályoz (81., 86., 

159., 160. és 94. módosítás). Ezen irányelv mögött húzódó egyszerűsítés céljának 

megfelelően a Tanács egyetlen rendelkezésbe kívánt összevonni 
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(a közös álláspont 22. cikk a) pontja) a részidős képzéssel kapcsolatos minden 

rendelkezést, következésképpen törölve a Bizottság javaslatának 23. cikk (4) 

bekezdését, 26. cikk (4) bekezdését, 29. cikk (3) bekezdés harmadik albekezdését és 36. 

cikk (3) bekezdését. 

 

46. Az Európai Parlament 101. módosításában azt javasolta, hogy a bizottsági javaslat 22. 

cikkének (3) bekezdéséhez hasonló rendelkezést foglaljanak a 40. cikkbe a 

gyógyszerészek továbbtanulásáról és képzéséről. A Tanács egyetért a Bizottságnak a 

módosított javaslatában megfogalmazott véleményével, amely szerint egy ilyen 

rendelkezésnek a III. cím III. fejezete által szabályozott valamennyi foglalkozásra 

vonatkoznia kell. Ezért a Tanács egyetlen rendelkezést (a közös álláspont 22. cikkének 

b) pontja) vezetett be erre vonatkozóan, amely a bizottsági javaslat 22. cikke 3. 

bekezdésének törlését eredményezi.  

 

47. A Tanács számos olyan rendelkezést adott hozzá a III. cím III. fejezetéhez, valamint a 

mellékletekhez, amelyek figyelembe veszik a tíz új tagállam 2004. május 1-jei 

csatlakozását az Európai Unióhoz, és amelyek a vonatkozó csatlakozási okmányok 

folytán a már meglévő irányelvek megfelelő kiigazításain alapulnak.  

 

 A Tanács olyan, Lengyelországban kiadott nővéri és szülésznői képesítésekre 

vonatkozó rendelkezéseket is hozzáadott, amelyek figyelembe veszik a 

Lengyelországban a fent említett csatlakozási okmányok elfogadása óta bevezetett 

jogszabályokat (a közös álláspont 33. cikkének (3) bekezdése és 43. cikkének (4) 

bekezdése).  

 

48. A Tanács kijavította a bizottsági javaslat 21. cikke (2) bekezdésének a) pontjában és 39. 

cikkének (2) bekezdésében szereplő 1989. október 3-i időpontot 1990. október 3-i 

időpontra (a közös álláspont 23. cikke (2) bekezdésének a) pontja és 43. cikkének (2) 

bekezdése).  

 

49. A Tanács nem fogadta el az Európai Parlament 155. módosítását, amely javasolja a 

bizottsági javaslat 23. cikke (6) bekezdésének törlését, a Bizottság módosított 

javaslatában megfogalmazott indoklás miatt. 
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50. Az Európai Parlament a 24. cikk második albekezdésére vonatkozó 156. módosításában 

javasolta, hogy a „komitológiai” eljárásnak lehetővé kell tennie nemcsak a valamennyi 

tagállamban közös új orvosi szakterületek belefoglalását az V. melléklet 5.1.4. pontjába, 

hanem a csak korlátozott számú tagállamban közös új orvosi szakterületekét is.  

A Bizottság módosított javaslatában nem fogadta el ezt a módosítást.  A Tanács egy 

kompromisszumos megoldás mellett döntött, amely szerint bele lehet foglalni új orvosi 

szakterületeket, amennyiben azok legalább a tagállamok kétötödében közösek (a közös 

álláspont 26. cikkének második albekezdése és (17) preambulumbekezdése).  Ez 

feltételezi az orvosi szakterületek újrafelosztását az V. melléklet 5.1.4. pontja (a közös 

álláspont 5.1.3. pontja) és a VI. melléklet 6.1. pontja között.  

 

 A Tanács feleslegesnek ítéli a szakorvosok szerzett jogait felsoroló listák áttételét a VI. 

melléklet 6.1. pontjából az V. melléklet új 5.1.4a. pontjába, ahogyan azt az Európai 

Parlament javasolta 158., 127., 132., 178/rev.2, 133. és 215. módosításában.  

 

51. A Tanács figyelemmel volt az Európai Parlament 87. módosításának szellemére, 

javasolva egy új 28a. cikket a közös álláspont II. címébe (lásd a fenti 19–24. pontokat). 

 

52. Ahogyan az orvosi szakterületek esetében (fenti 50. pont), a Tanács újra belefoglalta az 

olyan fogorvosi szakterületek automatikus elismerésének lehetőségét, amelyek legalább 

a tagállamok kétötödében közösek.  Ennek megfelelően a Tanács szükségesnek ítélte, 

hogy különbséget tegyen a fogorvosi alapképzés (a közös álláspont 34. cikke és V. 

mellékletének 5.3.2. pontja) és a fogszakorvosi képzés (a közös álláspont 35. cikke és 

V. mellékletének 5.3.3. pontja) között.  Ez a bizottsági javaslat VI. melléklete 6.2. 

pontjának és a 34. cikk (3) és (4) bekezdésének törlését eredményezte, amelyek utalnak 

a VI. melléklet ezen pontjára.  

 

53. A Tanács nem fogadta el az Európai Parlament 92. javaslatát, amely a 35. cikkhez egy 

új (2a) bekezdés hozzáadását javasolta, a Bizottság módosított javaslatában 

megfogalmazott indoklás miatt.  
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54. A Tanács nem fogadta el az Európai Parlament 98. és 19. módosítását, amelyek a 40. 

cikkhez egy új (1b) bekezdés és egy vonatkozó új (19a) preambulumbekezdés 

hozzáadását javasolták, a Bizottság módosított javaslatában megfogalmazott indoklás 

miatt.  

 

55. A 162., 163., 104. és 18. módosításában az Európai Parlament javasolta, hogy a 

85/433/EGK irányelv 2. cikkének (2) bekezdésében szereplő gyógyszertárakra 

vonatkozó eltérés maradjon meg a 41. cikk (2a) vagy (2b) vagy (4a) bekezdésében, és 

kerüljön megemlítésre a javaslat (19) preambulumbekezdésében.  A Tanács elfogadta az 

eltérés megtartását, de úgy véli, hogy jobb lenne azt a javaslat 20. cikkébe illeszteni (a 

közös álláspont 21. cikkének (4) bekezdése), mivel az a hivatalos képesítési tanúsítvány 

automatikus elismerésére vonatkozik.  

 

56. A Tanács megtartotta a 85/433/EGK irányelv 5. cikkének második albekezdésében 

szereplő gyógyszertárakra vonatkozó eltérést a javaslat 41. cikkében (a közös álláspont 

45. cikkének (4) bekezdése). 

 

57. A Tanács nem fogadta el az Európai Parlament 212. módosítását, amely egy új 45a. 

cikket javasol, a Bizottság módosított javaslatában megfogalmazott indoklás miatt.  

 

III. cím, IV. fejezet - A letelepedésre vonatkozó közös rendelkezések  

 

58. A Tanács áttette a bizottsági javaslat VII. mellékletének 2b. pontját a 46. cikkbe (a 

közös álláspont 50. cikkének (2) bekezdése), mivel inkább ebben a cikkben van a helye, 

mint egy mellékletben.  

 

59. A Tanács áttette a bizottsági javaslat 46. cikkének (2) bekezdését a III. címből az V. cím 

52. cikkébe (a közös álláspont 56. cikkének (2) bekezdése), mivel ezt a rendelkezést 

nemcsak a letelepedésre kell alkalmazni, hanem a határokon átnyúló 

szolgáltatásnyújtásra is. A Tanács továbbá kiterjesztette ezt a rendelkezést mindkét 

irányú, a fogadó tagállam és a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságai közötti 
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 információcserére, ahogyan azt az Európai Parlament javasolta a 110. módosításában, 

valamint beillesztett egy konkrét hivatkozást az „alkalmazott fegyelmi intézkedésekre 

vagy büntetőjogi szankciókra” vonatkozóan, és egyértelművé tette, hogy az 

információcserének meg kell felelnie a személyes adatok védelméről szóló 

jogszabályoknak. 

 

60. A Tanács módosította a javaslat 47. cikkének (2) bekezdését (a közös álláspont 51. 

cikkének (2) bekezdése) azért, hogy meghosszabbítsa egy hónappal a határidőt azokban 

az esetekben, amelyek a III. cím I. és II. fejezetének hatálya alá tartoznak, a már 

meglévő irányelvek szerinti határidőnek megfelelően.  

 

61. A Tanács nem fogadta el az Európai Parlament 113. javaslatát, amely egy új (2a) 

bekezdést ad hozzá a 48. cikkhez, a Bizottság módosított javaslatában megfogalmazott 

indoklás miatt.  

 

IV. cím - A foglalkozás gyakorlásának részletes szabályai 

 

62. A Tanács áttette a nyelvismeretről szóló 49. cikket (a közös álláspont 53. cikke) a IV. 

címbe, amely nemcsak a letelepedésre, hanem a szolgáltatásnyújtásra is vonatkozik.  A 

Tanács továbbá törölte a javaslat 49. cikkének (2) bekezdését, mivel úgy véli, hogy 

olyan eredménykötelezettséget tartalmaz, amelyet nem lehetséges garantálni.  A Tanács 

nem fogadta el az Európai Parlament által javasolt 114. módosítást, mivel úgy véli, 

hogy az irányelvek címzettjeinek a tagállamoknak kell lenniük, és nem a migráns 

munkavállalóknak.  

 

63. A Tanács az orvosokra és a fogorvosokra korlátozta az 51. cikkben (a közös álláspont 

55. cikke) meghatározott mentességet a már meglévő irányelveknek megfelelően.  

 

V. cím - Igazgatási együttműködés és végrehajtási felelősség  

 

64. A Tanács nem fogadta el az Európai Parlament 116., 117. és 118. módosítását, amelyek 

a javaslat 52. cikkében az „illetékes hatóságok”-at „szakmai társulások vagy hasonló 

illetékes szervek”-kel helyettesítenék, és amelyek az 53. cikk értelmében ezeknek a 
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 szerveknek adnák a kapcsolattartó pontok szerepét, a Bizottság módosított javaslatában 

megfogalmazott indoklás miatt. Ugyanezen okokból nem fogadta el a Parlament 

kapcsolódó 136. módosítását a 8. cikk (1) bekezdésében. Ezen felül a Tanács nem látja 

szükségszerűnek az „illetékes hatóságok” „illetékes szervek”-kel történő helyettesítését.  
 

65. A Tanács módosította a javaslat 53. cikkének utolsó albekezdését (a közös álláspont 57. 

cikke) azért, hogy egyértelművé tegye — az arányosság érdekében —, hogy a 

kapcsolattartó pontok nem kötelesek rendszeresen tájékoztatni a Bizottságot valamennyi 

hozzájuk beérkező információkérésről.  
 

66. A Tanács egy új preambulumbekezdésben (a közös álláspont (28) 

preambulumbekezdése) egyértelművé tette, hogy minden tagállamnak magának kell 

meghatároznia, hogy az általa kijelölendő egyetlen kapcsolattartó pont hogyan 

működjön együtt a kérdéses államban felállított többi irodával.  Ez a 

preambulumbekezdés átveszi az Európai Parlamentnek a 26. módosításában javasolt új 

(23a) preambulumbekezdés számos elemét is.  
 

67. A Tanács törölte a bizottsági javaslat 54. cikkének (3) bekezdését, mivel úgy véli, hogy 

ezen bekezdés tartalma inkább az ezen cikk értelmében felállított bizottság eljárási 

szabályzat hatálya alá tartozik, mint ezen irányelv hatálya alá.  
 

68. A 119. és 120. módosításában az Európai Parlament azt javasolja, hogy a javaslat 54. 

cikke értelmében inkább két bizottságot állítsanak fel, mint egyet. A Tanács nem 

fogadta el ezeket a módosításokat, a Bizottság módosított javaslatában megfogalmazott 

indoklás miatt. 
 

 Az Európai Parlament számos javaslatot fogalmazott meg a 119. és 120. módosításban, 

valamint a 27., 180., 181., 182., 183., 83. és 157. módosításban a bizottság 

munkaszervezetére és egy a Bizottság munkáját segítő szakértői csoport felállítására 

vonatkozóan (a (24), (24a), (24b), (25a) preambulumbekezdés, és a 23a. cikk, valamint 

a 24. cikk (2a), (2b) és (2c) bekezdése).  A Tanács egyetért a Bizottsággal abban, hogy 

ezeket a kérdéseket a bizottság belső eljárási szabályzatának és a Bizottságnak kell 

rendeznie, és nem az irányelv szövegének kell szabályoznia őket.  Ebben az 

összefüggésben a Tanács tudomásul vett egy, a Bizottság által tett nyilatkozatot egy 

szakértői csoport létrehozásáról és működéséről, különösen az 54., a 15. és a 20. cikk 

(6) bekezdésének keretében.  
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VI. cím - Egyéb rendelkezések 

 

69. A Tanács a javaslat 55. cikkéhez hozzáadott egy új bekezdést (a közös álláspont 59. 

cikkének (2) bekezdése), amely előírja, hogy a Bizottság ötévente készítsen jelentést az 

irányelv végrehajtásáról.  

 

 A Tanács nem fogadta el az 55. cikk kiegészítéseit, valamint a kapcsolódó új (21a) és 

(22a) preambulumbekezdést, amelyeket az Európai Parlament 187., 122., 23. és 186. 

módosításában javasolt, a Bizottság módosított javaslatában megfogalmazott indoklás 

miatt.  

 

70. A Tanács nem fogadta el az Európai Parlament 168., 123. és 124. módosítását, amelyek 

az 56. cikk (2) bekezdésének módosítását és egy, az eltérési záradékkal kapcsolatos, új 

56. cikk (2a) bekezdésnek a beillesztését javasolják, a Bizottság módosított javaslatában 

megfogalmazott indoklás miatt.  

 

71. A jogbiztonság érdekében, a Tanács egy pontosítást tett a javaslat 57. cikkéhez (a közös 

álláspont 61. cikke), amely egyértelművé teszi, hogy az azon irányelvek alapján 

elfogadott jogi aktusokat, amelyeket ez az irányelv hatályon kívül helyez, nem érinti az 

említett irányelvek hatályon kívül helyezése.  

 

MELLÉKLETEK 

 

72. A fenti magyarázat szerint (lásd a 41., 42., 47., 50., 52. és 58. pontot), a Tanács áttette a 

mellékletek tartalmának egy részét az irányelv vonatkozó cikkeibe, bizonyos 

mellékleteket átalakított, és kiegészítette a mellékleteket azoknak a tagállamoknak az 

adataival, amelyek 2004. május 1-jén csatlakoztak az Európai Unióhoz, a vonatkozó 

csatlakozási okmányok azon rendelkezései alapján, amelyek hozzáadják a megfelelő 

adatokat a már meglévő irányelvekhez.  

 

73. A Tanács nem fogadta el, feleslegesnek ítélve, az Európai Parlament 126. módosítását, 

amely az „idegenvezető”-i foglalkozást a II. melléklethez adja Görögország 

tekintetében.  
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Az Európai Parlament egyéb módosításai 

 

74. A Tanács nem fogadott el számos, az Európai Parlament által javasolt egyéb módosítást, 

mivel feleslegesnek ítéli őket.  

  

IV. KÖVETKEZTETÉSEK 

 

75. A Tanács jelentős számú, az Európai Parlament által javasolt módosítást átvett a közös 

álláspontjába. Amennyiben a Tanács nem fogadta el az Európai Parlament által javasolt 

módosításokat, az főként a Bizottság módosított javaslatában megfogalmazott 

indoklásnak köszönhető.  

 

Noha a Bizottság szívesebben vette volna, ha a Tanács közös álláspontja közelebb 

marad az ő javaslatához, különös tekintettel az ideiglenes és alkalmi, határokon átnyúló 

szolgáltatásnyújtásról szóló II. címre, kielégítő kompromisszumos csomagként 

elfogadta a közös álláspontot.  

 

________________________ 
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ANNEX 

 

Statements for entry in the Council minutes 

 

 

1. Commission Statement on the creation and the operation of an Expert Group,  
in particular in the context of Articles 58, 15 and 21(7) 

 

"The Commission intends to create an Expert Group, the role of which should be to provide 

information and advise the Commission on all issues relevant to the operation of the 

Directive. In particular, it is envisaged that the Group should have the opportunity to discuss 

matters which are under consideration by the Commission concerning the exercise of powers 

delegated to it by the Community legislator before any proposal for action is made to the 

Committee created under the Directive.  

 

The Expert Group should comprise members appointed by the Commission from competent 

authorities in the Member States, without prejudice to the possibility for the experts where 

appropriate to be accompanied by other participants with a particular expertise on specific 

issues on the agenda.  

 

The Expert Group should be the framework for a flexible, modern method of consultation 

with European representative bodies of professional associations and educational institutions, 

in particular with respect to the professions subject to minimum co-ordination of training 

leading to automatic recognition of titles. Where suggestions for action, communicated by 

interested parties, appear on the agenda of a meeting, representatives of these interested 

parties may be invited to present the suggestions made and to answer questions.  

 

The Expert Group will also be consulted on the common platforms submitted to the 

Commission in accordance with Article 15(2) of the Directive with the purposes of obtaining 

the views of the experts from those Member States which do regulate the profession subject 

matter of the platform. 
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If a Member State has serious doubts as to whether an evidence of formal qualification of 

architect, published in accordance with Article 21(7) of the Directive, meets the criteria laid 

down in Article 46 of the Directive, the Commission intends to bring the matter before the 

Expert Group. The Expert Group will provide the Commission with the expertise necessary 

for the Commission to withdraw if appropriate the relevant evidence of formal qualification of 

architect." 

 

2. Statement by the Commission on the freedom to provide services 

 

"The Commission considers that the need for specific requirements for the provision of 

services by qualified professionals, including the notification of a declaration to the Member 

State where the service is to be provided, as agreed by the Council, shall be reviewed 

periodically in the light of the progress made in establishing a Community framework for 

administrative cooperation between Member States. Furthermore this agreement should not 

detract from efforts to realise the significant potential of the internal market in services for 

improving the EU's competitiveness." 

 

________________________ 
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2002/0061 (COD) 

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK  
 

az EK-Szerződés 251. cikke (2) bekezdésének második albekezdése alapján 
a Tanács  

által elfogadott közös álláspontról egy európai parlamenti és tanácsi irányelv 
elfogadásáról a szakmai képesítések elismeréséről 

1 - AZ ÜGY EDDIGI TÖRTÉNETE 

A javaslat beadásának időpontja az EP és a Tanács számára 
(COM(2002)119 végleges dokumentum – 2002/0061(COD): 

2002. március 7. 

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményének kelte 2002. szeptember 18. 

Az Európai Parlament véleményének kelte az első olvasat után 2004. február 11. 

A módosított javaslat továbbításának kelte 2004. április 20. 

A közös álláspont elfogadásának kelte: 2004 december 22. 

2 - A BIZOTTSÁG JAVASLATÁNAK TÁRGYA 

A meglévő irányelvek összevonása, a szolgáltatások nyújtásának megkönnyítése, a meglévő 
szabályok egyszerűsítése és az állampolgároknak adott tájékoztatás és tanácsadás 
megerősítése. 

3 - MEGJEGYZÉSEK A KÖZÖS ÁLLÁSPONTHOZ 

3.1 Általános megjegyzés 

A Bizottság meg tudta szerezni a Tanács politikai egyetértését 2004. május 18-án, amely 
lényegében megtartotta a Bizottság javaslatát, ahogyan az a módosított javaslatban szerepelt. 
Ez a politikai egyetértés szerepel a 2004. december 23–án elfogadott közös álláspontban. 

A közös álláspont által behozott módosítások érintik nevezetesen a szolgáltatások nyújtását, 
az általános rendszer alapjául szolgáló szakmai képzési szintek hivatalos átszervezését, és a 
közösségi joganyag egyes, a Bizottság javaslatában nem szereplő rendelkezéseinek újbóli 
bevételét. 
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3.2 A Parlament módosításai, amelyeket a közös álláspontban figyelembe vettek 

3.2.1 A módosított javaslatba és a közös álláspontba beépített módosítások 

(36) mivel –31. módosítás: azoknak a tevékenységeknek a kizárása az irányelv alkalmazási 
köréből, amelyek magukban foglalják – akár alkalomszerűen is – a közhatalom közvetlen és 
konkrét gyakorlását. Az a pontosítás, amely szerint az irányelv nem érinti a Szerződés 39. 
cikke (4) bekezdésének és 45. cikkének alkalmazását, törlésre került, mivel ez a megfontolás 
semmi módon nem gyakorolhat hatást a Szerződés alkalmazási feltételeire, ahogyan azokat a 
Bíróság meghatározta. Ebből következik, hogy amennyiben egy tagállam nem tartja fenn saját 
állampolgárai számára a Szerződés 39. cikkének (4) bekezdése alapján a közhatalom 
gyakorlásával kapcsolatos tevékenységekhez való hozzáférést, a jelen irányelv érvényben 
marad. 

(37) mivel, 2. és 5. cikk – 55. módosítás: a bejegyzett könyvvizsgálói szakma kizárása az 
irányelv-tervezet II. címsorának alkalmazási köréből a szolgáltatásokkal kapcsolatban. A 
közös álláspont kifejezetten hivatkozik a bejegyzett könyvvizsgálói szakmára a (37) 
megfontolásban, és általánosságban kimondja, hogy az irányelv nem érinti a közösségi jog 
azon konkrét rendelkezéseinek alkalmazását, amelyek a szakmai képesítések elismeréséhez 
közvetlenül kapcsolódnak. 

4. cikk – 39., 141. és 189. módosítás: a migráns szakemberre ugyanolyan foglalkozási 
feltételek alkalmazása, mint a fogadó állam állampolgáraira. 

5., 6. és 7. cikk –87. módosítás: a közös álláspont az orvosok szolgáltatásnyújtásának 
tekintetében közelít a meglévő rendszeréhez, ami lényegében a 87. módosítás értelmében 
történik.  

9. cikk – 53. módosítás: a szolgáltatást nyújtó kötelezettsége arra, hogy a szolgáltatás 
címzettjének bizonyítékot szolgáltasson arra, hogy rendelkezik a szakmai felelősség 
biztosítással . Egyebekben a szolgáltatás címzettjének nyújtandó tájékoztatási kötelezettséget 
könnyítették, ami összhangban van a közvetlenül a fogadó állam által gyakorolt ellenőrzés 
megerősítésével a szolgáltatást nyújtó felett. 

11. cikk – 192., 193., 216. és 217. módosítások: nagyrészt a módosított javaslat szövege 
szerepel a képzettségi szintek meghatározását illetően. A közös álláspont kimondja a 11. cikk 
(4) bekezdés b) pontjában, hogy a II. mellékletben szereplő sajátos struktúrájú képzések csak 
azokra az esetekre vonatkoznak, amelyekben a szakmát az érintett tagállam szabályozza, ami 
helyesen tükrözi a joganyagot. A többi különbség tisztán szerkesztési jellegű: az ötödik szint 
átvitele a 13. cikk (3) bekezdésébe, és a 3. cikk (1) bekezdésének d) pontjában a szabályozott 
képzések meghatározása.  

15. cikk és (13) mivel – 12., 68.,70. és 185. módosítások: a közös álláspont lényegében 
megismétli a módosított javaslatot, amikor kimondja, hogy a 15. cikk nincs hatással a 
tagállamok hatáskörére a szakmák szabályozásában és a szakoktatási és szakképzési 
rendszerek szervezésében. Végül a közös álláspont megismétli a módosított javaslatot a közös 
vélemény kinyilvánítására hivatott szakmai egyesületek és szervezetek képviseletével 
kapcsolatban (a közös álláspont mind a nemzeti, mind az európai szintű képviseletre 
vonatkozik). 
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17. és 18. cikk –207. módosítás: a közös álláspont a tevékenységek egy szűkített jegyzékére 
magában foglalja azt a módosítást, amely a szakmai tapasztalat automatikus elismerésének 
időtartamát ötről hat évre emelte. 

22. cikk – 81., 86., 94., 101., 159. és 160. módosítások: minden olyan foglalkozásra, amelyre 
koordinàlt képzési szabályok vonatkoznak,, engedélyezett a részidős képzés, kivételes jelleg 
nélkül, valamint egy egyszerű és egységes képlet alapján. Ugyanezekre a foglalkozásokra, a 
továbbképzés szerepe elismerésre került. A módosított javaslat tartalma szerepel ebben a két 
pontban. 

21., 24., 31., 34., 38., 40., 44., 46.és 47. cikk – 80., 88., 90., 93., 95., 97., 154. és 161. 
módosítások: a módosított javaslat szövege szerepel, és a koordinàlt minimális képzési 
szabályokkal érintett szakmákban szükséges ismeretek és képességek jegyzékei átkerültek a 
mellékletekből az irányelv szövegébe, lényegében minden alapvető módosítás nélkül.  

42. és 45. cikk –96. és 162. módosítások: a módosított javaslat szövege szerepel, és a 
gyógyszerészek és szülésznők szakmai tevékenységeinek jegyzékei átkerültek a 
mellékletekből az irányelv szövegébe, lényegében minden alapvető módosítás nélkül.  

50. cikk – 8., 62. és 63. módosítások: a közös álláspont túlmegy a módosított javaslaton, 
amennyiben a fogadó tagállam számára lehetővé tesz bizonyos ellenőrzéseket a származási 
tagállamban, a kihelyezett képzések esetében, a csalások elkerülése végett. Ebből következik, 
hogy a közös álláspont elismeri, miszerint a kihelyezett képzésben megszerzett képzési 
fokozatokra elvben vonatkozik az irányelv. 

56. cikk – 32., 89. és 110. módosítás: a közös álláspont átveszi a módosított javaslat 
szemléletét és hangsúlyozza az információcsere fontosságát az illetékes hatóságok között, 
nevezetesen azokban az esetekben, amelyek súlyos következményekkel járnak a szakmai 
tevékenység gyakorlása során. Ez a rendelkezés az igazgatási együttműködéssel foglalkozó 
részben található, ami lehetővé teszi alkalmazását mind a letelepedés, mind a szolgáltatások 
nyújtása esetében.  

(28) mivel –26. módosítás: a módosított javaslat megismétli a 26. módosítást a 
kapcsolattartási pontok hálózatának átláthatóságával kapcsolatban, és tisztázza a 
kapcsolattartási pontok szerepét. Ez szerepel a közös álláspontban, amely egyébként 
kimondja, hogy egy egységes kapcsolattartási pont kijelölése nem érinti a tagállamoknak azt a 
lehetőségét, hogy több irodát állítsanak fel.  

A Bizottság nyilatkozata a Szakértői csoport létrehozásáról és működéséről – 181. módosítás: 
a közös állásponthoz csatolt nyilatkozatában (ld. fent), a Bizottság vállalja egy szakértői 
csoport létrehozását és meghatározza a szakmai egyesületek szerepét egy rugalmas 
konzultációs módszerben.  

3.2.2 A módosított javaslatba beépített, de a közös álláspontban nem szereplő módosítások 

2. cikk – 34. módosítás: a közös álláspont nem mondja ki azt, hogy egy harmadik ország 
diplomájának az egyik tagállam által, annak nemzeti szabályai szerint történt elismerése nem 
teszi lehetővé ezen elfogadás jogosultjának, hogy foglalkozását egy másik tagállamban 
gyakorolja; mindazonáltal ez elfogadható, mivel a kiterjesztés hiánya világosan következik az 
irányelvről szóló javaslat 3. cikkének (3) bekezdéséből.  
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4. és 52. cikk –112. és 139. módosítások: a közös álláspont eltörölte azt az utalást, hogy a 
fogadó állam utalhat arra a szakmai címben m, hogy a gyakorlója csak a foglalkozás részleges 
gyakorlására jogosult. Ez a 4. cikk (3) bekezdésének törléséből következik, amely a 
foglalkozás részleges gyakorlását a fogadó tagállam területén érvényben lévő 
meghatározáshoz kötötte. Ez elfogadható a Bizottság számára, mivel a Bíróság gyakorlata a 
migráns számára megfelelő garanciákat biztosít e tekintetben („Säger” ítélet, 91.7.25. – C-
76/90. sz. ügy).  

A módosított javaslat (7b) mivela – 9. és 58. módosítások: a közös álláspont nem szerepelteti 
a módosított javaslat (7b) megfontolását, amely kimondja, hogy egy migráns szakember nem 
használhatja fel szakmai képesítéseinek a fogadó tagállam által történt elismerését ahhoz, 
hogy származási tagállamában olyan jogokra tegyen szert, amelyek különböznek az ebben az 
államban megszerzett szakmai képesítésekből következő jogoktól, ha nem kapott kiegészítő 
képesítést a fogadó államban. Mindazonáltal ezt a gyakorlatot mindig tiltottnak tekintették a 
képesítések elismerésére vonatkozó irányelvek (ld. nevezetesen a Bizottság válaszát az 
512/03. sz. kérdésre Zappalà úrtól). 

14. cikk – 151. módosítás: a közös álláspont nem követi a módosított javaslatot abban a 
kérdésben, hogy milyen eljárás alalpján lehet eltérniattól a szabálytól, miszerint a migráns 
választhat a próbaidő és az alkalmassági vizsga között. Ezzel szemben a közös álláspont 
egyes esetekben (ismét) bevezeti az automatikus eltérést a migráns választási lehetőségének 
biztosítása alól.. Ez elfogadható a Bizottság számára, mert ez semmiféle visszalépést nem 
jelent a közösségi vívmányokhoz képest. 

21. cikk (1) bekezdés – 152. és 153. módosítások: ez a módosítás, amelyet a módosított 
javaslat vezetett be, a szöveg tisztázását célozta, de nem jelent semmiféle alapvető változást a 
21. cikkben előirányzott automatikus elismerés elvével kapcsolatban.  

56. cikk – 52., 116. és 117. módosítás: a közös álláspont nem veszi át az „illetékes fórumok” 
kifejezést, amely a módosított javaslatban az „illetékes hatóságok” helyett áll. Mivel a 
szakmai képesítések elismerésével megbízott hatóságok/ fórumok kijelölése minden egyes 
tagállamban a belső szervezetből következik, ez a megfogalmazás nem zárja ki olyan 
szervezetek kijelölését, amelyek nem államigazgatási szervek.  

(32) mivel –29. módosítás: A módosított javaslat kimondja, hogy a tagállamnak betudható 
igazgatási hiányosságok nem indokolják az irányelv megvalósításának késedelmét. Annak 
ellenére, hogy ez a megfontolás nem szerepel a közös álláspontban, a Bíróság által 
megállapított elvről van szó, amely minden körülmények között alkalmazandó.  

3.2.3 A módosított javaslat és a közös álláspont közötti eltérések 

(5) mivel és 5. cikk – 4. és 45. módosítás: a 4. és a 45. módosítás eltörli arra a vélelemre 
utalást, hogy ha szolgáltatás tizenhat héten keresztüli folyamatosan nyújása alalpján 
különböztethető meg a szolgáltatások nyújtása a letelepedéstől. A közös álláspont a Parlament 
módosításait szerepelteti, és törölte a tizenhat heti időbeli kritériumra alapuló vélelemre 
történő hivatkozást. 

6. cikk és (8) mivel – 5., 141.,143. és 189. módosítások: a közös álláspont az 5, 141. és 189. 
módosítások szellemét követi, mivel alkalmazza a tagállamoknak arra való képességét, hogy 
hivatalos bejegyzést követeljenek meg minden szabályozott foglalkozás esetében, a 
területükön érvényben lévő fegyelmi szabályok alkalmazásának megkönnyítésére, ahogyan 
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azokat egyébként a (8) megfontolás és az 5. cikk (3) bekezdése meghatározza. Ez 
elfogadható, mivel a közös álláspont kimondja, hogy a fogadó tagállam illetékes hatóságának 
feladata az, hogy e célból a szolgáltatást nyújtó nyilatkozatának egy másolatát eljuttassa a 
szakmai szervezethez, ezáltal elkerülve azt, hogy a szolgáltatónak bármiféle további 
adminisztrációs terhei legyenek. 

7. és 8. cikk és (7) mivel –5., 6., 50., 136., 145. és 146. módosítások: a közös álláspont az 
Európai Parlament által kívánatos irányban halad abban, hogy garantálja a fogadó tagállam 
számára az információk hozzáférhetőségét, és előírja, hogy ezentúl, az 5. módosításnak 
megfelelően, a nyilatkozatot a szolgáltatásokat nyújtónak közvetlenül a fogadó tagállam 
illetékes hatóságához kell benyújtania, minden szabályozott szakma esetében. Ezt az első 
nyilatkozatot bizonyos számú dokumentumnak kell kísérnie, és azt évente fel kell frissíteni, 
egyszerűsített formában (csak a szakmai biztosítás meglétének igazolását kell évente 
megújítani). A 8. cikkben előírt igazgatási együttműködés a közös álláspont szerint arra 
korlátozódik, hogy a fogadó állam ellenőrizheti, vajon a rendelkezésére álló információk 
pontosak-e. A közös álláspont 7. cikke (1) és (2) bekezdésében említett előzetes nyilatkozat 
nem bír felfüggesztő hatállyal a szolgáltatások nyújtása számára, ami tartalmilag megfelel a 
146. és 50. módosítások irányultságának. 

A 6. és a 136. módosítások a referencia bevezetését célozták a szolgáltatást nyújtó szakmai 
képesítéseinek/ rátermettségének bizonyítására. A közös álláspont azoknak a módosításoknak 
az irányultságát követi, amelyek a 7. cikk (4) bekezdésében előirányozták a fogadó tagállam 
számára azt a lehetőséget, hogy előzetesen leellenőrizze a szolgáltatást nyújtó szakmai 
képesítéseit, de csak azokban a szakmákban, amelyek az egészségre vagy a közbiztonságra 
hatást gyakorolnak, ahol nincs koordináció a minimális képzési követelményekre, és csak 
akkor, ha ez az ellenőrzés arányban áll a szolgáltatást igénybevevő súlyos – a szolgáltatást 
nyújtó szakmai képesítésének hiányából eredő – egészségkárosodásának vagy biztonsági 
veszélyeztetettségének elkerülésére irányuló célkitűzéssel. 

A fogadó tagállam számára az arra való képesség, hogy ellenőrzést gyakoroljon a területén 
nyújtott szolgáltatások felett, elfogadható a Bizottság számára, mivel benne van az egyik 
megfontolásban (ahogyan a Bizottság egyik nyilatkozatában is a Tanács jegyzőkönyvében. ld. 
melléklet), hogy időszakosan meg kell vizsgálni egy ilyen ellenőrzés szükségességét az 
igazgatási együttműködésben megvalósult haladás fényében. 

21. cikk – 75. és 77. módosítás: a közös álláspont a 21. cikk (7) bekezdésében az építész-
képzés megnevezései esetében előírja a Bizottság és a többi tagállam értesítését. A csatolt 
nyilatkozatban a Bizottság vállalja, hogy amennyiben kételyek merülnek fel arról, hogy egy 
építészi cím megfelel-e az irányelv 46. cikkében foglalt képzési követelményeknek, azt 
bemutatja az általa létrehozandó szakértői csoportnak, hogy adott esetben annak publikálását 
visszavonja. Ez a megoldás elfogadható, mivel állandó jogi garanciákat biztosít a 
képzettségek publikálására azokban a szakmákban, ahol megvannak a koordinált minimális 
képzési követelmények.  

21., 26., 35.és 37. cikk és a (17) mivel –16., 134., 135., 156., 158. és 179. módosítások, 
valamint a 127., 132., 133., 178mód./2, és 215 módosítások: a közös álláspont a (17) 
megfontolásban, valamint a 21. cikk (12) bekezdésében és a 26. cikkben megadja az 
automatikus elismerés elvét az orvosi és fogorvosi szakosodásra, ha az a tagállamok 2/5-ében 
azonos. Következésképpen a 35. cikk szerepelteti a meglévő koordinált minimális képzési 
követelményeket a fogszakorvosok esetében, és a 37. cikkben előirányzott szerzett jogok 
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kiigazításra kerültek. Az erre vonatkozó mellékletek csak olyan mértékben módosultak, hogy 
átveszik a meglévő jogi szabályozást, a Bizottság javaslatának elfogadása óta bekövetkezett 
változásokkal. Ez a szemlélet elfogadható, mivel az automatikus elismerést kiterjeszti, 
miközben megőrzi a rendszer egyszerűsítését. 

21. cikk – 18., 104., 162. és 163. módosítás: a közös álláspont ismét bevezeti a 21. cikk (4) 
bekezdésében a gyógyszerészi cím automatikus elismerésétől való eltérést új gyógyszertárak 
létrehozása esetében. A Bizottság el tudja fogadni ezt a rendelkezést, mivel az létezik a 
meglévő jogszabályokban is. 

53. cikk – 114. módosítás: a közös álláspont, amikor törli a módosított javaslat utalásait a 
tagállamok szerepére a nyelvismeret tárgyában és az ilyen ismeretekkel kapcsolatos 
rendszeres vizsgák kifejezett kizárására, a Parlament álláspontjához csatlakozik. A Bizottság 
ezt el tudja fogadni, mivel ezt a rendelkezést mindenképpen a joggyakorlat fényében kell 
értelmezni. 

55. cikk – 115. módosítás: a közös álláspont átveszi a meglévő jogi szabályozást és az orvosi 
és a fogorvosi szakmákra korlátozza a tagállamoknak azt a kötelezettségét, hogy ne 
követeljenek meg a migránsoktól sem próbaidőt, sem szakmai tapasztalatot ahhoz, hogy egy 
egészségbiztosítási pénztárral szerződést köthessenek. A Bizottság el tudja fogadni ezt a 
rendelkezést, mivel az átveszi a hatályos jogszabályokat. 

3.3 Új rendelkezések 

3.3.1 Rendelkezések, amelyben nem volt módosítás és amelyek átkerültek a közös 
álláspontba, vagy amelyek az eredeti javaslatban már előirányzott rendelkezések 
folyományait képezik 

10. cikk: a közös álláspont hangsúlyosabbá teszi a Bizottság javaslatát az elismerés általános 
rendszerének szubszidiárius alkalmazási eseteit illetően, felsorolva az érintett konkrét 
helyzeteket, amelyeknél jelenleg vagy ad hoc szabályok érvényesülnek, vagy az 
alapszerződés rendelkezései, vagy az elismerés általános rendszere. Ez a pontosítás semmiféle 
alapvető módosítást nem jelent.  

15. cikk: a közös álláspont meghatározza a közös platformot, valamint azt a módot, amely 
szerint a jelentős különbségeket meg kell szüntetni, és kiterjeszti a közös platformoknak a 
tagállamok számára történő bemutatására való képességet. Ezek a pontosítások megfelelnek a 
az irányelvre vonatkozó javaslat szellemének, amely e rendelkezéssel több automatizmust 
akart bevinni az elismerési eljárásba, miközben a platfrom garantálja, hogy az a kérelmező, 
aki a megállapított kritériumoknak megfelel, már eleve teljesíti azokat a tartalmi 
különbségeket, amelyek az ő képzése és a fogadó tagállam által megkövetelt között 
létezhetnek. A közös álláspont egyébként kiegészíti a 15. cikket egy új, (6) bekezdéssel, 
amelyben felhívja a Bizottságot arra, hogy készítsen jelentést az Európai Parlament és a 
Tanács számára ennek a rendelkezésnek a megvalósulásáról, valamint szükség esetén ennek a 
cikknek a módosítási javaslatairól. 

20., 25.és 26. cikk: a közös álláspont a 20. cikkel, a 25. cikk (5) bekezdésével és a 26. cikk 2. 
számozatlan bekezdésével lehetőséget biztosít a IV. és az V. melléklet 5.1.4. pontjának 
módosításával kapcsolatos hatáskörök delegálására  
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51. cikk: a közös álláspont ismételten bevezeti az 51. cikk (2) bekezdésében a négyhónapos 
határidőt a fogadó tagállam számára az elismeréshez, azoknak a szakmáknak az esetében, 
amelyeknél nincsenek koordinált képzési követelmények.  

3.3.2 Új, alapvető rendelkezések 

3. cikk: a közös álláspont szerepelteti a joganyagot, amikor a 3. cikk (1) és (2) bekezdéseiben 
megad egy sor meghatározást, amelyek meglévő irányelvekben szerepelnek. Egyébként a 
„szabályozott képzések” fogalma a 11. cikkből átkerült a 3. cikk (1) bekezdésébe. 

11. és 13. cikk: míg a Bizottság azt javasolta, hogy a II. és a III. melléklet (amelyek 
megfelelnek a 92/51/EGK irányelv C és D mellékleteinek) indikatív értékűek legyenek, a 
közös álláspont – a joganyagnak megfelelően – a 11. cikk (4) bekezdésének b) pontjában és a 
13. cikk (2) bekezdésének 3. számozatlan bekezdésében egy komitológiai eljárást vezet be, az 
1999/468/EK tanácsi határozatnak megfelelően. A Bizottság úgy véli, hogy az irányelv 
elfogadásáig a mellékletek módosításainál a jelenleg ténylegesen érvényben lévő konkrét 
eljárásokat kell követni.  

14. cikk a közös álláspont ismételten bevezeti a 14. cikk (3) bekezdésében a joganyag egyes 
elemeit (automatikus eltérés a migráns választási lehetőségétől az olyan szakmák esetében, 
amelyeknél a nemzeti jog pontos ismerete szükséges, és ahol a tanácsadás vagy jogi 
segítségnyújtás lényeges aspektust képvisel; különleges rendszer az automatikus eltérés 
szempontjából az 1999/42/EK irányelvben szereplő tevékenységek számára), valamint az 
automatikus eltérés lehetőségét a migráns választási lehetőségétől, azokban az esetekben, 
amelyek jelenleg nem részesülnek az elismerés általános rendszerében, és amelyek – a 
javaslat 10. cikke értelmében – a jövőben az általános rendszerbe kerülnek. 

23.,33., 37., 39., 43. és 49. cikk: a közös álláspont bevezeti a Ciprussal, Észtországgal, 
Magyarországgal, Lettországgal, Litvániával, Máltával, Lengyelországgal, a Cseh 
Köztársasággal, Szlovákiával és Szlovéniával kötött csatlakozási szerződés rendelkezéseit a 
meglévő joganyag mellett.  

33. és 43. cikk: Lengyelország olyan nemzeti jogi szabályozást fogadott el, amely lehetővé 
teszi azoknak az általános ápolóknak és szülésznőknek a számára, akiknek a képzése nem 
felel meg a minimális képzési követelményeknek, hogy saját képzettségüketegy kiegészítő 
képzés keretében a minimális követelményekhez igazítsák. A közös álláspont derrogációt 
állapít meg , amelyek helyt adnak a szerzett jogoknak, annak érdekében, hogy biztosítsák 
azoknak a szakembereknek az automatikus elismerését, akik a jelzett kiegészítő képzést 
elvégezték.  

45. cikk: a közös álláspont ismételten bevezeti a 45. cikk (4) bekezdésében azt az eltérést, 
amelyben jelenleg Luxemburg részesül, hogy egy másik tagállamban szerzett szakmai 
tapasztalat elismerhető ahhoz, hogy állami koncessziót lehessen kapni egy, a nyilvánosság 
számára nyitva álló gyógyszertárra.  

59. cikk: a közös álláspont előírja az 59. cikk (2) bekezdésében, hogy a Bizottság minden öt 
évben jelentést készít ennek az irányelvnek a megvalósulásáról.  



 

HU 9   HU 

4 - KÖVETKEZTETÉS 

A Bizottság úgy véli, hogy a közös álláspont szövege egészében tartalmazza az eredeti 
javaslatában és az Európai Parlament módosításaiban szereplő összes kulcsfontosságú elemet, 
amelyeket módosított javaslatában már szerepeltetett. A szolgáltatások nyújtásával 
kapcsolatban bár sajnálja, hogy a közös álláspont nem könnyíti meg még jobban a 
szolgáltatást nyújtóra vonatkozó követelményeket, a Bizottság elfogadja azt az elvet, hogy az 
ellenőrzést a fogadó állam végzi. Valójában úgy véli, hogy a tagállamok közötti igazgatási 
együttműködés jelenlegi állapotában a közös álláspont szövege elfogadható egyensúlyt teremt 
a szolgáltatások nyújtásának megkönnyítése és a fogadó tagállam által a területén nyújtott 
szolgáltatások felett végzett ellenőrzés között. Ezért a Bizottság támogatja a közös 
álláspontot, amelyet a Tanács minősített többséggel fogadott el. 
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Melléklet 
 

A Bizottság nyilatkozata a szolgáltatásnyújtás szabadságáról 

A Bizottság úgy ítéli meg, hogy a képzett szakemberek által nyújtott szolgáltatások 
különleges kritériumainak szükségességét, ideértve annak a tagállamnak nyilatkozattal történő 
értesítését, amelyben a szolgáltatásnyújtás történik, a Tanács döntésének megfelelően, 
rendszeresen újra kell értékelni, a tagállamok közötti igazgatási együttműködés közösségi 
keretének létrehozásában elért eredmények függvényében. Ezenkívül e megállapodás nem 
akadályozhatja a szolgáltatások belső piacának jelentős potenciáljának megvalósítására tett 
erőfeszítések folytatását az EU versenyképességének növelése érdekében. 

A Bizottság nyilatkozata egy szakértői csoport létrehozásáról és működéséről, 
nevezetesen az 58., a 15. és a 21. cikk keretében7. bekezdés 

A Bizottság szakértői csoportot kíván létrehozni, amelynek az lesz a feladata, hogy 
információkat és tanácsokat adjon az irányelv végrehajtásával kapcsolatos valamennyi 
kérdésben. Tervezik nevezetesen, hogy a csoport megvitathassa a Bizottság által 
tanulmányozott kérdéseket a közösségi jogalkotó által ráruházott hatáskörök gyakorlását 
illetően, bármilyen eljárási javaslatnak az irányelv által létrehozott bizottsághoz való 
benyújtása előtt. 

A szakértői csoportnak a Bizottság által a tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságaitól 
kijelölt tagokból kell állnia, a tagok azon lehetőségének sérelme nélkül, hogy adott esetben a 
napirend egyes témáiban különösen jártas résztvevőket vigyenek magukkal. 

A szakértői csoportnak a szakmai szövetségeket és oktatási intézményeket képviselő európai 
szervezetekkel való konzultáció rugalmas és korszerű módjának kell keretet biztosítania, 
különösen az olyan szakmák vonatkozásában, amelyek esetében a cím automatikus 
elismeréséhez vezető képzés feltételeit csak minimálisan koordinálják. Abban az esetben, ha 
eljárási javaslatok vagy közlemények szerepelnek a napirenden érdekelt felek részéről, e felek 
képviselőit felkérhetik arra, hogy fejtsék ki e javaslataikat és válaszoljanak a csoport tagjai 
által feltett kérdésekre. 

A szakértői csoporttal a Bizottságnak az irányelv 15. cikke (2) bekezdése szerint bemutatott 
közös platformokról is konzultálnak annak érdekében, hogy a platformokon szereplő 
szakmákat nem szabályozó tagállamok szakértőinek véleményét is megismerjék. 

Amennyiben egy tagállamnak komoly kétségei vannak azzal kapcsolatban, hogy az irányelv 
21. cikke (7) bekezdésének megfelelően közölt építészmérnöki képzés alapján elnyert cím 
megfelel-e az irányelv 46. cikkében előírt kritériumoknak, a Bizottság a kérdést a szakértői 
csoport elé szándékozik terjeszteni. A csoport ellátja a Bizottságot azokkal a szakértői 
véleményekkel, amelyek adott esetben lehetővé teszik számára az építészmérnöki képzés 
alapján elnyert cím visszavonását. 
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