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TAN`CS

10/2005/EK K�Z�S `LL`SPONT

a TanÆcs Æltal 2004. december 21-Øn elfogadva

a szakmai kØpes�tØsek elismerØsØrıl sz�l�, ð-i 2005/ð/EK eur�pai parlamenti Øs tanÆcsi irÆnyelv
elfogadÆsa cØljÆb�l

(EGT vonatkozÆsœ szçveg)

(2005/C 58 E/01)

AZ EUR�PAI PARLAMENT �S AZ EUR�PAI UNI� TAN`CSA,

tekintettel az Eur�pai KçzçssØget lØtrehoz� szerzıdØsre, Øs
k�lçnçsen annak 40. cikkØre, 47. cikke (1) bekezdØsØre, 47.
cikke (2) bekezdØsØnek elsı Øs harmadik mondatÆra, valamint
55. cikkØre,

tekintettel a BizottsÆg javaslatÆra (1),

tekintettel az Eur�pai GazdasÆgi Øs SzociÆlis BizottsÆg vØlemØ-
nyØre (2),

a SzerzıdØs 251. cikkØben megÆllap�tott eljÆrÆsnak megfe-
lelıen (3),

mivel:

(1) A SzerzıdØs 3. cikke (1) bekezdØsØnek c) pontja Ørtel-
mØben a szemØlyek Øs a szolgÆltatÆsok tagÆllamok
kçzçtti szabad mozgÆsÆt gÆtl� akadÆlyok eltçrlØse a
KçzçssØg egyik cØlkitßzØse. Ez a tagÆllamok Ællampol-
gÆrai szÆmÆra biztos�tja k�lçnçsen azt a jogot, hogy
çnÆll� vÆllalkoz�kØnt vagy munkavÆllal�kØnt valamely
szakmÆt egy att�l eltØrı tagÆllamban gyakoroljanak, mint
ahol szakmai kØpes�tØs�ket megszereztØk. Ezenk�v�l, a
SzerzıdØs 47. cikkØnek (1) bekezdØse œgy rendelkezik,
hogy irÆnyelveket kell kibocsÆtani az oklevelek, a bizo-
ny�tvÆnyok Øs a kØpes�tØs megszerzØsØrıl sz�l� egyØb
tanœs�tvÆnyok kçlcsçnçs elismerØse cØljÆb�l.

(2) A 2000. mÆrcius 23�24-i lisszaboni Eur�pai TanÆcsot
kçvetıen a BizottsÆg kçzlemØnyt fogadott el ÐBelsı piaci
stratØgia a szolgÆltatÆsok terØn� c�mmel, amelynek cØlja
k�lçnçsen, hogy a KçzçssØgen bel�l a szabad szolgÆlta-
tÆsnyœjtÆst olyan egyszerßvØ tegye, mint amilyen az
egyes tagÆllamokon bel�l. A BizottsÆgnak a ÐMindenki
szÆmÆra nyitott, mindenki szÆmÆra hozzÆfØrhetı œj
eur�pai munkaerıpiacok� c�mß kçzlemØnye nyomÆn a
2001. mÆrcius 23�24-i stockholmi Eur�pai TanÆcs
megb�zta a BizottsÆgot, hogy a 2002 tavaszi Eur�pai
TanÆcs �lØsØre terjesszen elı konkrØt javaslatokat egy
egysØgesebb, ÆtlÆthat�bb Øs rugalmasabb kØpes�tØs-elis-
merØsi rendszerre vonatkoz�an.

(3) Az ezen irÆnyelv Æltal arra vonatkoz�an nyœjtott
garancia, hogy a valamely tagÆllamban szakmai kØpes�-
tØst szerzett szemØly egy mÆsik tagÆllamban � ugyan-
azon jogokat Ølvezve, mint e mÆsik tagÆllam Ællampol-
gÆrai � megkezdhesse ugyannak a szakmÆnak a gyakor-
lÆsÆt Øs gyakorolhassa azt, nem Ørinti a migrÆns szak-
ember azon kçtelezettsØgØt, hogy a szakma gyakorlÆ-
sÆnak ez ut�bbi tagÆllam Æltal megÆllap�tott, megk�lçn-
bçztetØs-mentes feltØteleit teljes�tse, feltØve, hogy ezek
objekt�ve indokoltak Øs arÆnyosak.

(4) A szabad szolgÆltatÆsnyœjtÆs megkçnny�tØse ØrdekØben
olyan k�lçnçs szabÆlyokra van sz�ksØg, amelyek cØlja a
szakmai tevØkenysØgek eredeti szakmai c�m hasznÆlata
mellett tçrtØnı gyakorlÆsa lehetısØgØnek kiterjesztØse.
Az informÆci�s tÆrsadalommal çsszef�ggı, tÆvollØvık
kçzçtt nyœjtott szolgÆltatÆsok esetØben a belsı piacon az
informÆci�s tÆrsadalommal çsszef�ggı szolgÆltatÆsok,
k�lçnçsen az elektronikus kereskedelem, egyes jogi
vonatkozÆsair�l sz�l�, 2000. jœnius 8-i 2000/31/EK
eur�pai parlamenti Øs tanÆcsi irÆnyelv (4) rendelkezØsei is
alkalmazand�k.
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(5) Tekintetbe vØve, hogy k�lçnbçzı rendszerek lØteznek
egyrØszt a hatÆron Ætnyœl� Ætmeneti Øs alkalmi szolgÆlta-
tÆsnyœjtÆsra, mÆsrØszt a letelepedØsre vonatkoz�an, egy-
ØrtelmßvØ kell tenni, hogy milyen szempontok alapjÆn
lehet k�lçnbsØget tenni e kØt fogalom kçzçtt, amikor a
szolgÆltatÆsnyœjt� helyØt a fogad� tagÆllam ter�letØre
vÆltoztatja meg.

(6) A szolgÆltatÆsnyœjtÆst a kçzegØszsØg, a kçzbiztonsÆg Øs a
fogyaszt�vØdelem messzemenı tiszteletben tartÆsa mel-
lett kell megkçnny�teni. EzØrt k�lçnçs rendelkezØseket
kell elıirÆnyozni az olyan kçzegØszsØg�gyi Øs kçzbizton-
sÆgi vonatkozÆsokkal rendelkezı szabÆlyozott szakmÆk
tekintetØben, amelyek keretØben hatÆron Ætnyœl� Ætme-
neti vagy alkalmi szolgÆltatÆsnyœjtÆsra ker�l sor.

(7) A fogad� tagÆllamok � sz�ksØg szerint Øs a kçzçssØgi
joggal çsszhangban � elı�rhatnak nyilatkozattØteli kçve-
telmØnyeket. Ezek a kçvetelmØnyek nem r�hatnak arÆny-
talan terheket a szolgÆltatÆsnyœjt�kra, Øs nem akadÆlyoz-
hatjÆk, illetve nem t�ntethetik fel kevØsbØ vonz�nak a
szabad szolgÆltatÆsnyœjtÆs gyakorlÆsÆt. E kçvetelmØnyek
sz�ksØgessØgØt a tagÆllamok kçzçtti kçzigazgatÆsi
egy�ttmßkçdØs kçzçssØgi keretØnek kialak�tÆsÆban elØrt
elırehaladÆs fØnyØben rendszeresen fel�l kell vizsgÆlni.

(8) A szolgÆltatÆsnyœjt�ra alkalmazni kell a fogad� tagÆl-
lamnak a szakmai kØpes�tØsekhez kçzvetlen�l Øs konk-
rØtan kapcsol�d� fegyelmi szabÆlyait, �gy a szakma
meghatÆrozÆsÆra, a szakma keretØbe tartoz� vagy a
szakma szÆmÆra fenntartott tevØkenysØgek kçrØre, a
c�mek hasznÆlatÆra, valamint a fogyaszt�k vØdelmØhez
Øs biztonsÆgÆhoz kçzvetlen�l Øs konkrØtan kapcsol�d�
sœlyos szakmai mulasztÆsokra vonatkoz� szabÆlyokat.

(9) Fenntartva a letelepedØs szabadsÆga tekintetØben a
k�lçnbçzı hatÆlyos elismerØsi rendszerek alapjÆul szol-
gÆl� elveket Øs biztos�tØkokat, e rendszerek szabÆlyait a
tapasztalatok t�krØben tçkØletes�teni kell. Ezenk�v�l, a
vonatkoz� irÆnyelveket szÆmos alkalommal m�dos�-
tottÆk, Øs rendelkezØseiket az alkalmazand� elvek egysØ-
ges�tØse œtjÆn Æt kell szervezni Øs Øsszerßs�teni kell. EzØrt
a szakmai kØpes�tØsek elismerØsØnek ÆltalÆnos rend-
szerØre vonatkoz� 89/48/EGK (1) Øs 92/51/EGK tanÆcsi
irÆnyelv (2), valamint 1999/42/EK eur�pai parlamenti Øs
tanÆcsi irÆnyelv (3), tovÆbbÆ az ÆltalÆnos Æpol�i, a fogor-
vosi, az Ællatorvosi, a sz�lØsznıi, az Øp�tØszmØrnçki, a

gy�gyszerØszi, illetve az orvosi szakmÆra vonatkoz�,
77/452/EGK (4), 77/453/EGK (5), 78/686/EGK (6),
78/687/EGK (7), 78/1026/EGK (8), 78/1027/EGK (9),
80/154/EGK (10), 80/155/EGK (11), 85/384/EGK (12),
85/432/EGK (13), 85/433/EGK (14), illetve 93/16/EGK (15)
tanÆcsi irÆnyelv helyØbe ezeket egyes�tı, egyetlen
szçvegnek kell lØpnie.

(10) Ez az irÆnyelv nem gÆtolja a tagÆllamokat abban, hogy
sajÆt szabÆlyozÆsukkal çsszhangban elismerjØk azokat a
szakmai kØpes�tØseket, amelyeket harmadik orszÆgbeli
ÆllampolgÆrok az Eur�pai Uni� ter�letØn k�v�l szereztek
meg. Az elismerØs keretØben minden esetben be kell
tartani az egyes szakmÆkra vonatkoz� kØpzØsi mini-
mumkçvetelmØnyeket.

(11) Azon szakmÆk esetØben, amelyekre a kØpes�tØsek elisme-
rØsØnek ÆltalÆnos rendszere (a tovÆbbiakban: ÆltalÆnos
rendszer) kiterjed, a tagÆllamok szÆmÆra tovÆbbra is
lehetıvØ kell tenni, hogy megÆllap�tsÆk a kØpes�tØsnek a
ter�let�kçn nyœjtott szolgÆltatÆsok minısØgØnek biztos�-
tÆsÆhoz sz�ksØges minimÆlis szintjØt. Azonban a
SzerzıdØs 10., 39. Øs 43. cikke ØrtelmØben, a tagÆllamok
nem kçvetelhetik meg egy tagÆllam ÆllampolgÆrÆt�l,
hogy olyan kØpes�tØseket szerezzen, amelyeket a tagÆl-
lamok ÆltalÆban csak a sajÆt nemzeti oktatÆsi rendsze-
r�kben szerezhetı oklevelekre hivatkozÆssal hatÆroznak
meg, amennyiben az Ørintett szemØly e kØpes�tØseket
egØszben vagy rØszben egy mÆsik tagÆllamban mÆr
megszerezte. KçvetkezØskØppen elı kell �rni, hogy
minden olyan fogad� tagÆllam, amely egy szakmÆt
szabÆlyoz, vegye figyelembe a mÆsik tagÆllamban szer-
zett kØpes�tØseket, Øs vizsgÆlja meg, hogy azok megfe-
lelnek-e az Æltala megkçvetelt kØpes�tØseknek.
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(12) Az ÆltalÆnos rendszerben szabÆlyozott szakmÆk gyakor-
lÆsÆnak megkezdØsØhez sz�ksØges kØpzØsi minimumkç-
vetelmØnyek harmonizÆci�jÆnak hiÆnyÆban, a fogad�
tagÆllam szÆmÆra lehetıvØ kell tenni kompenzÆci�s
intØzkedØs elrendelØsØt. Ennek az intØzkedØsnek
arÆnyosnak kell lennie, Øs figyelembe kell vennie k�lç-
nçsen a kØrelmezı szakmai gyakorlatÆt. A tapasztalat azt
mutatja, hogy az a kçvetelmØny, amely szerint a
migrÆnsnak vÆlasztania kell az alkalmassÆgi vizsga Øs az
alkalmazkodÆsi idıszak kçz�l, megfelelı garanciÆt nyœjt
a migrÆns kØpes�tØsØnek szintjØre vonatkoz�an, ezØrt az
e vÆlasztÆsi lehetısØgtıl val� eltØrØst minden esetben a
kçzØrdekkel çsszef�ggı feltØtlen sz�ksØgszerßsØggel kell
indokolni.

(13) A szakemberek szabad mozgÆsÆnak elıseg�tØse Ørde-
kØben lehetıvØ kell tenni, hogy a k�lçnfØle szakmai
szçvetsØgek Øs szervezetek, illetve a tagÆllamok � a
kØpes�tØs megfelelı szintjØt biztos�tva � eur�pai szinten
kçzçs kçvetelmØnyrendszereket javasolhassanak. Ennek
az irÆnyelvnek bizonyos feltØtelek mellett � çssz-
hangban a tagÆllamok arra vonatkoz� hatÆskçrØvel, hogy
meghatÆrozzÆk a ter�let�kçn az egyes szakmÆk gyakor-
lÆsÆhoz sz�ksØges kØpes�tØseket, valamint oktatÆsi Øs
szakmai kØpzØsi rendszer�k tartalmÆt Øs szervezetØt,
tovÆbbÆ çsszhangban a kçzçssØgi joggal, Øs k�lçnçsen a
kçzçssØgi versenyjoggal � figyelembe kell vennie az
ilyen kezdemØnyezØseket, ugyanakkor elı kell seg�tenie
ezzel çsszef�ggØsben azt, hogy az ÆltalÆnos rendszerben
fokoz�djon az elismerØs feltØtel nØlk�li jellege. Azoknak
a szakmai szçvetsØgeknek, amelyeknek m�djuk van
kçzçs kçvetelmØnyrendszereket elıterjeszteni, nemzeti
Øs eur�pai szinten reprezentat�vnak kell lenni�k. A kçzçs
kçvetelmØnyrendszer olyan szempontok çsszessØge,
amelyek a tagÆllamok legalÆbb kØtharmadÆban � kçzt�k
az adott szakmÆt szabÆlyoz� valamennyi tagÆllamban �
azonos�tott, a kØpzØsi kçvetelmØnyek kçzçtti lØnyeges
eltØrØsek legszØlesebb kçrØnek kompenzÆlÆsÆt teszik
lehetıvØ. E szempontok kçzçtt szerepelhetnek pØldÆul
olyan kçvetelmØnyek, mint a kiegØsz�tı kØpzØs, az alkal-
mazkodÆsi idıszak alatt, fel�gyelet mellett folytatott
szakmai gyakorlat, az alkalmassÆgi vizsga, vagy a
szakmai gyakorlat elı�rt minimÆlis szintje, vagy ezek
kombinÆci�i.

(14) Annak ØrdekØben, hogy valamennyi olyan helyzetet
figyelembe lehessen venni, amelyre vonatkoz�an mØg
nincs rendelkezØs a szakmai kØpes�tØsek elismerØsØvel
kapcsolatban, az ÆltalÆnos rendszert ki kell terjeszteni
azokra az esetekre, amelyek nem tartoznak egy k�lçnçs
rendszer hatÆlya alÆ sem, vagy azØrt, mert a szakma nem
tartozik egyik ilyen rendszer hatÆlya alÆ sem, vagy azØrt,
mert bÆr a szakmÆra kiterjed valamelyik k�lçnçs rend-
szer hatÆlya, a kØrelmezı valamilyen k�lçnleges Øs kivØ-
teles okb�l nem felel meg azoknak a feltØteleknek,
amelyek Æltal a rendszert igØnybe vehetnØ.

(15) SzÆmos ipari, kereskedelmi Øs kØzmßvesipari tevØ-
kenysØg tekintetØben egyszerßs�teni kell azokat a szabÆ-

lyokat, amelyek lehetıvØ teszik a tevØkenysØg gyakorlÆ-
sÆnak megkezdØsØt azokban a tagÆllamokban, ame-
lyekben ezeket a szakmÆkat szabÆlyozzÆk, amennyiben e
tevØkenysØgeket egy mÆsik tagÆllamban kellı ideig Øs a
kellıen kçzeli mœltban vØgeztØk, mikçzben fenn kell
tartani e tevØkenysØgek tekintetØben a szakmai tapaszta-
laton alapul�, feltØtel nØlk�li elismerØs rendszerØt.

(16) A mozgÆs szabadsÆgÆt, valamint az orvosok, ÆltalÆnos
Æpol�k, fogorvosok, Ællatorvosok, sz�lØsznık, gy�gysze-
rØszek Øs Øp�tØszmØrnçkçk elı�rt kØpes�tØse megszerzØsØt
tanœs�t� okiratok kçlcsçnçs elismerØsØt az elı�rt kØpes�-
tØsek megszerzØsØt tanœs�t� okiratoknak az çsszehangolt
kØpzØsi minimumkçvetelmØnyeken alapul� feltØtel
nØlk�li elismerØsØnek alapelvØre kell alapozni. Emellett, a
tagÆllamokban az orvosi, ÆltalÆnos Æpol�i, fogorvosi,
Ællatorvosi, sz�lØsznıi Øs gy�gyszerØszi szakma gyakorlÆ-
sÆnak megkezdØsØt att�l kell f�ggıvØ tenni, hogy az Ørin-
tett szemØly rendelkezzen egy adott kØpes�tØssel, ami
garantÆlja, hogy olyan kØpzØsben rØszes�lt, amely a
minimumkçvetelmØnyeknek megfelel. Ezt a rendszert ki
kell egØsz�teni szÆmos, a megfelelıen kØpes�tett szakem-
bereket bizonyos feltØtelek mellett megilletı szerzett
joggal.

(17) A rendszer egyszerßs�tØse ØrdekØben, k�lçnçsen a
bıv�tØst szem elıtt tartva, a feltØtel nØlk�li elismerØs
elvØt kizÆr�lag azokra az orvosi Øs fogorvosi szakter�le-
tekre lehet alkalmazni, amelyek a tagÆllamok legalÆbb
kØtçtçdØben lØteznek. Azokat az orvosi Øs fogorvosi
szakter�leteket, amelyek csak nagyon kevØs tagÆllamban
lØteznek, a szerzett jogok sØrelme nØlk�l az ÆltalÆnos
elismerØsi rendszerbe kell beilleszteni. A gyakorlatban e
m�dos�tÆsnak a migrÆnst csak korlÆtozottan kell Ørin-
tenie, amennyiben az ilyen helyzeteket nem kell a
kompenzÆci�s intØzkedØsek hatÆlya alÆ rendelni.
TovÆbbÆ, ez az irÆnyelv nem Ørinti a tagÆllamoknak azt
a lehetısØgØt, hogy egymÆs kçzçtt � a sajÆt szabÆlyaik
szerint � bizonyos, mindegyik�knØl lØtezı orvosi Øs
fogorvosi szakter�letek tekintetØben feltØtel nØlk�li elis-
merØsrıl rendelkezzenek.

(18) Az elı�rt ÆltalÆnos orvosi kØpes�tØs feltØtel nØlk�li elisme-
rØse nem Ørinti a tagÆllamok arra vonatkoz� hatÆskçrØt,
hogy dçntsenek arr�l, hogy e kØpes�tØst szakmai tevØ-
kenysØgekhez kapcsoljÆk-e vagy sem.

(19) A fogorvosi szakmÆt minden tagÆllamnak olyan çnÆll�
szakmakØnt kell elismernie, amely elk�lçn�l az orvosi
szakmÆt�l, f�ggetlen�l att�l, hogy a fogorvos szakoso-
dott-e a fog- Øs szÆjbetegsØgek tudomÆnyÆra. A tagÆlla-
moknak biztos�taniuk kell, hogy a fogorvosok kØpzØse
olyan kØszsØgek elsajÆt�tÆsÆt teszi lehetıvØ, amelyek a
fogak, a szÆj, az Ællkapcsok Øs a kapcsol�d� szçvetek
rendellenessØgeinek Øs betegsØgeinek megelızØsØhez,
diagnosztizÆlÆsÆhoz Øs kezelØsØhez sz�ksØgesek. Fogor-
vosi szakmai tevØkenysØget csak az ezen irÆnyelvben
meghatÆrozott fogorvosi kØpes�tØssel rendelkezı szemØly
vØgezhet.
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(20) Nem mer�lt fel a sz�lØsznıkØpzØs valamennyi tagÆllamra
nØzve kçtelezı egysØges�tØsØnek sz�ksØgessØge. Ellen-
kezıleg, a tagÆllamoknak a lehetı legnagyobb szabad-
sÆggal kell rendelkezni�k a kØpzØs megszervezØse terØn.

(21) Ezen irÆnyelv egyszerßs�tØse cØljÆb�l a Ðgy�gyszerØsz�
fogalmat kell hasznÆlni a kØpes�tØsek feltØtel nØlk�li elis-
merØsØre vonatkoz� rendelkezØsek alkalmazÆsi kçrØnek
behatÆrolÆsÆhoz, az e tevØkenysØgeket szabÆlyoz� nem-
zeti szabÆlyozÆs sajÆtos jellemzıinek sØrelme nØlk�l.

(22) A gy�gyszerØszi kØpes�tØssel rendelkezı szemØlyek
szakemberek a gy�gyszerek terØn, Øs elvben az çsszes
tagÆllamban biztos�tani kell szÆmukra, hogy a gy�gysze-
rØszeti tevØkenysØgek minimÆlis kçrØbe tartoz� tevØ-
kenysØgeket vØgezhessØk. E minimÆlis kçr meghatÆrozÆ-
sakor ennek az irÆnyelvnek nem lehet az a hatÆsa, hogy
korlÆtozza a tagÆllamokban a gy�gyszerØszek Æltal
vØgezhetı tevØkenysØgek kçrØt � k�lçnçsen az orvosbi-
ol�giai anal�zisek tekintetØben �, de nem is adhat e
szakkØpzett szemØlyeknek kizÆr�lagossÆgot, mivel ez
ut�bbi tovÆbbra is kizÆr�lag a tagÆllamok hatÆskçrØbe
tartozik. Ennek az irÆnyelvnek a rendelkezØsei nem
Ørintik a tagÆllamoknak azt a lehetısØgØt, hogy kiegØ-
sz�tı kØpzØsi feltØteleket �rjanak elı a tevØkenysØgek
çsszehangolt minimÆlis kçrØn k�v�l esı tevØkenysØgek
megkezdØsØhez. Ez azt jelenti, hogy a fogad� tagÆllam
szÆmÆra lehetıvØ kell tenni, hogy ezeket a feltØteleket
azokt�l az ÆllampolgÆrokt�l is megkçvetelje, akik az
ezen irÆnyelv szerinti, feltØtel nØlk�li elismerØs tÆrgyÆt
kØpezı kØpes�tØssel rendelkeznek.

(23) Ez az irÆnyelv nem hangolja çssze a gy�gyszerØszeti
tevØkenysØgek megkezdØsØnek Øs folytatÆsÆnak vala-
mennyi feltØtelØt. K�lçnçsen, a gy�gyszertÆrak fçldrajzi
elosztÆsÆr�l Øs a gy�gyszerek kiadÆsÆnak monop�liu-
mÆr�l tovÆbbra is a tagÆllamok dçntenek. Ez az irÆnyelv
Ørintetlen�l hagyja a tagÆllamok azon tçrvØnyi, rendeleti
Øs kçzigazgatÆsi rendelkezØseit, amelyek tiltjÆk bizonyos
gy�gyszerØszeti tevØkenysØgek cØgek Æltali gyakorlÆsÆt,
vagy az ilyen tevØkenysØgek vØgzØsØt bizonyos feltØte-
lekhez kçtik.

(24) Az Øp�tØszeti tervezØs, az Øp�letek minısØge, Øs a
kçrnyezet�kbe tçrtØnı harmonikus beilleszkedØs�k, a
termØszetes Øs a vÆrosi tÆjkØp irÆnti tisztelet, valamint a
kçz- Øs magÆntulajdonban lØvı kulturÆlis çrçksØg tiszte-
letben tartÆsa kçzØrdek. A kØpes�tØsek kçlcsçnçs elisme-
rØsØnek ezØrt olyan minısØgi Øs mennyisØgi szempon-
tokon kell alapulnia, amelyek biztos�tjÆk azt, hogy az
elismert kØpes�tØsek birtokosai megØrtik Øs a gyakorlatba
Æt is tudjÆk �ltetni az egyØneknek, a tÆrsadalmi csopor-
toknak Øs a hat�sÆgoknak a ter�letrendezØssel, az
Øp�letek tervezØsØvel, elrendezØsØvel Øs megØp�tØsØvele,
valamint az Øp�tØszeti çrçksØg megırzØsØvel Øs kiaknÆzÆ-
sÆval, tovÆbbÆ a termØszetes egyensœly meg�vÆsÆval kap-
csolatos igØnyeit.

(25) Az Øp�tØszetre, valamint az Øp�tØszmØrnçki szakmai tevØ-
kenysØg megkezdØsØre Øs vØgzØsØre vonatkoz� nemzeti
szabÆlyok alkalmazÆsi kçr�ket tekintve sokfØlØk. A
legtçbb tagÆllamban az Øp�tØszeti tevØkenysØgeket jogi
Ørtelemben vagy tØnylegesen olyan szemØlyek vØgzik,
akik az Øp�tØszmØrnçki c�met vagy çnmagÆban, vagy egy
mÆsik c�mmel egy�tt viselik, anØlk�l, hogy e tevØkeny-
sØgek folytatÆsÆra kizÆr�lagos joguk lenne, kivØve, ha
jogszabÆly ezzel ellentØtesen rendelkezik. Ezeket a tevØ-
kenysØgeket, vagy kçz�l�k nØhÆnyat, mÆs szakkØpzett
szemØlyek is vØgezhetik, k�lçnçsen olyan mØrnçkçk,
akik Øp�tıipari vagy Øp�tımßvØszeti szakkØpzØsben
rØszes�ltek. Ezen irÆnyelv egyszerßs�tØse cØljÆb�l az ÐØp�-
tØszmØrnçk� fogalmat kell hasznÆlni az Øp�tØszeti kØpes�-
tØsek feltØtel nØlk�li elismerØsØre vonatkoz� rendelke-
zØsek alkalmazÆsi kçrØnek behatÆrolÆsÆhoz, az e tevØ-
kenysØgeket szabÆlyoz� nemzeti szabÆlyok sajÆtos
jellemzıinek sØrelme nØlk�l.

(26) A szakmai kØpes�tØsek elismerØsØre szolgÆl� rendszer
hatØkonysÆgÆnak biztos�tÆsa ØrdekØben, a rendszer alkal-
mazÆsÆhoz sz�ksØges az egysØges formai kçvetelmØnyek
Øs eljÆrÆsi szabÆlyok, valamint a szakma gyakorlÆsÆval
kapcsolatos bizonyos rØszletek meghatÆrozÆsa.

(27) LØvØn, hogy a tagÆllamok kçzçtti, valamint a tagÆllamok
Øs a BizottsÆg kçzçtti egy�ttmßkçdØs vÆrhat�an elıseg�ti
ennek az irÆnyelvnek a vØgrehajtÆsÆt Øs az ezen irÆnyelv
alapjÆn fennÆlll� kçtelezettsØgek teljes�tØsØt, meg kell
Ællap�tani az egy�ttmßkçdØs m�djÆt.

(28) Az informÆci�s szolgÆlatok hÆl�zatÆnak lØtrehozÆsa,
amely szolgÆlatok feladata az lesz, hogy a tagÆllamok
ÆllampolgÆrainak felvilÆgos�tÆst Øs seg�tsØget nyœjtsanak,
lehetıvØ fogja tenni az elismerØsi rendszer ÆtlÆthat�sÆ-
gÆnak biztos�tÆsÆt. Ezek az informÆci�s szolgÆlatok
minden azt kØrı ÆllampolgÆrnak, valamint a Bizott-
sÆgnak megadnak az elismerØsi eljÆrÆssal kapcsolatos
minden tÆjØkoztatÆst Øs c�met. Az, hogy a hÆl�zaton
bel�l minden tagÆllam egyetlen informÆci�s szolgÆlatot
jelçl ki, nem Ørinti a hatÆskçrçk nemzeti szintß megosz-
tÆsÆt. K�lçnçsen nem akadÆlyozza azt, hogy nemzeti
szinten tçbb irodÆt jelçljenek ki, mikçzben a fent eml�-
tett hÆl�zaton bel�l kijelçlt informÆci�s szolgÆlat feladata
ezen irodÆk mßkçdØsØnek çsszehangolÆsa Øs az Ællam-
polgÆrok sz�ksØg szerinti tÆjØkoztatÆsa a megfelelı ille-
tØkes iroda rØszletes adatair�l.

(29) Az Ægazati irÆnyelvekkel lØtrehozott k�lçnfØle elismerØsi
rendszerek Øs az ÆltalÆnos rendszer mßkçdtetØse nehØz-
kesnek Øs bonyolultnak bizonyult. EzØrt egyszerßs�teni
kell ennek az irÆnyelvnek az alkalmazÆsÆt, valamint a
tudomÆnyos Øs technikai haladÆs figyelembevØtelØt szol-
gÆl� naprakØsszØ tØtelØt, k�lçnçsen a kØpzØsi minimum-
kçvetelmØnyeknek a kØpes�tØsek feltØtel nØlk�li elisme-
rØse vØgett tçrtØnı çsszehangolÆsa esetØben. E cØlb�l
egyetlen, a szakmai kØpes�tØsek elismerØsØvel foglalkoz�
bizottsÆgot kell lØtrehozni.

2005.3.8.C 58 E/4 Az Eur�pai Uni� Hivatalos LapjaHU



(30) Az ezen irÆnyelv vØgrehajtÆsÆhoz sz�ksØges intØzkedØ-
seket a BizottsÆgra ruhÆzott vØgrehajtÆsi hatÆskçrçk
gyakorlÆsÆra vonatkoz� eljÆrÆsok megÆllap�tÆsÆr�l sz�l�,
1999. jœnius 28-i 1999/468/EK tanÆcsi hatÆrozatnak (1)
megfelelıen kell elfogadni.

(31) Az, hogy a tagÆllamok ezen irÆnyelv vØgrehajtÆsÆr�l
statisztikai adatokat tartalmaz� rendszeres jelentØst kØsz�-
tenek, lehetıvØ fogja tenni a szakmai kØpes�tØsek elisme-
rØsØre szolgÆl� rendszer hatÆsÆnak felmØrØsØt.

(32) Megfelelı eljÆrÆst kell kialak�tani abb�l a cØlb�l, hogy
amennyiben ezen irÆnyelv bÆrmely rendelkezØsØnek
alkalmazÆsa valamely tagÆllamban jelentıs nehØzsØgekbe
�tkçzne, Ætmeneti intØzkedØseket lehessen elfogadni.

(33) Ezen irÆnyelv rendelkezØsei nem sØrtik a tagÆllamoknak
a sajÆt nemzeti szociÆlis biztonsÆgirendszer�k megszer-
vezØsØre vonatkoz� hatÆskçrØt, valamint arra vonatkoz�
hatÆskçr�ket, hogy meghatÆrozzÆk, mely tevØkenysØ-
geket kçtelezı e rendszer keretØben gyakorolni.

(34) A technol�giai vÆltozÆsok Øs a tudomÆnyos haladÆs
gyors �temØt tekintve, az egØsz Øleten Æt tart� tanulÆs
szÆmos szakmÆban k�lçnçsen fontos. Ezzel çsszef�g-
gØsben a tagÆllamokra tartozik azon rØszletes szabÆlyok
elfogadÆsa, amelyekkel çsszhangban a szakkØpzett
szemØlyek, megfelelı folyamatos kØpzØs rØvØn, lØpØst
tarthatnak a mßszaki Øs tudomÆnyos haladÆssal.

(35) Mivel ezen irÆnyelv cØljait � azaz a szakmai kØpes�tØsek
elismerØsØre vonatkoz� szabÆlyok racionalizÆlÆsÆt,
egyszerßs�tØsØt Øs tçkØletes�tØsØt � a tagÆllamok nem
tudjÆk kielØg�tıen megval�s�tani, Øs ezØrt azok kçzçssØgi
szinten jobban megval�s�that�k, a KçzçssØg intØzkedØ-
seket hozhat a SzerzıdØs 5. cikkØben meghatÆrozottak
szerinti szubszidiaritÆs elvØnek megfelelıen. Az e
cikkben meghatÆrozott arÆnyossÆg elvØnek megfelelıen
ez az irÆnyelv nem lØpi tœl az e cØlok elØrØsØhez sz�k-
sØges mØrtØket.

(36) Ez az irÆnyelv nem vonatkozik azon szakmÆk keretØben
vØgzett tevØkenysØgekre, amelyek, mØg ha alkalom-
szerßen is, de kçzvetlen�l Øs konkrØtan kapcsol�dnak a
kçzhatalom gyakorlÆsÆhoz.

(37) Ezt az irÆnyelvet a letelepedØsi jog Øs a szolgÆltatÆs-
nyœjtÆs tekintetØben a szakmai kØpes�tØsek elismerØsØre
vonatkoz� egyØb k�lçnçs � �gy a kçzlekedØsi Ægazatra,
a biztos�tÆskçzvet�tıkre Øs a bejegyzett kçnyvvizsgÆl�kra
irÆnyad� � jogszabÆlyi rendelkezØsek sØrelme nØlk�l kell
alkalmazni. Ez az irÆnyelv nem Ørinti az �gyvØdi szolgÆl-
tatÆsnyœjtÆs szabadsÆga tØnyleges gyakorlÆsÆnak elıseg�-
tØsØrıl sz�l�, 1977. mÆrcius 22-i 77/249/EGK tanÆcsi

irÆnyelv (2), Øs az �gyvØdi hivatÆsnak a kØpes�tØs meg-
szerzØse orszÆgÆt�l eltØrı tagÆllamokban tçrtØnı folya-
matos gyakorlÆsÆnak elıseg�tØsØrıl sz�l�, 1998. februÆr
16-i 98/5/EK eur�pai parlamenti Øs tanÆcsi irÆnyelv (3)
alkalmazÆsÆt. Az �gyvØdi szakmai kØpes�tØseknek a
fogad� tagÆllambeli szakmai c�m hasznÆlatÆval tçrtØnı
azonnali letelepedØs cØljra val� elismerØsØre ennek az
irÆnyelvnek ki kell terjednie.

(38) Ez az irÆnyelv nem Ørinti az egØszsØg- Øs fogyaszt�-
vØdelem magas szintjØnek biztos�tÆsÆhoz sz�ksØges
intØzkedØseket,

ELFOGADTA EZT AZ IR`NYELVET:

I. C˝M

`LTAL`NOS RENDELKEZ�SEK

1. cikk

CØl

Ez az irÆnyelv megÆllap�tja azokat a szabÆlyokat, amelyek
szerint az a tagÆllam, amely a ter�letØn egy szabÆlyozott
szakma gyakorlÆsÆnak megkezdØsØt, illetve gyakorlÆsÆt ahhoz
kçti, hogy az Ørintett szemØly egy adott szakmai kØpes�tØssel
rendelkezzen (a tovÆbbiakban: fogad� tagÆllam), az adott
szakma gyakorlÆsÆnak megkezdØse Øs gyakorlÆsa ØrdekØben el
kell, hogy ismerje azokat a szakmai kØpes�tØseket, amelyeket
egy vagy tçbb mÆs tagÆllamban (a tovÆbbiakban: sajÆt tagÆllam)
szereztek, Øs amelyek feljogos�tjÆk az adott kØpes�tØssel
rendelkezı szemØlyt a fogad� tagÆllam ter�letØn ugyanazon
szakma gyakorlÆsÆra.

2. cikk

HatÆly

(1) Ezt az irÆnyelvet a tagÆllamok minden olyan ÆllampolgÆ-
rÆra alkalmazni kell, aki çnÆll� vÆllalkoz�kØnt vagy munka-
vÆllal�kØnt egy att�l eltØrı a tagÆllamban k�vÆn egy szabÆlyo-
zott szakmÆt gyakorolni, mint amelyben szakmai kØpes�tØsØt
szerezte.

(2) SajÆt szabÆlyozÆsÆnak megfelelıen minden tagÆllam
lehetıvØ teheti a tagÆllamok azon ÆllampolgÆrai szÆmÆra, akik
nem valamely tagÆllamban szerzett szakmai kØpes�tØsrıl sz�l�
okirattal rendelkeznek, hogy ter�letØn a 3. cikk (1) bekezdØ-
sØnek a) pontja szerinti szabÆlyozott szakmÆt gyakoroljanak. A
III. c�m III. fejezetØnek hatÆlya alÆ tartoz� szakmÆk esetØben
ennek az elsıdleges elismerØsnek tiszteletben kell tartania az
ugyanazon fejezetben megÆllap�tott kØpzØsi minimumkçvetel-
mØnyeket.
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(3) Amennyiben egy adott szabÆlyozott szakma tekintetØben
valamely çnÆll� kçzçssØgi jogi aktus a szakmai kØpes�tØsek elis-
merØsØvel kçzvetlen�l çsszef�ggı egyØb, k�lçnçs rendelkezØst
Ællap�t meg, ennek az irÆnyelvnek a vonatkoz� rendelkezØsei
nem alkalmazhat�k.

3. cikk

FogalommeghatÆrozÆsok

(1) Ezen irÆnyelv alkalmazÆsÆban:

a) ÐszabÆlyozott szakma�: olyan szakmai tevØkenysØg vagy
szakmai tevØkenysØgek csoportja, amely gyakorlÆsÆnak a
megkezdØse, gyakorlÆsa vagy gyakorlÆsÆnak valamelyik
m�dja, kçzvetlen�l vagy kçzvetve, meghatÆrozott szakmai
kØpes�tØssel val� rendelkezØshez kçtçtt tçrvØnyi, rendeleti
vagy kçzigazgatÆsi rendelkezØsek alapjÆn; a gyakorlÆs
m�djÆnak minıs�l k�lçnçsen a tçrvØnyi, rendeleti vagy
kçzigazgatÆsi rendelkezØsek Æltal adott szakmai kØpes�tØssel
rendelkezı szemØlyek szÆmÆra fenntartott szakmai c�m
hasznÆlata. Amennyiben e meghatÆrozÆs elsı mondata nem
alkalmazhat�, a (2) bekezdØsben eml�tett szakmÆt szabÆlyo-
zott szakmÆnak kell tekinteni;

b) Ðszakmai kØpes�tØs�: elı�rt kØpes�tØs megszerzØsØt tanœs�t�
okirattal,, a 11. cikk (2) bekezdØsØnek a) pontjÆban eml�tett
kØpzettsØgi tanœs�tvÆnnyal Øs/vagy szakmai tapasztalattal
tanœs�tott kØpes�tØs;

c) Ðelı�rt kØpes�tØs megszerzØsØt tanœs�t� okirat�: olyan oklevØl,
bizony�tvÆny vagy egyØb okirat, amelyet egy tagÆllamban, e
tagÆllam tçrvØnyi, rendeleti vagy kçzigazgatÆsi rendelkezØsei
alapjÆn kijelçlt hat�sÆg bocsÆtott ki, Øs amely igazolja a
tœlnyom�an KçzçssØgen bel�li szakkØpzØs sikeres elvØg-
zØsØt. Amennyiben e meghatÆrozÆs elsı mondata nem alkal-
mazhat�, az elı�rt kØpes�tØs megszerzØsØt tanœs�t�, a (3)
bekezdØsben eml�tett okiratot elı�rt kØpes�tØs megszerzØsØt
tanœs�t� okiratnak kell tekinteni;

d) ÐszabÆlyozott kØpzØs�: minden olyan kØpzØs, amely kifeje-
zetten egy adott szakma gyakorlÆsÆnak elsajÆt�tÆsÆra irÆnyul,
Øs amely egy vagy tçbb kurzusb�l Æll, amelyet sz�ksØg
szerint szakmai kØpzØs, pr�baidıs gyakorlat vagy szakmai
gyakorlat egØsz�t ki.

A szakmai kØpzØs, a pr�baidıs gyakorlat vagy a szakmai
gyakorlat felØp�tØsØt Øs szintjØt az Ørintett tagÆllam tçrvØnyi,
rendeleti vagy kçzigazgatÆsi rendelkezØsei hatÆrozzÆk meg,
illetve ezeket az e cØlra kijelçlt hat�sÆg fel�gyeli, illetve
hagyja j�vÆ.

e) Ðszakmai tapasztalat�: az adott szakma tØnyleges Øs jogszerß
gyakorlÆsa valamely tagÆllamban;

f) ÐalkalmazkodÆsi idıszak�: szabÆlyozott szakma gyakorlÆsa a
fogad� tagÆllamban, az adott szakmÆban megfelelı kØpes�-

tØssel rendelkezı szemØly fel�gyelete mellett; az ilyen, fel�-
gyelet alatt folytatott gyakorlattal tçltçtt idıszak adott
esetben tovÆbbkØpzØst is magÆban foglalhat. A fel�gyelet
alatt folytatott gyakorlattal tçltçtt idıszakot ØrtØkelni kell.
Az alkalmazkodÆsi idıszakot Øs annak ØrtØkelØsØt szabÆ-
lyoz� rØszletes szabÆlyokat, valamint a fel�gyelet alatt lØvı
migrÆns jogÆllÆsÆt a fogad� tagÆllam illetØkes hat�sÆga Ælla-
p�tja meg.

A fel�gyelet alatt folytatott gyakorlatÆt tçltı szemØly fogad�
tagÆllambeli jogÆllÆsÆt � k�lçnçsen a tart�zkodÆsi jog, a
kçtelezettsØgek, a szociÆlis jogok Øs az ellÆtÆsok, juttatÆsok
Øs javadalmazÆs tekintetØben � a fogad� tagÆllam illetØkes
hat�sÆgai az alkalmazand� kçzçssØgi joggal çsszhangban
Ællap�tjÆk meg.

g) ÐalkalmassÆgi vizsga�: a kØrelmezı szakmai tudÆsÆra korlÆto-
zott, a fogad� tagÆllam illetØkes hat�sÆgai Æltal lefolytatott
vizsga, amelynek cØlja annak felmØrØse, hogy a kØrelmezı
alkalmas-e az adott tagÆllamban valamely szabÆlyozott
szakma gyakorlÆsÆra. A vizsga lefolytatÆsa ØrdekØben az ille-
tØkes hat�sÆgok listÆt kØsz�tenek azokr�l a szakter�letekrıl,
amelyekre � a fogad� tagÆllamban megkçvetelt kØpzØs Øs a
kØrelmezı Æltal vØgzett kØpzØs çsszehasonl�tÆsa alapjÆn � a
kØrelmezı oklevele vagy az elı�rt kØpes�tØs megszerzØsØt
tanœs�t� egyØb okirata nem vonatkozik.

Az alkalmassÆgi vizsgÆnak figyelembe kell vennie azt a
tØnyt, hogy a kØrelmezı a sajÆt tagÆllamÆban vagy abban a
tagÆllamban, ahonnan Ørkezett, szakkØpzett szemØly. A vizs-
gÆnak a listÆr�l kivÆlasztott olyan szakter�leteket kell
Ætfognia, amelyek ismerete a szakmÆnak a fogad� tagÆl-
lamban val� gyakorlÆsÆhoz feltØtlen�l sz�ksØges. A vizsga
kiterjedhet az Ørintett tevØkenysØgekre a fogad� tagÆllamban
alkalmazand� szakmai szabÆlyok ismeretØre is.

Az alkalmassÆgi vizsga alkalmazÆsÆnak rØszleteit, valamint a
fogad� tagÆllamban alkalmassÆgi vizsgÆra kØsz�lı kØrel-
mezınek a fogad� tagÆllambeli jogÆllÆsÆt a fogad� tagÆllam
illetØkes hat�sÆgai hatÆrozzÆk meg;

h) ÐvÆllalkozÆs vezetıje�: aki egy vÆllalkozÆsban az adott foglal-
kozÆsi Ægban a kçvetkezı tevØkenysØget vØgzi:

i. vÆllalkozÆs vezetıje vagy vÆllalkozÆs fi�ktelepØnek
vezetıje; vagy

ii. a vÆllalkozÆs tulajdonosÆnak vagy vezetıjØnek a helyet-
tese, amennyiben ez a beosztÆs a vÆllalkozÆs tulajdono-
sÆnak vagy a vezetıjØnek felelıssØgØvel egyenØrtØkß
felelıssØggel pÆrosul; vagy

iii. kereskedelmi Øs/vagy technikai jellegß feladatokkal
egy�tt jÆr� vezetı beosztÆsban van, Øs a vÆllalkozÆs egy
vagy tçbb osztÆlyÆØrt felelıs.
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(2) Az I. mellØkletben szereplı valamely szçvetsØg vagy szer-
vezet tagjai Æltal gyakorolt szakma szabÆlyozott szakmÆnak
minıs�l.

Az elsı albekezdØsben eml�tett szçvetsØgek, illetve szervezetek
cØlja k�lçnçsen az Ørintett szakmai ter�let magas sz�nvonalÆnak
elıseg�tØse Øs fenntartÆsa. Ennek ØrdekØben ezeket a szçvetsØ-
geket Øs szervezeteket a tagÆllamok k�lçnçs formÆban ismerik
el, e szçvetsØgek Øs szervezetek pedig a tagjaik rØszØre, elı�rt
kØpes�tØs megszerzØsØt tanœs�t� okiratot Æll�tanak ki, gondos-
kodnak arr�l, hogy a tagjaik tiszteletben tartsÆk az Æltaluk
megÆllap�tott szakmai magatartÆsi szabÆlyokat, tovÆbbÆ feljogo-
s�tjÆk tagjaikat egy bizonyos c�m, vagy azzal egy�tt viselhetı
rçvid�tØs hasznÆlatÆra, vagy arra, hogy az adott elı�rt kØpes�-
tØsnek megfelelı jogÆllÆs elınyeibıl rØszes�ljenek.

Ha egy tagÆllam az elsı bekezdØsben eml�tett valamely szçvet-
sØget vagy szervezetet elismer, errıl tÆjØkoztatja a BizottsÆgot, a
BizottsÆg pedig megfelelı Ørtes�tØst tesz kçzzØ az Eur�pai Uni�
Hivatalos LapjÆban.

(3) A harmadik orszÆg Æltal kibocsÆtott, elı�rt kØpes�tØs
megszerzØsØt tanœs�t� okiratot elı�rt kØpes�tØs megszerzØsØt
tanœs�t� okiratnak kell tekinteni, amennyiben annak birtokosa
az Ørintett szakmÆban annak a tagÆllamnak a ter�letØn, amely a
sz�ban forg�, elı�rt kØpes�tØs megszerzØsØt tanœs�t� okiratot a
2. cikk (2) bekezdØsØnek megfelelıen elismerte, hÆromØves, az
eml�tett tagÆllam Æltal tanœs�tott szakmai tapasztalatot szerzett.

4. cikk

Az elismerØs joghatÆsai

(1) A szakmai kØpes�tØsnek a fogad� tagÆllam Æltali elisme-
rØse rØvØn a jogosult a fogad� tagÆllamban megkezdheti annak
a szakmÆnak a gyakorlÆsÆt, amelyre vonatkoz�an a sajÆt tagÆl-
lamÆban kØpzettsØggel rendelkezik, Øs ezt a szakmÆt a fogad�
tagÆllamban ugyanolyan feltØtelek mellett gyakorolhatja, mint a
fogad� tagÆllam ÆllampolgÆrai.

(2) Ezen irÆnyelv alkalmazÆsÆban, az a szakma, amelyet a
kØrelmezı a fogad� tagÆllamban gyakorolni k�vÆn, azonos
azzal, amelyre vonatkoz�an a sajÆt tagÆllamÆban kØpzettsØggel
rendelkezik, feltØve, hogy az Ørintett tevØkenysØgek hasonl�ak.

II. C˝M

SZABAD SZOLG`LTAT`SNY�JT`S

5. cikk

A szabad szolgÆltatÆsnyœjtÆs elve

(1) A kçzçssØgi jog k�lçnçs rendelkezØseinek, valamint ezen
irÆnyelv 6. Øs 7. cikkØnek sØrelme nØlk�l, a tagÆllamok semmi-
lyen, szakmai kØpes�tØssel kapcsolatos okb�l nem korlÆtoz-
hatjÆk a szabad szolgÆltatÆsnyœjtÆst egy mÆsik tagÆllamban:

a) ha a szolgÆltatÆsnyœjt� jogszerßen letelepett egy tagÆllamban
azzal a cØllal, hogy ott ugyanazt a szakmÆt gyakorolja (a
tovÆbbiakban: ÐletelepedØs szerinti tagÆllam�), valamint

b) a szolgÆltatÆsnyœjt� helyvÆltoztatÆsa esetØn, amennyiben az
adott szakmÆt a letelepedØs szerinti tagÆllamban a szolgÆlta-
tÆsnyœjtÆst megelızı t�z Øv folyamÆn legalÆbb kØt Øvig
gyakorolta, abban az esetben, ha a szakma abban a tagÆl-
lamban nem szabÆlyozott. A szakma kØt Øvig tart� gyakor-
lÆsÆt elı�r� feltØtel nem alkalmazhat�, ha akÆr a szakma,
akÆr a szakmaÆra felkØsz�tı kØpzØs szabÆlyozott.

(2) E c�m rendelkezØseit kell alkalmazni, ha a szolgÆltatÆs-
nyœjt� az (1) bekezdØsben eml�tett szakma Ætmeneti Øs alkalmi
jellegß gyakorlÆsa cØljÆb�l megy a fogad� tagÆllam ter�letØre.

A szolgÆltatÆsnyœjtÆs Ætmeneti Øs alkalmi jellegØt � k�lçnçsen
a szolgÆltatÆs idıtartama, gyakorisÆga, rendszeressØge Øs folyto-
nossÆga alapjÆn � esetenkØnt kell megÆllap�tani.

(3) A szolgÆltatÆsnyœjt� helyvÆltozatÆsa esetØn a fogad�
tagÆllamnak az e tagÆllamban ugyanazt a szakmÆt gyakorl�
szakkØpzett szemØlyekre vonatkoz�, szakmai vagy kçzigazga-
tÆsi jellegß, olyan fegyelmi rendelkezØsei hatÆlya alÆ ker�l,
amelyek a szakmai kØpes�tØssel kçzvetlen�l çsszef�ggnek,
œgymint a szakma meghatÆrozÆsÆra, a c�mek hasznÆlatÆra, vala-
mint a fogyaszt�biztonsÆggal Øs a fogyaszt�vØdelemmel kçzvet-
len�l Øs konkrØtan çsszef�ggı sœlyos szakmai mulasztÆsokra
vonatkoz� rendelkezØsek.

6. cikk

MentessØgek

Az 5. cikk (1) bekezdØse alapjÆn a fogad� tagÆllam a mÆsik
tagÆllamban letelepedett szolgÆltatÆsnyœjt�t mentes�ti a sajÆt
ter�letØn letelepedett szakkØpzett szemØlyekkel szemben tÆ-
masztott alÆbbi kçvetelmØnyeinek teljes�tØse al�l:

a) szakmai szervezet vagy test�let engedØlyØnek beszerzØse,
szakmai szervezet vagy test�let Æltali nyilvÆntartÆsba vØtel,
vagy szakmai szervezetben vagy test�letben tagsÆg betçltØse.
A tagÆllamok annak ØrdekØben, hogy megkçnny�tsØk a ter�-
let�kçn hatÆlyos fegyelmi rendelkezØseknek az ezen irÆnyelv
5. cikke (3) bekezdØsØvel çsszhangban tçrtØnı alkalmazÆsÆt,
elı�rhatjÆk az Ørintett szemØlynek egy ilyen szakmai szer-
vezet vagy test�let Æltali automatikus ideiglenes nyilvÆntar-
tÆsba vØtelØt, vagy formÆlis tagsÆgÆt egy ilyen szervezetben,
illetve test�letben, feltØve, hogy az ilyen nyilvÆntartÆsba
vØtel, illetve tagsÆg nem kØslelteti Øs semmilyen m�don nem
nehez�ti a szolgÆltatÆsok nyœjtÆsÆt, valamint nem r� tovÆbbi
kçltsØgeket a szolgÆltatÆsnyœjt�ra. A 7. cikk (1) bekezdØ-
sØben eml�tett nyilatkozat Øs sz�ksØg szerinti megœj�tott
nyilatkozat egy pØldÆnyÆt � amelyhez a 7. cikk (2) bekez-
dØsØben eml�tett iratok egy pØldÆnyÆt kell csatolni azon
szakmÆk esetØben, amelyeknek a 7. cikk (4) bekezdØsØben
eml�tett kçzegØszsØg�gyi Øs kçzbiztonsÆgi vonatkozÆsai
vannak, vagy amelyek a III. c�m III. fejezete ØrtelmØben
feltØtel nØlk�li elismerØsben rØszes�lnek �, az illetØkes
hat�sÆg megk�ldi az Ørintett szakmai szervezetnek vagy
test�letnek, Øs ez az eml�tett cØlra szolgÆl� automatikus
ideiglenes nyilvÆntartÆsba vØtelnek, illetve formÆlis tagsÆgnak
minıs�l,
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b) valamely tÆrsadalombiztos�tÆsi szervnØl tçrtØnı nyilvÆntar-
tÆsba vØtel, a biztos�t� intØzmØnyekkel a biztos�tott szemØ-
lyek javÆra vØgzett tevØkenysØgekre vonatkoz�an tçrtØnı
elszÆmolÆs cØljÆb�l.

A szolgÆltatÆsnyœjt� azonban elızetesen, illetve s�rgıs esetben
ut�lag tÆjØkoztatni kçteles a b) pontban eml�tett szervet az
Æltala nyœjtott szolgÆltatÆsokr�l.

7. cikk

A szolgÆltatÆsnyœjt� helyvÆltoztatÆsa esetØn elızetesen
teendı nyilatkozat

(1) A tagÆllamok megkçvetelhetik, hogy a szolgÆltatÆsnyœjt�,
amikor szolgÆltatÆsnyœjtÆs cØljÆval elsı alkalommal megy egyik
tagÆllamb�l egy mÆsikba, a fogad� tagÆllam illetØkes hat�sÆ-
gÆval elızetesen benyœjtand� �rÆsbeli nyilatkozatban ezt
kçzçlje, Øs ennek sorÆn tÆjØkoztassa e hat�sÆgot biztos�tÆsi
fedezetØnek vagy a szakmai felelıssØggel kapcsolatos egyØb
egyØni vagy kollekt�v vØdelem formÆinak adatair�l. Ezt a nyilat-
kozatot Øvente meg kell œj�tani, ha a szolgÆltatÆsnyœjt� az adott
Øv folyamÆn az adott tagÆllamban Ætmeneti vagy alkalmi jellegß
szolgÆltatÆst k�vÆn nyœjtani. A szolgÆltatÆsnyœjt� a nyilatko-
zatot bÆrmilyen formÆban megteheti.

(2) Ezenk�v�l, az elsı alkalommal tçrtØnı szolgÆltatÆsnyœj-
tÆskor, illetve ha az okiratokban ismertetett helyzetben Ørdemi
vÆltozÆs kçvetkezett be, a tagÆllamok megkçvetelhetik a
kçvetkezı iratoknak a nyilatkozathoz val� csatolÆsÆt:

a) a szolgÆltatÆsnyœjt� ÆllampolgÆrsÆgÆt igazol� okmÆny,

b) igazolÆs arr�l, hogy a szolgÆltatÆsnyœjt� az Ørintett tevØ-
kenysØgek gyakorlÆsa cØljÆb�l jogszerßen letelepedett vala-
mely tagÆllamban,

c) szakmai kØpes�tØs megszerzØsØt tanœs�t� okirat,

d) az 5. cikk (1) bekezdØsØnek b) pontjÆban eml�tett esetekben,
bÆrmilyen bizony�tÆsi eszkçz, amely bizony�tja, hogy a szol-
gÆltatÆsnyœjt� az Ørintett tevØkenysØget a megelızı t�z Øv
folyamÆn legalÆbb kØt Øven kereszt�l gyakorolta,

(3) A szolgÆltatÆst a letelepedØs szerinti tagÆllam szakmai
c�mØnek hasznÆlata mellett kell nyœjtani, amennyiben abban a
tagÆllamban lØtezik ilyen c�m az adott szakmai tevØkenysØgre.
Ezt a c�met a letelepedØs szerinti tagÆllam hivatalos nyelvØn
vagy hivatalos nyelveinek valamelyikØn œgy kell felt�ntetni,
hogy a fogad� tagÆllam szakmai c�mØvel ne lehessen çsszetØ-
veszteni. Amennyiben a letelepedØs szerinti tagÆllamban nem
lØtezik ilyen szakmai c�m, a szolgÆltatÆsnyœjt�nak elı�rt kØpes�-
tØsØt kell felt�ntetnie e tagÆllam hivatalos nyelvØn vagy hiva-
talos nyelveinek valamelyikØn. KivØtelt kØpeznek a III. c�m III.
fejezetØben eml�tett esetek, amelyekben a szolgÆltatÆst a fogad�
tagÆllam szakmai c�mØnek hasznÆlata mellett kell nyœjtani.

(4) Az elsı alkalommal tçrtØnı szolgÆltatÆsnyœjtÆs esetØben,
ha olyan, kçzegØszsØg�gyi vagy kçzbiztonsÆgi vonatkozÆsœ
szabÆlyozott szakmÆr�l van sz�, amelyre nem vonatkozik a III.
c�m III. fejezete szerinti feltØtel nØlk�li elismerØs, a fogad�
tagÆllam illetØkes hat�sÆga az elsı szolgÆltatÆsnyœjtÆs elıtt
ellenırizheti a szolgÆltatÆsnyœjt� szakmai kØpes�tØseit. Ez az
elızetes ellenırzØs csak akkor lehetsØges, ha annak cØlja az,
hogy megakadÆlyozza a szolgÆltatÆs igØnybevevıje egØszsØ-
gØnek, illetve biztonsÆgÆnak a szolgÆltatÆsnyœjt� szakmai kØpe-
s�tØsØnek hiÆnya miatti sœlyos kÆrosodÆsÆt, illetve sØrelmØt, Øs
ha az ellenırzØs nem lØpi tœl a cØljÆnak elØrØsØhez sz�ksØges
mØrtØket.

LegkØsıbb a nyilatkozat Øs a csatolt iratok beØrkezØsØt kçvetı
egy h�napon bel�l az illetØkes hat�sÆg igyekszik kçzçlni a szol-
gÆltatÆsnyœjt�val vagy a kØpes�tØse ellenırzØsØnek mellızØsØrıl
sz�l� hatÆrozatÆt, vagy az ellenırzØs eredmØnyØt. Amennyiben
olyan nehØzsØg mer�l fel, amely kØsedelmet okozna, az illetØkes
hat�sÆg a szolgÆltatÆsnyœjt�t az elsı h�napon bel�l Ørtes�ti a
kØsedelem okÆr�l Øs a hatÆrozat meghozatalÆnak vÆrhat�
idıpontjÆr�l; a hatÆrozatot a teljes dokumentÆci� beØrkezØsØtıl
szÆm�tott mÆsodik h�napon bel�l meg kell hozni.

Amennyiben lØnyeges eltØrØs van a szolgÆltatÆsnyœjt� szakmai
kØpes�tØse Øs a fogad� tagÆllamban megkçvetelt kØpzØs kçzçtt,
Øs ez az eltØrØs olyan mØrtØkß, hogy az veszØlyt jelent kçz-
egØszsØgre vagy a kçzbiztonsÆgra, a fogad� tagÆllamnak lehetı-
sØget kell adnia a �szolgÆltatÆsnyœjt�nak arra, hogy � k�lç-
nçsen alkalmassÆgi vizsga letØtelØvel � bizony�tsa, hogy
megszerezte a hiÆnyz� ismereteket vagy szaktudÆst. A szolgÆl-
tatÆs nyœjtÆsÆt az elızı albekezdØssel çsszhangban hozott hatÆ-
rozat keltØtıl szÆm�tott egy h�napon bel�l minden esetben
lehetıvØ kell tenni.

Amennyiben az illetØkes hat�sÆg az elızı albekezdØsekben
rçgz�tett hatÆridıkçn bel�l nem reagÆl, a szolgÆltatÆsnyœjtÆst
meg lehet kezdeni.

Ha a kØpes�tØseket e bekezdØs alapjÆn ellenıriztØk, a szolgÆlta-
tÆst a fogad� tagÆllam szakmai c�mØnek hasznÆlata mellett kell
nyœjtani.

8. cikk

KçzigazgatÆsi egy�ttmßkçdØs

(1) A fogad� tagÆllam illetØkes hat�sÆgai megkereshetik a
letelepedØs szerinti tagÆllam illetØkes hat�sÆgait minden egyes
szolgÆltatÆsnyœjtÆs esetØben, hogy adjanak tÆjØkoztatÆst a szol-
gÆltatÆsnyœjt� letelepedØsØnek jogszerßsØgØre Øs helyes magavi-
seletØre vonatkoz�an, valamint arra vonatkoz�an, hogy nem
szabtak ki vele szemben szakmai jellegß fegyelmi vagy b�ntetı-
szankci�t. A letelepedØs szerinti tagÆllam illetØkes hat�sÆgai ezt
a tÆjØkoztatÆst az 56. cikk rendelkezØseivel çsszhangban adjÆk.
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(2) Az illetØkes hat�sÆgok biztos�tjÆk minden olyan infor-
mÆci� cserØjØt, amely a szolgÆltatÆs igØnybevevıjØnek a szolgÆl-
tatÆsnyœjt� ellen benyœjtott panaszai elb�rÆlÆsÆhoz sz�ksØges. A
szolgÆltatÆs igØnybevevıjØvel a panasz elb�rÆlÆsÆnak eredmØnyØt
kçzçlni kell.

9. cikk

A szolgÆltatÆs igØnybevevıinek tÆjØkoztatÆsa

Ha a szolgÆltatÆsnyœjtÆs a letelepedØs szerinti tagÆllam szakmai
c�mØnek hasznÆlata mellett vagy a szolgÆltatÆsnyœjt� elı�rt
kØpes�tØsØnek felt�ntetØse mellett tçrtØnik, a kçzçssØgi jogban
foglalt egyØb tÆjØkoztatÆsi kçvetelmØnyek teljes�tØsØn k�v�l a
fogad� tagÆllam illetØkes hat�sÆgai megkçvetelhetik a szolgÆlta-
tÆsnyœjt�t�l, hogy a szolgÆltatÆs igØnybevevıjØnek a kçvetkezı
adatok bÆrmelyikØt vagy çsszessØgØt megadja:

a) ha a szolgÆltatÆsnyœjt� szerepel valamilyen cØgnyilvÆntar-
tÆsban vagy hasonl� nyilvÆnos jegyzØkben, annak a nyilvÆn-
tartÆsnak a neve, amelybe bejegyeztØk, a bejegyzØs szÆma,
vagy az adott nyilvÆntartÆsban szereplı, egyenØrtØkß azono-
s�t�;

b) ha a tevØkenysØg a letelepedØs szerinti tagÆllamban enge-
dØlykçteles, az illetØkes fel�gyeleti hat�sÆg neve Øs c�me;

c) olyan szakmai szçvetsØg vagy hasonl� test�let, amely a szol-
gÆltatÆsnyœjt�t nyilvÆntartÆsba vette;

d) a szakmai c�m, vagy ha nincs ilyen c�m, a szolgÆltatÆsnyœjt�
elı�rt kØpes�tØse Øs az a tagÆllam, ahol azt megszerezte;

e) ha a szolgÆltatÆsnyœjt� H�A-kçteles tevØkenysØget folytat, a
tagÆllamok forgalmi ad�ra vonatkoz� jogszabÆlyainak
çsszehangolÆsÆr�l � kçzçs hozzÆadottØrtØkad�-rendszer:
egysØges ad�alap-megÆllap�tÆsr�l sz�l�, 1977. mÆjus 17-i
77/388/EGK hatodik tanÆcsi irÆnyelv (1) 22. cikkØnek (1)
bekezdØsØben eml�tett H�A-azonos�t�szÆm;

f) a biztos�tÆsi fedezet, vagy a szakmai felelıssØggel kapcsola-
tos egyØb egyØni vagy kollekt�v vØdelem formÆjÆval kapcso-
latos adatok.

III. C˝M

A LETELEPED�S SZABADS`GA

I. FEJEZET

A K�PZ�S ELV�GZ�S�T TAN�S˝T� OKIRATOK ELISMER�-
S�NEK `LTAL`NOS RENDSZERE

10. cikk

HatÆly

Ezt a fejezetet minden olyan szakmÆra alkalmazni kell, amely
nem e c�m II. Øs III. fejezetØnek hatÆlya alÆ tartozik, tovÆbbÆ

azon kçvetkezı esetekben, amikor a kØrelmezı, k�lçnleges Øs
kivØteles okok miatt nem felel meg az eml�tett fejezetekben
megÆllap�tott feltØteleknek:

a) a IV. mellØkletben felsorolt tevØkenysØgek tekintetØben
akkor, ha a migrÆns nem felel meg a 17., a 18. Øs a 19.
cikkben megszabott kçvetelmØnyeknek;

b) ÆltalÆnos orvosok, szakorvosok, ÆltalÆnos Æpol�k, fogor-
vosok, fogszakorvosok, Ællatorvosok, sz�lØsznık, gy�gysze-
rØszek Øs Øp�tØszmØrnçkçk tekintetØben akkor, ha a migrÆns
nem felel meg a tØnyleges Øs jogszerß szakmai gyakorlatra
vonatkoz�an a 23., a 27., a 33., a 37., a 39., a 43. Øs a 49.
cikkben eml�tett kçvetelmØnyeknek;

c) Øp�tØszmØrnçkçk tekintetØben akkor, ha a migrÆns olyan,
elı�rt kØpes�tØs megszerzØsØt tanœs�t� okirattal rendelkezik,
amelyet nem sorol fel az V. mellØklet 5.7. pontja;

d) a 21. cikk (1) bekezdØsØnek, valamint a 23. Øs a 27. cikknek
a sØrelme nØlk�l, azon orvosok, Æpol�k, fogorvosok, Ællator-
vosok, sz�lØsznık, gy�gyszerØszek Øs Øp�tØszmØrnçkçk
tekintetØben, akik olyan elı�rt szakos�tott kØpes�tØs megszer-
zØsØt tanœs�t� okirattal rendelkeznek, amelynek kibocsÆtÆ-
sÆra az V. mellØklet 5.1.1., 5.2.2., 5.3.2., 5.4.2., 5.5.2.,
5.6.2. Øs 5.7.1. pontjÆban felsorolt valamely c�m megszerzØ-
sØhez vezetı kØpzØst kçvetıen ker�l sor, Øs ezekben az
esetekben is kizÆr�lag a sz�ban forg� szakosodÆs elismerØse
cØljÆb�l;

e) olyan ÆltalÆnos Æpol�k Øs szakÆpol�k tekintetØben, akik
olyan elı�rt szakos�tott kØpes�tØs megszerzØsØt tanœs�t�
okirattal rendelkeznek, amelynek kibocsÆtÆsÆra az V.
mellØklet 5.2.2. pontjÆban felsorolt valamely c�m megszerzØ-
sØhez vezetı kØpzØst kçvetıen ker�l sor, akkor, ha a
migrÆns ezt az okiratot egy olyan mÆsik tagÆllamban k�vÆnja
elismertetni, ahol az Ørintett szakmai tevØkenysØgeket Ælta-
lÆnos Æpol�i kØpzØsben nem rØszes�lt szakÆpol�k vØgzik;

f) ÆltalÆnos Æpol�i kØpzØsben nem rØszes�lt szakÆpol�k tekin-
tetØben akkor, ha a migrÆns ezt az okiratot egy olyan mÆsik
tagÆllamban k�vÆnja elismertetni, ahol az Ørintett szakmai
tevØkenysØgeket ÆltalÆnos Æpol�k, ÆltalÆnos Æpol�i kØp-
zØsben nem rØszes�lt szakÆpol�k, vagy olyan szakÆpol�k
vØgzik, akik olyan elı�rt szakos�tott kØpes�tØs megszerzØsØt
tanœs�t� okirattal rendelkeznek, amelynek kibocsÆtÆsÆra az
V. mellØklet 5.2.2. pontjÆban felsorolt c�mek megszerzØ-
sØhez vezetı kØpzØst kçvetıen ker�l sor;

g) azon migrÆnsok esetØben, akik megfelelnek a 3. cikk (3)
bekezdØsØben foglalt kçvetelmØnyeknek.

11. cikk

KØpes�tØsi szintek

(1) A 13. cikk alkalmazÆsÆban a szakmai kØpes�tØsnek nØgy
szintje k�lçnbçztethetı meg.
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(2) Az ÐA� szint olyan kØpzettsØgi tanœs�tvÆnynak felel meg,
amelyet a sajÆt tagÆllamnak az e tagÆllam tçrvØnyi, rendeleti,
vagy kçzigazgatÆsi rendelkezØsei alapjÆn kijelçlt illetØkes hat�-
sÆga bocsÆtott ki, a kçvetkezık alapjÆn:

a) olyan kØpzØs, amelyre a (3), (4) Øs (5) bekezdØs szerinti bizo-
ny�tvÆny vagy oklevØl nem vonatkozik, vagy elızetes kØpzØs
nØlk�li meghatÆrozott vizsga, vagy a szakmÆnak valamely
tagÆllamban hÆrom egymÆst kçvetı Øven Æt teljes mun-
kaidıben tçrtØnı gyakorlÆsa, vagy ezzel azonos idıtar-
tamban az elızı t�z Øv folyamÆn rØszmunkaidıben tçrtØnı
gyakorlÆsa, vagy

b) ÆltalÆnos vagy kçzØpiskolai vØgzettsØg, amely a bizony�tvÆny
birtokosÆnak ÆltalÆnos mßveltsØgØt igazolja.

(3) A ÐB� szint olyan bizony�tvÆnynak felel meg, amely olyan
kçzØpfokœ kØpzØs sikeres elvØgzØsØt igazolja, amely

a) vagy ÆltalÆnos jellegß, Øs azt a (4) bekezdØsben eml�tettektıl
eltØrı tanulmÆnyok vagy szakmai kØpzØs, Øs/vagy az e tanul-
mÆnyok mellett megkçvetelt pr�baidıs vagy szakmai
gyakorlat egØsz�tik ki,

b) vagy mßszaki, illetve szakmai jellegß, Øs azt adott esetben az
a) pontban eml�tett tanulmÆnyok vagy szakmai kØpzØs, Øs/
vagy az e kØpzØs mellett megkçvetelt pr�baidıs vagy
szakmai gyakorlat egØsz�tik ki.

(4) A ÐC� szint olyan oklevØlnek felel meg, amely a kçvet-
kezık sikeres elvØgzØsØt igazolja:

a) vagy az (5) bekezdØsben eml�tettıl eltØrı, legalÆbb egyØves,
kçzØpfokœ vØgzettsØgre Øp�lı kØpzØs, amely megkezdØsØnek
egyik feltØtele fıszabÆly szerint a kçzØpfokœ tanulmÆnyok
egyetemi vagy felsıoktatÆsi tovÆbbtanulÆsra jogos�t� sikeres
elvØgzØse, valamint az e kçzØpfokœ vØgzettsØgre Øp�lı
kØpzØs mellett adott esetben megkçvetelt szakmai kØpzØs;

b) vagy, szabÆlyozott szakma esetØben, az a) pont szerinti
kØpzØsi szinttel azonos szintß, a II. mellØkletben szereplı
speciÆlis rendszerß kØpzØs, amely hasonl� szakmai sz�nvo-
nalat biztos�t, Øs a hallgat�t feladatkçrçk Øs funkci�k
hasonl� szintjØre kØsz�ti fel. A II. mellØkletben szereplı listÆt
az 58. cikk (2) bekezdØsØben eml�tett eljÆrÆssal çsszhangban
lehet m�dos�tani az elızı mondatban foglalt kçvetelmØ-
nyeknek megfelelı kØpzØs figyelembevØtele cØljÆb�l.

(5) A ÐD� szint olyan oklevØlnek felel meg, amely kçzØpfokœ
vØgzettsØgre Øp�lı, legalÆbb hÆromØves idıtartamœ, egyetemen,
vagy felsıoktatÆsi intØzmØnyben, vagy mÆs, azonos kØpzØsi
szintet nyœjt� egyØb intØzmØnyben folytatott kØpzØs sikeres
elvØgzØsØt, valamint az e kçzØpfokœ vØgzettsØgre Øp�lı kØpzØs
mellett adott esetben megkçvetelt szakmai kØpzØs sikeres elvØg-
zØsØt igazolja.

12. cikk

A kØpes�tØsek egyenlı kezelØse

A valamely tagÆllam illetØkes hat�sÆga Æltal kibocsÆtott, elı�rt
kØpes�tØs megszerzØsØt tanœs�t� okiratot vagy okirategy�ttest,
amely egy kØpzØsnek a KçzçssØgben val� sikeres elvØgzØsØt
igazolja, Øs amelyet az adott tagÆllam azonos szintßnek ismer el
Øs amely birtokosÆnak ugyanazokat a jogokat biztos�tja a
szakma gyakorlÆsÆnak megkezdØse vagy gyakorlÆsa tekinte-
tØben, vagy az Ørintett szakma gyakorlÆsÆra kØsz�ti fel, az elı�rt
kØpes�tØs megszerzØsØt tanœs�t� okirat 11. cikkben szereplı
t�pusakØnt kell kezelni, a sz�ban forg� szintet tekintve is.

Minden olyan szakmai kØpes�tØst, amely bÆr nem felel meg a
sajÆt tagÆllam hatÆlyos tçrvØnyi, rendeleti vagy kçzigazgatÆsi
rendelkezØseiben egy adott szakma gyakorlÆsÆnak megkezdØ-
sØre, illetve gyakorlÆsÆra vonatkoz�an elı�rt kçvetelmØnyeknek,
de a kØpes�tØs birtokosÆra e rendelkezØsek erejØnØl fogva szer-
zett jogokat ruhÆz, az elsı bekezdØsben meghatÆrozott feltØte-
lekkel azonos m�don az elı�rt kØpes�tØs megszerzØsØt tanœs�t�
okiratkØnt kell kezelni.

13. cikk

Az elismerØs feltØtelei

(1) Ha egy szabÆlyozott szakma gyakorlÆsÆnak megkezdØsØt
vagy gyakorlÆsÆt a fogad� tagÆllam meghatÆrozott szakmai
kØpes�tØs megszerzØsØhez kçti, ennek a tagÆllamnak az illetØkes
hat�sÆga a tagÆllam sajÆt ÆllampolgÆraira alkalmazottakkal
azonos feltØtelek mellett kçteles engedØlyezni az adott szakma
gyakorlÆsÆnak megkezdØsØt Øs gyakorlÆsÆt olyan kØrelmezık
szÆmÆra, akik olyan kØpzettsØgi tanœs�tvÆnnyal vagy elı�rt kØpe-
s�tØs megszerzØsØt tanœs�t� okirattal rendelkeznek, amelyet egy
mÆsik tagÆllam kçvetel meg ahhoz, hogy ter�letØn az adott
szakma gyakorlÆsÆt megkezdhessØk, illetve az adott szakmÆt
gyakorolhassÆk.

A kØpzettsØgi tanœs�tvÆnynak, illetve az elı�rt kØpes�tØs
megszerzØsØt tanœs�t� okiratnak a kçvetkezı feltØteleket kell
kielØg�tenie:

a) valamely tagÆllamnak az e tagÆllam tçrvØnyi, rendeleti vagy
kçzigazgatÆsi rendelkezØseivel çsszhangban kijelçlt illetØkes
hat�sÆga bocsÆtotta ki;

b) a fogad� tagÆllamban megkçvetelt, a 11. cikkben le�rt
szakmai kØpes�tØsi szintet kçzvetlen�l megelızı alacso-
nyabb kØpes�tØsi szinttel legalÆbb egyenØrtØkß szakmai kØpe-
s�tØsi szintet tanœs�t.
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(2) A szakma (1) bekezdØsben le�rt gyakorlÆsÆnak megkez-
dØsØt Øs gyakorlÆsÆt azon kØrelmezı szÆmÆra is engedØlyezni
kell, aki az ugyanazon bekezdØsben eml�tett szakmÆt a
megelızı t�z Øv folyamÆn kØt Øven kereszt�l teljes
munkaidıben gyakorolta egy, az adott szakmÆt nem szabÆlyoz�
mÆsik tagÆllamban, feltØve, hogy egy vagy tçbb kØpzettsØgi
tanœs�tvÆnnyal vagy elı�rt kØpes�tØs megszerzØsØt tanœs�t�
okirattal rendelkezik.

A kØpzettsØgi tanœs�tvÆnynak, illetve az elı�rt kØpes�tØs
megszerzØsØt tanœs�t� okiratnak a kçvetkezı feltØteleket kell
kielØg�tenie:

a) valamely tagÆllamnak az e tagÆllam tçrvØnyi, rendeleti vagy
kçzigazgatÆsi rendelkezØseivel çsszhangban kijelçlt illetØkes
hat�sÆga bocsÆtotta ki;

b) a fogad� tagÆllamban megkçvetelt, a 11. cikkben le�rt
szakmai kØpes�tØsi szintet kçzvetlen�l megelızı alacso-
nyabb kØpes�tØsi szinttel legalÆbb egyenØrtØkß szakmai kØpe-
s�tØsi szintet tanœs�t;

c) tanœs�tja, hogy a birtokosa felkØsz�lt a sz�ban forg� szakma
gyakorlÆsÆra.

Az elsı albekezdØsben eml�tett kØtØves szakmai tapasztalatot
nem lehet megkçvetelni, ha az az elı�rt kØpes�tØs megszerzØsØt
tanœs�t� okirat, amellyel a kØrelmezı rendelkezik, a 3. cikk (1)
bekezdØsØnek d) pontja szerinti, a 11. cikkben le�rt ÐB�, ÐC�
vagy ÐD� szintß szabÆlyozott kØpzØst igazol. A III. mellØkletben
felsorolt szabÆlyozott kØpzØsi formÆkat a ÐC� szinten kell ilyen
szabÆlyozott kØpzØsnek tekinteni. A III. mellØkletben szereplı
listÆt az 58. cikk (2) bekezdØsØben eml�tett eljÆrÆssal çssz-
hangban lehet m�dos�tani a hasonl� szakmai sz�nvonalat bizto-
s�t�, Øs a hallgat�t hasonl� szintß feladatkçrçkre Øs funkci�kra
felkØsz�tı szabÆlyozott kØpzØs figyelembevØtele cØljÆb�l.

(3) A fogad� tagÆllam nem kçtelezhetı e cikk alkalmazÆsÆra
olyan esetekben, ha a ter�letØn az adott szabÆlyozott szakma
gyakorlÆsÆnak megkezdØse olyan ÐD� szintß kØpes�tØshez
kçtçtt, amely nØgy Øvet meghalad� idıtartamœ felsıfokœ vagy
egyetemi kØpzØs sikeres elvØgzØsØt igazolja, Øs a kØrelmezı ÐC�
szintß kØpes�tØssel rendelkezik.

14. cikk

KompenzÆci�s intØzkedØsek

(1) A 13. cikk nem zÆrja ki azt, hogy a fogad� tagÆllam
megkçvetelje a kØrelmezıtıl maximum 3 Øves alkalmazkodÆsi
idıszak letçltØsØt vagy alkalmassÆgi vizsga letØtelØt, ha:

a) annak a kØpzØsnek az idıtartama, amelynek elvØgzØsØrıl a
13. cikk (1) vagy (2) bekezdØse ØrtelmØben okirattal rendel-
kezik, legalÆbb egy Øvvel rçvidebb, mint amelyet a fogad�
tagÆllam megkçvetel;

b) az Æltala elvØgzett kØpzØs a fogad� tagÆllam Æltal megkçve-
telt, az elı�rt kØpes�tØs megszerzØsØt tanœs�t� okirat tÆrgyÆt
kØpezı tantÆrgyakt�l lØnyegesen eltØrı tantÆrgyakat foglal
magÆban;

c) a fogad� tagÆllamban a szabÆlyozott szakma egy vagy tçbb
olyan szabÆlyozott szakmai tevØkenysØget foglal magÆban,
amely a kØrelmezı sajÆt tagÆllamÆban a 4. cikk (2) bekez-
dØse ØrtelmØben ennek megfelelı szakmÆban nem lØtezik, Øs
ez az eltØrØs a fogad� tagÆllamban megkçvetelt olyan
meghatÆrozott kØpzØsben nyilvÆnul meg, amely a kØrelmezı
kØpzettsØgi tanœs�tvÆnyÆnak vagy elı�rt kØpes�tØs megszer-
zØsØt tanœs�t� okiratÆnak tÆrgyÆt kØpezı tantÆrgyakt�l lØnye-
gesen eltØrı tantÆrgyakat foglal magÆban.

(2) Ha a fogad� tagÆllam Øl az (1) bekezdØsben foglalt
lehetısØggel, fel kell ajÆnlania a kØrelmezınek az alkalmazko-
dÆsi idıszak Øs az alkalmassÆgi vizsga kçzçtti vÆlasztÆs lehetı-
sØgØt.

Ha egy tagÆllam egy adott szakma tekintetØben œgy �tØli meg,
hogy el kell tØrnie att�l az elızı albekezdØsben foglalt kçvetel-
mØnytıl, amely szerint felajÆnlja a kØrelmezınek az alkalmaz-
kodÆsi idıszak Øs az alkalmassÆgi vizsga kçzçtti vÆlasztÆs
lehetısØgØt, errıl elıre tÆjØkoztatnia kell a tçbbi tagÆllamot Øs a
BizottsÆgot, Øs az eltØrØst kellıkØppen indokolnia kell.

Ha az çsszes sz�ksØges informÆci� megszerzØsØt kçvetıen a
BizottsÆg œgy �tØli meg, hogy a mÆsodik albekezdØsben eml�tett
eltØrØs nem helyØnval�, vagy nincs çsszhangban a kçzçssØgi
joggal, hÆrom h�napon bel�l felkØri az Ørintett tagÆllamot arra,
hogy tart�zkodjon a tervezett intØzkedØs megtØtelØtıl. Ameny-
nyiben a BizottsÆg a fent eml�tett hatÆridın bel�l nem ad
vÆlaszt, az eltØrØst alkalmazni lehet.

(3) A kØrelmezı vÆlasztÆsi jogÆnak a (2) bekezdØsben megÆl-
lap�tott elvØtıl eltØrve, olyan szakmÆk esetØben, amelyek
gyakorlÆsÆhoz a nemzeti jog pontos ismerete sz�ksØges, Øs
amelyek tekintetØben a nemzeti jogi tanÆcsadÆs Øs/vagy seg�t-
sØgnyœjtÆs a szakmai tevØkenysØg alapvetı Øs Ælland� eleme, a
fogad� tagÆllam maga vÆlaszthat az alkalmazkodÆsi idıszak Øs
az alkalmassÆgi vizsga kçzçtt.

Ugyanez vonatkozik a 10. cikk b) Øs c) pontjÆban foglalt
esetekre, a 10. cikk d) pontjÆban foglalt esetekre az orvosok Øs
fogorvosok tekintetØben, illetve a 10. cikk f) pontjÆban foglalt
esetekre akkor, ha a migrÆns egy olyan mÆsik tagÆllamban kØri
az elismerØst, ahol az Ørintett szakmai tevØkenysØgeket ÆltalÆnos
Æpol�k, vagy pedig olyan szakÆpol�k vØgzik, akik olyan elı�rt
szakos�tott kØpes�tØs megszerzØsØt tanœs�t� okirattal rendel-
keznek, amelynek kibocsÆtÆsÆra az V. mellØklet 5.2.2. pont-
jÆban felsorolt c�mek megszerzØsØhez vezetı kØpzØst kçvetıen
ker�l sor, tovÆbbÆ a 10. cikk g) pontjÆban foglalt esetekre.
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A 10. cikk a) pontjÆban foglalt esetekben a fogad� tagÆllam
alkalmazkodÆsi idıszak letçltØsØt vagy alkalmassÆgi vizsga letØ-
telØt kçvetelheti meg, ha a migrÆns çnÆll� vÆllalkoz�kØnt vagy
vÆllalkozÆs vezetıjekØnt olyan szakmai tevØkenysØgeket k�vÆn
gyakorolni, amelyekhez sz�ksØges a hatÆlyos k�lçnçs nemzeti
szabÆlyok ismerete Øs alkalmazÆsa, feltØve, hogy e szabÆlyok
ismeretØt Øs alkalmazÆsÆt a fogad� tagÆllam illetØkes hat�sÆgai
az ilyen tevØkenysØgek gyakorlÆsÆnak megkezdØsØhez a
tagÆllam sajÆt ÆllampolgÆrait�l is megkçvetelik.

(4) Az (1) bekezedØs b) Øs c) pontja alkalmazÆsÆban, a
ÐlØnyegesen eltØrı tantÆrgyak� olyan tantÆrgyak, amelyek isme-
rete a szakma gyakorlÆsÆhoz feltØtlen�l sz�ksØges, Øs amelyek
tekintetØben a migrÆns Æltal vØgzett kØpzØs jelentıs eltØrØseket
mutat a fogad� tagÆllamban megkçvetelt kØpzØstıl idıtartam
vagy tartalom vonatkozÆsÆban.

(5) Az (1) bekezdØs alkalmazÆsÆnÆl kellı tekintettel kell lenni
az arÆnyossÆg elvØre. K�lçnçsen, ha a fogad� tagÆllam alkal-
mazkodÆsi idıszak letçltØsØt vagy alkalmassÆgi vizsga letØtelØt
k�vÆnja megkçvetelni a kØrelmezıtıl, elıbb meg kell gyızıdnie
arr�l, hogy a kØrelmezı Æltal valamely tagÆllambeli vagy
harmadik orszÆgbeli szakmai tapasztalata sorÆn szerzett isme-
retek olyan jellegßek-e, hogy teljesen vagy rØszben ÆthidaljÆk a
(4) bekezdØsben eml�tett lØnyeges eltØrØst.

15. cikk

A kompenzÆci�s intØzkedØsek mellızØse kçzçs kçvetel-
mØnyrendszerek alapjÆn

(1) E cikk alkalmazÆsÆban, a Ðkçzçs kçvetelmØnyrendszer�
olyan szakmai kØpes�tØsi kritØriumok egy csoportja, amelyek
alkalmasak azoknak a lØnyeges eltØrØseknek az ellensœlyozÆsÆra,
amelyeket egy adott szakma tekintetØben a k�lçnbçzı tagÆlla-
mokban lØtezı kØpzØsi kçvetelmØnyek kçzçtt Ællap�tottak meg.
Ezeket a lØnyeges eltØrØseket œgy kell megÆllap�tani, hogy leg-
alÆbb a tagÆllamok kØtharmadÆban � kçzt�k az adott szakmÆt
szabÆlyoz� valamennyi tagÆllamban � çssze kell hasonl�tani a
kØpzØs idıtartamÆt Øs tartalmÆt. A kØpzØsek tartalmi eltØrØsei a
szakmai tevØkenysØgek tÆrgyÆnak lØnyeges eltØrØseibıl ered-
hetnek.

(2) Az (1) bekezdØsben meghatÆrozott kçzçs kçvetelmØny-
rendszereket a BizottsÆghoz a tagÆllamok, vagy a nemzeti Øs
eur�pai szinten reprezentat�v szakmai szçvetsØgek nyœjthatjÆk
be. Ha a BizottsÆg a tagÆllamokkal folytatott konzultÆci�t
kçvetıen œgy foglal ÆllÆst, hogy a kçzçs kçvetelmØnyrendszer
tervezete megkçnny�ti a szakmai kØpes�tØsek kçlcsçnçs elisme-
rØsØt, az 58. cikk (2) bekezdØsØben foglalt eljÆrÆssal çssz-
hangban intØzkedØstervezeteket terjeszthet elı elfogadÆsra.

(3) Amennyiben a kØrelmezı szakmai kØpes�tØse megfelel
a (2) bekezdØssel çsszhangban elfogadott intØzkedØsben

megÆllap�tott kritØriumoknak, a fogad� tagÆllam mellızi a 14.
cikk szerinti kompenzÆci�s intØzkedØsek alkalmazÆsÆt.

(4) Az (1)-(3) bekezdØsek nem Ørintik a tagÆllamok arra
vonatkoz� hatÆskçrØt, hogy eldçntsØk, hogy ter�let�kçn az
egyes szakmÆk gyakorlÆsÆhoz milyen kØpes�tØseket kçvetelnek
meg, valamint, hogy dçntsenek az oktatÆsi Øs szakmai kØpzØsi
rendszer�k tartalmi elemeirıl Øs szervezetØrıl.

(5) Amennyiben egy tagÆllam œgy �tØli meg, hogy egy a (2)
bekezdØssel çsszhangban elfogadott intØzkedØsben megÆllap�-
tott kritØriumok mÆr nem nyœjtanak megfelelı biztos�tØkot a
szakmai kØpes�tØs tekintetØben, errıl megfelelıen tÆjØkoztatja a
BizottsÆgot, amely sz�ksØg szerint az 58. cikk (2) bekezdØsØben
eml�tett eljÆrÆssal çsszhangban intØzkedØstervezetet terjeszt elı.

(6) A BizottsÆg ð-ig (*) jelentØst nyœjt be az Eur�pai Parla-
menthez Øs a TanÆcshoz e cikk alkalmazÆsÆr�l, Øs sz�ksØg
szerint megfelelı javaslatot tesz e cikk m�dos�tÆsÆra.

II. FEJEZET

A SZAKMAI TAPASZTALAT ELISMER�SE

16. cikk

A szakmai tapasztalatra vonatkoz� kçvetelmØnyek

Ha egy tagÆllamban a IV. mellØkletben felsorolt valamely tevØ-
kenysØg megkezdØsØt vagy vØgzØsØt ÆltalÆnos, kereskedelmi
vagy szakmai ismeretek Øs alkalmassÆg esetØn engedØlyezik, az
Ørintett tagÆllam az ilyen ismeretek Øs alkalmassÆg elegendı
bizony�tØkakØnt fogadja el a tevØkenysØgnek egy mÆsik tagÆl-
lamban val� korÆbbi vØgzØsØt. Ennek feltØtele, hogy a tevØ-
kenysØg vØgzØse a 17., a 18. Øs a 19. cikkel çsszhangban
tçrtØnt.

17. cikk

A IV. mellØklet I. jegyzØkØben eml�tett tevØkenysØgek

(1) A IV. mellØklet I. jegyzØkØben eml�tett tevØkenysØgek
vØgzØsØnek megkçvetelt idıtartama:

a) hat egymÆst kçvetı Øv çnÆll� vÆllalkoz�kØnt vagy vÆllakozÆs
vezetıjekØnt; vagy

b) hÆrom egymÆst kçvetı Øv çnÆll� vÆllalkoz�kØnt vagy vÆllal-
kozÆs vezetıjekØnt, abban az esetben, ha a jogosult igazolja,
hogy a kØrdØses tevØkenysØg tekintetØben korÆbban legalÆbb
hÆromØves kØpzØsben rØszes�lt, amelyet a tagÆllam Æltal elis-
mert vagy egy illetØkes szakmai szervezet Æltal teljes
ØrvØnyßnek tekintett bizony�tvÆny igazol; vagy
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c) nØgy egymÆst kçvetı Øv çnÆll� vÆllalkoz�kØnt vagy vÆllal-
kozÆs vezetıjekØnt, abban az esetben, ha a jogosult igazolni
tudja, hogy a kØrdØses tevØkenysØg tekintetØben korÆbban
legalÆbb kØtØves kØpzØsben rØszes�lt, amelyet a tagÆllam
Æltal elismert vagy egy illetØkes szakmai szervezet Æltal teljes
ØrvØnyßnek tekintett bizony�tvÆny igazol; vagy

d) hÆrom egymÆst kçvetı Øv çnÆll� vÆllalkoz�kØnt, ha a
jogosult igazolni tudja, hogy azt megelızıen legalÆbb çt
Øven kereszt�l a sz�ban forg� tevØkenysØget munkavÆllal�-
kØnt vØgezte; vagy

e) çt egymÆst kçvetı Øv, vezetı beosztÆsban, amelybıl a
jogosult legalÆbb hÆrom Øvet technikai jellegß feladatokkal
Øs a vÆllalkozÆs legalÆbb egy osztÆlyÆØrt val� felelıssØggel
egy�tt jÆr� beosztÆsban tçltçtt el, ha igazolni tudja, hogy
korÆbban a kØrdØses tevØkenysØget illetıen legalÆbb hÆrom-
Øves kØpzØsben rØszes�lt, amelyet a tagÆllam Æltal elismert
vagy egy illetØkes szakmai szervezet Æltal teljes ØrvØnyßnek
tekintett bizony�tvÆny igazol.

(2) Az a) Øs a d) pontban eml�tett esetben feltØtel, hogy a
tevØkenysØg vØgzØse a hiÆnytalan kØrelemnek az Ørintett
szemØly Æltal az 56. cikkben eml�tett illetØkes hat�sÆghoz
tçrtØnı benyœjtÆsÆt megelızı 10 ØvnØl nem rØgebben fejezı-
dçtt be.

(3) Az (1) bekezdØs e) pontja nem alkalmazhat� az ISIC-n�-
menklatœra korÆbbi 855. csoportjÆba tartoz�, fodrÆszatokban
vØgzett tevØkenysØgekre.

18. cikk

A IV. mellØklet II. jegyzØkØben eml�tett tevØkenysØgek

(1) A IV. mellØklet II. jegyzØkØben eml�tett tevØkenysØgek
vØgzØsØnek megkçvetelt idıtartama:

a) çt egymÆst kçvetı Øv çnÆll� vÆllalkoz�kØnt vagy vÆllalkozÆs
vezetıjekØnt; vagy

b) hÆrom egymÆst kçvetı Øv çnÆll� vÆllalkoz�kØnt vagy vÆllal-
kozÆs vezetıjekØnt, ha a jogosult igazolja, hogy korÆbban a
kØrdØses tevØkenysØget illetıen legalÆbb hÆromØves
kØpzØsben rØszes�lt, amelyet a tagÆllam Æltal elismert vagy
egy illetØkes szakmai szervezet Æltal teljes ØrvØnyßnek tekin-
tett bizony�tvÆny igazol; vagy

c) nØgy egymÆst kçvetı Øv çnÆll� vÆllalkoz�kØnt vagy vÆllal-
kozÆs vezetıjekØnt, ha a jogosult igazolni tudja, hogy
korÆbban a kØrdØses tevØkenysØget illetıen legalÆbb kØtØves
kØpzØsben rØszes�lt, amelyet a tagÆllam Æltal elismert vagy
egy illetØkes szakmai szervezet Æltal teljes ØrvØnyßnek tekin-
tett bizony�tvÆny igazol; vagy

d) hÆrom egymÆst kçvetı Øv çnÆll� vÆllalkoz�kØnt vagy vÆllal-
kozÆs vezetıjekØnt, ha a jogosult igazolni tudja, hogy azt
megelızıen legalÆbb çt Øven kereszt�l a kØrdØses tevØkeny-
sØget munkavÆllal�kØnt vØgezte; vagy

e) çt egymÆst kçvetı Øv munkavÆllal�kØnt, ha a jogosult
igazolni tudja, hogy korÆbban a kØrdØses tevØkenysØget
illetıen legalÆbb hÆromØves kØpzØsben rØszes�lt, amelyet a
tagÆllam Æltal elismert vagy egy illetØkes szakmai szervezet
Æltal teljes ØrvØnyßnek tekintett bizony�tvÆny igazol; vagy

f) hat egymÆst kçvetı Øv munkavÆllal�kØnt, ha a jogosult
igazolni tudja, hogy korÆbban a kØrdØses tevØkenysØget
illetıen legalÆbb kØtØves kØpzØsben rØszes�lt, amelyet a
tagÆllam Æltal elismert vagy egy illetØkes szakmai szervezet
Æltal teljes ØrvØnyßnek tekintett bizony�tvÆny igazol.

(2) Az a) Øs a d) pontban eml�tett esetben feltØtel, hogy a
tevØkenysØg vØgzØse a hiÆnytalan kØrelemnek az Ørintett
szemØly Æltal az 56. cikkben eml�tett illetØkes hat�sÆghoz
tçrtØnı benyœjtÆsÆt megelızı 10 ØvnØl nem rØgebben fejezı-
dçtt be.

19. cikk

A IV. mellØklet III. jegyzØkØben eml�tett tevØkenysØgek

(1) A IV. mellØklet III. jegyzØkØben eml�tett tevØkenysØgek
vØgzØsØnek megkçvetelt idıtartama:

a) hÆrom egymÆst kçvetı Øv çnÆll� vÆllalkoz�kØnt vagy vÆllal-
kozÆs vezetıjekØnt; vagy

b) kØt egymÆst kçvetı Øv çnÆll� vÆllalkoz�kØnt vagy vÆllal-
kozÆs vezetıjekØnt, ha a jogosult igazolni tudja, hogy
korÆbban a kØrdØses tevØkenysØget illetıen kØpzØsben rØsze-
s�lt, amelyet a tagÆllam Æltal elismert vagy egy illetØkes
szakmai szervezet Æltal teljes ØrvØnyßnek tekintett bizony�t-
vÆny igazol; vagy

c) kØt egymÆst kçvetı Øv çnÆll� vÆllalkoz�kØnt vagy vÆllal-
kozÆs vezetıjekØnt, ha a jogosult igazolni tudja, hogy azt
megelızıen legalÆbb hÆrom Øven kereszt�l a kØrdØses tevØ-
kenysØget munkavÆllal�kØnt vØgezte; vagy

d) hÆrom egymÆst kçvetı Øv munkavÆllal�kØnt, ha a jogosult
igazolni tudja, hogy korÆbban a kØrdØses tevØkenysØget
illetıen kØpzØsben rØszes�lt, amelyet a tagÆllam Æltal elis-
mert vagy egy illetØkes szakmai szervezet Æltal teljes
ØrvØnyßnek tekintett bizony�tvÆny igazol.

(2) Az a) Øs a d) pontban eml�tett esetben feltØtel, hogy a
tevØkenysØg vØgzØse a hiÆnytalan kØrelemnek az Ørintett
szemØly Æltal az 56. cikkben eml�tett illetØkes hat�sÆghoz
tçrtØnı benyœjtÆsÆt megelızı 10 ØvnØl nem rØgebben fejezı-
dçtt be.
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20. cikk

A IV. mellØkletben szereplı tevØkenysØgek jegyzØkeinek
m�dos�tÆsa

A IV. mellØkletben felsorolt azon tevØkenysØgek jegyzØkei,
amelyek tekintetØben a szakmai tapasztalat elismerØsØre a 16.
cikk szerint ker�l sor, az 58. cikk (2) bekezdØsben eml�tett eljÆ-
rÆssal çsszhangban m�dos�that�k a n�menklatœra naprakØsszØ
tØtele vagy egyØrtelmßvØ tØtele cØljÆb�l, feltØve, hogy ez nem
jelenti az egyes kateg�riÆkba sorolt tevØkenysØgek vÆltozÆsÆt.

III. FEJEZET

A K�PZ�SI MINIMUMK�VETELM�NYEK �SSZEHANGOL`SA
ALAPJ`N T�RT�N� ELISMER�S

1. SZAKASZ

`lta lÆnos rendelkezØsek

21. cikk

A feltØtel nØlk�li elismerØs elve

(1) Minden tagÆllam elismeri azokat az V. mellØklet 5.1.1.,
5.1.2., 5.2.2., 5.3.2., 5.3.3., 5.4.2., 5.6.2., illetve 5.7.1. pont-
jÆban szereplı, ÆltalÆnos orvosi Øs szakorvosi szakmai tevØkeny-
sØgek megkezdØsØre jogos�t� orvosi, ÆltalÆnos Æpol�i, fogorvosi,
fogszakorvosi, Ællatorvosi, gy�gyszerØszi, illetve Øp�tØszmØrnçki,
elı�rt kØpes�tØs megszerzØsØt tanœs�t� okiratokat, amelyek
megfelelnek a 24., 25., 31., 34., 35., 38., 44., illetve 46.
cikkben foglalt kØpzØsi minimumkçvetelmØnyeknek, Øs a
szakmai tevØkenysØgek gyakorlÆsÆnak megkezdØse Øs gyakor-
lÆsa cØljÆb�l ezeket az okiratokat a sajÆt ter�letØn ugyanolyan
hatÆlyœnak tekinti, mint az elı�rt kØpes�tØsek megszerzØsØt
tanœs�t�, Æltala kibocsÆtott okiratokat.

Az ilyen, elı�rt kØpes�tØs megszerzØsØt tanœs�t� okiratot a
tagÆllam illetØkes szerveinek kell kibocsÆtania, Øs ahhoz sz�ksØg
szerint az V. mellØklet 5.1.1., 5.1.2., 5.2.2., 5.3.2., 5.3.3.,
5.4.2., 5.6.2., illetve 5.7.1. pontjÆban eml�tett igazolÆst kell
csatolni.

Az elsı Øs a mÆsodik albekezdØs rendelkezØsei nem Ørintik a
23., 27., 33., 37., 39. Øs 49. cikkben eml�tett szerzett jogokat.

(2) Minden tagÆllam, a hÆziorvosi praxisnak az adott
tagÆllam szociÆlis biztonsÆgi rendszere keretØben val� gyakor-
lÆsa cØljÆb�l elismeri azokat az elı�rt kØpes�tØs megszerzØsØt
tanœs�t� okiratokat, amelyek az V. mellØklet 5.1.4. pontjÆban
szerepelnek, Øs amelyeket valamely tagÆllam ÆllampolgÆra
szÆmÆra mÆs tagÆllam bocsÆtott ki a 28. cikkben megÆllap�tott
kØpzØsi minimumkçvetelmØnyekkel çsszhangban.

Az elızı albekezdØs rendelkezØsei nem Ørintik a 30. cikkben
eml�tett szerzett jogokat.

(3) Minden tagÆllam elismeri azokat a tagÆllami Ællampol-
gÆrok rØszØre mÆs tagÆllamok Æltal kibocsÆtott Øs az V.
mellØklet 5.5.2. pontjÆban szereplı, elı�rt sz�lØsznıi kØpes�tØs
megszerzØsØt tanœs�t� okiratokat, amelyek megfelelnek a 40.
cikkben eml�tett kØpzØsi minimumkçvetelmØnyeknek Øs a 41.
cikkben meghatÆrozott kritØriumoknak, tovÆbbÆ a szakmai
tevØkenysØgek megkezdØse Øs gyakorlÆsa cØljÆb�l ezeket az
okiratokat a sajÆt ter�letØn ugyanolyan hatÆlyœnak tekinti, mint
az elı�rt kØpes�tØsek megszerzØsØt tanœs�t�, Æltala kibocsÆtott
okiratokat. Ez a rendelkezØs nem Ørinti a 23. Øs a 43. cikkben
eml�tett szerzett jogokat.

(4) A tagÆllamok nem kçtelesek az V. mellØklet 5.6.2. pont-
jÆban eml�tett, elı�rt kØpes�tØs megszerzØsØt tanœs�t� okiratokat
figyelembe venni œj, kçzforgalmœ gy�gyszertÆrak megnyitÆsa
esetØben. E bekezdØs alkalmazÆsÆban a hÆrom ØvnØl rçvidebb
ideje mßkçdı gy�gyszertÆrakat is œj gy�gyszertÆraknak kell
tekinteni.

(5) Az V. mellØklet 5.7.1. pontjÆban szereplı, elı�rt Øp�tØsz-
mØrnçki kØpes�tØs megszerzØsØt tanœs�t� okirat, amelyet az (1)
bekezdØs ØrtelmØben feltØtel nØlk�l el kell ismerni, olyan kØpzØs
elvØgzØsØt igazolja, amely legkorÆbban az ugyanazon mellØk-
letben eml�tett referencia-tanØv folyamÆn kezdıdçtt.

(6) Az orvosi, ÆltalÆnos Æpol�i, fogorvosi, Ællatorvosi,
sz�lØsznıi, illetve gy�gyszerØszi szakmai tevØkenysØgek gyakor-
lÆsÆnak megkezdØsØt Øs gyakorlÆsÆt minden tagÆllam az V.
mellØklet 5.1.1., 5.1.2., 5.1.4., 5.2.2., 5.3.2., 5.3.3., 5.4.2.,
5.5.2. Øs 5.6.2. pontjÆban eml�tett, elı�rt kØpes�tØs megszerzØsØt
tanœs�t� okirathoz kçti, amely tanœs�tja, hogy az Ørintett
szemØly a kØpzØse sorÆn megszerezte a 24. cikk (3) bekezdØ-
sØben, a 31. cikk (6) bekezdØsØben, a 34. cikk (3) bekezdØsØben,
a 38. cikk (3) bekezdØsØben, a 40. cikk (3) bekezdØsØben, illetve
a 44. cikk (3) bekezdØsØben eml�tett ismereteket Øs kØszsØgeket.

A 24. cikk (3) bekezdØsØben, a 31. cikk (6) bekezdØsØben, a 34.
cikk (3) bekezdØsØben, a 38. cikk (3) bekezdØsØben, a 40. cikk
(3) bekezdØsØben Øs a 44. cikk (3) bekezdØsØben eml�tett isme-
retek Øs kØszsØgek kçrØt az 58. cikk (2) bekezdØsØben eml�tett
eljÆrÆssal çsszhangban lehet a tudomÆnyos Øs technikai hala-
dÆshoz val� hozzÆigaz�tÆsa vØgett m�dos�tani.

Az ilyen naprakØsszØ tØtel egy tagÆllamban sem vonhatja maga
utÆn azon meglØvı jogszabÆlyi alapelvek m�dos�tÆsÆt, amelyek
a kØpzØs tekintetØben a szakmÆk szerkezetØre, valamint
amelyek a szakma gyakorlÆsÆnak termØszetes szemØlyek Æltali
megkezdØsØre vonatkoznak.
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(7) Minden tagÆllam kçzli a BizottsÆggal azokat a tçrvØnyi,
rendeleti Øs kçzigazgatÆsi rendelkezØseket, amelyeket az elı�rt
kØpes�tØsek megszerzØsØt tanœs�t� okiratoknak az e fejezet
hatÆlya alÆ tartoz� ter�leten tçrtØnı kibocsÆtÆsÆt illetıen fogad
el. TovÆbbÆ, a 8. szakaszban eml�tett ter�let elı�rt kØpes�tØs
megszerzØsØt tanœs�t� okiratai esetØben ezt az Ørtes�tØst a tçbbi
tagÆllamhoz kell intØzni.

A BizottsÆg az Eur�pai Uni� Hivatalos LapjÆban megfelelı kçzle-
mØnyt tesz kçzzØ, amely tartalmazza az elı�rt kØpes�tØsek
megszerzØsØt tanœs�t� okiratoknak a tagÆllamok Æltal elfogadott
c�meit, adott esetben az elı�rt kØpes�tØs megszerzØsØt tanœs�t�
okiratot kibocsÆt� szerv megnevezØsØt, az okiratot k�sØrı
igazolÆs megnevezØsØt, Øs az V. mellØklet 5.1.1., 5.1.2., 5.1.4.,
5.2.2., 5.3.2., 5.3.3., 5.4.2., 5.5.2., 5.6.2., illetve 5.7.1. pont-
jÆban eml�tett, az elıbbieknek megfelelı szakmai c�meket.

22. cikk

A kØpzØsre vonatkoz� kçzçs rendelkezØsek

A 24., 25., 28., 31., 34., 35., 38., 40., 44. Øs 46. cikkben eml�-
tett kØpzØs tekintetØben:

a) a tagÆllamok az illetØkes hat�sÆgok Æltal megÆllap�tott feltØ-
telek mellett engedØlyezhetik a nem nappali kØpzØst; ezek a
hat�sÆgok biztos�tjÆk, hogy az ilyen kØpzØs teljes idıtar-
tama, szintje Øs minısØge ne maradjon el a folyamatos
nappali kØpzØsØhez kØpest;

b) az egyes tagÆllamokra jellemzı eljÆrÆsokkal çsszhangban, a
szakmai tovÆbbkØpzØs biztos�tja, hogy azok, akik tanulmÆ-
nyaikat befejeztØk, a biztonsÆgos Øs tØnyleges gyakorlat
fenntartÆsÆhoz sz�ksØges mØrtØkben lØpØst tudjanak tartani
a szakmai haladÆssal.

23. cikk

Szerzett jogok

(1) Az Ørintett szakmÆk tekintetØben szerzett meghatÆrozott
jogok sØrelme nØlk�l, amennyiben tagÆllami ÆllampolgÆrok
birtokÆban lØvı, ÆltalÆnos orvosi Øs szakorvosi szakmai tevØ-
kenysØg megkezdØsØre jogos�t� orvosi, tovÆbbÆ ÆltalÆnos Æpol�i,
fogorvosi, fogszakorvosi, Ællatorvosi, sz�lØsznıi Øs gy�gysze-
rØszi, elı�rt kØpes�tØs megszerzØsØt tanœs�t� okiratok nem
felelnek meg a 24., 25., 31., 34., 35., 38., 40. Øs 44. cikkben
eml�tett valamennyi kØpzØsi kçvetelmØnynek, minden tagÆllam
elegendı bizony�tØkkØnt ismeri el a tagÆllamok Æltal kibocsÆtott,
elı�rt kØpes�tØs megszerzØsØt tanœs�t� okiratot annyiban,
amennyiben az az okirat az V. mellØklet 5.1.1., 5.1.2., 5.2.2.,
5.3.2., 5.3.3., 5.4.2., 5.5.2. Øs 5.6.2. pontjÆban megÆllap�tott
referenciaidıpont elıtt megkezdett kØpzØs sikeres elvØgzØsØt
tanœs�tja, Øs amennyiben az okirathoz egy olyan igazolÆst
csatoltak, amely szerint annak birtokosa a sz�ban forg� tevØ-
kenysØget az igazolÆs kibocsÆtÆsÆt megelızı çt Øv folyamÆn

legalÆbb hÆrom egymÆst kçvetı Øven kereszt�l tØnylegesen Øs
jogszerßen gyakorolta.

(2) Ugyanezek a rendelkezØsek vonatkoznak azokra a volt
NØmet Demokratikus KçztÆrsasÆg ter�letØn megszerzett, Ælta-
lÆnos orvosi Øs szakorvosi szakmai tevØkenysØg megkezdØsØre
jogos�t� orvosi, ÆltalÆnos Æpol�i, fogorvosi, fogszakorvosi, Ællat-
orvosi, sz�lØsznıi Øs gy�gyszerØszi elı�rt kØpes�tØs megszerzØsØt
tanœs�t� okiratokra, amelyek nem felelnek meg a 24., 25., 31.,
34., 35., 38., 40. Øs 44. cikkben eml�tett valamennyi kØpzØsi
minimumkçvetelmØnynek, ha az ilyen okirat igazolja annak a
kØpzØsnek a sikeres elvØgzØsØt, amelyet az alÆbbi idıpontot
megelızıen kezdtek meg:

a) 1990. okt�ber 3-a az ÆltalÆnos orvosok, ÆltalÆnos Æpol�k,
ÆltalÆnos fogorvosok, fogszakorvosok, Ællatorvosok, sz�-
lØsznık Øs gy�gyszerØszek esetØben, valamint

b) 1992. Æprilis 3-a a szakorvosok esetØben.

Az elsı albekezdØsben eml�tett, elı�rt kØpes�tØs megszerzØsØt
tanœs�t� okirat a birtokosÆt feljogos�tja arra, hogy a szakmai
tevØkenysØget NØmetorszÆg egØsz ter�letØn ugyanolyan feltØte-
lek mellett gyakorolja, mint amilyen feltØtelek mellett a tevØ-
kenysØg az illetØkes nØmet hat�sÆgok Æltal kibocsÆtott, az V.
mellØklet 5.1.1., 5.1.2., 5.2.2., 5.3.2., 5.3.3., 5.4.2., 5.5.2. Øs
5.6.2. pontjÆban eml�tett, elı�rt kØpes�tØs megszerzØsØt tanœs�t�
okirat alapjÆn gyakorolhat�.

(3) A 37. cikk (1) bekezdØse rendelkezØseinek sØrelme
nØlk�l, minden tagÆllam elismeri azokat a tagÆllami Ællampol-
gÆrok birtokÆban lØvı, ÆltalÆnos orvosi Øs szakorvosi szakmai
tevØkenysØg megkezdØsØre feljogos�t�, tovÆbbÆ ÆltalÆnos Æpol�i,
Ællatorvosi, sz�lØsznıi, gy�gyszerØszi Øs Øp�tØszmØrnçki elı�rt
kØpes�tØs megszerzØsØt tanœs�t� okiratokat, amelyeket a volt
CsehszlovÆkia bocsÆtott ki, vagy amelyek esetØben az Ørintettek
a kØpzØst � a Cseh KçztÆrsasÆg Øs SzlovÆkia esetØben �
1993. januÆr 1-je elıtt kezdtØk meg, amennyiben a fent eml�tett
kØt tagÆllam bÆrmelyikØnek hat�sÆgai tanœs�tjÆk, hogy az elı�rt
kØpes�tØs megszerzØsØt tanœs�t�, kØrdØses okirat � az ÆltalÆnos
orvosi Øs szakorvosi, ÆltalÆnos Æpol�i, Ællatorvosi, sz�lØsznıi Øs
gy�gyszerØszi szakmai tevØkenysØg gyakorlÆsÆnak megkezdØse
tekintetØben a 45. cikk (2) bekezdØsØben eml�tett tevØkenysØgek
vonatkozÆsÆban, az Øp�tØszmØrnçki szakmai tevØkenysØg
gyakorlÆsÆnak megkezdØse tekintetØben a 48. cikkben eml�tett
tevØkenysØgek vonatkozÆsÆban, valamint az e tevØkenysØgek
gyakorlÆsa tekintetØben � ter�let�kçn jogilag ugyanœgy ØrvØ-
nyes, mint az Æltaluk kibocsÆtott, elı�rt kØpes�tØs megszerzØsØt
tanœs�t� okirat, illetve, az Øp�tØszmØrnçkçk tekintetØben a VI.
mellØklet 6.2. pontjÆban e kØt tagÆllamra vonatkoz�an meg-
jelçlt, elı�rt kØpes�tØs megszerzØsØt tanœs�t� okirat.

Az ilyen tanœs�tvÆnyhoz csatolni kell az ugyanazon hat�sÆgok
Æltal kibocsÆtott igazolÆst, amely igazolja, hogy ezek a szemØ-
lyek a kØrdØses tevØkenysØget ter�let�kçn az igazolÆs keltØt
megelızı çt Øv folyamÆn legalÆbb hÆrom egymÆst kçvetı Øven
kereszt�l tØnylegesen Øs jogszerßen gyakoroltÆk.
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(4) Minden tagÆllam elismeri azokat a tagÆllami Ællampol-
gÆrok birtokÆban lØvı, ÆltalÆnos orvosi Øs szakorvosi szakmai
tevØkenysØg megkezdØsØre feljogos�t�, tovÆbbÆ ÆltalÆnos Æpol�i,
fogorvosi, fogszakorvosi, Ællatorvosi, sz�lØsznıi, gy�gyszerØszi
Øs Øp�tØszmØrnçki elı�rt kØpes�tØs megszerzØsØt tanœs�t� okira-
tokat, amelyeket a volt Szovjetuni� bocsÆtott ki, vagy amelyek
esetØben az Ørintettek a kØpzØst

a) �sztorszÆg esetØben 1991. augusztus 20-a elıtt,

b) LettorszÆg esetØben 1991. augusztus 21-e elıtt,

c) LitvÆnia esetØben 1990. mÆrcius 11-e elıtt

kezdtØk meg, amennyiben a fent eml�tett hÆrom tagÆllam
bÆrmelyikØnek hat�sÆgai tanœs�tja, hogy az elı�rt kØpes�tØs
megszerzØsØt tanœs�t�, kØrdØses okirat � az ÆltalÆnos orvosi Øs
szakorvosi, ÆltalÆnos Æpol�i, fogorvosi, fogszakorvosi, Ællator-
vosi, sz�lØsznıi Øs gy�gyszerØszi szakmai tevØkenysØg gyakorlÆ-
sÆnak megkezdØse tekintetØben a 45. cikk (2) bekezdØsØben
eml�tett tevØkenysØgek vonatkozÆsÆban, az Øp�tØszmØrnçki
szakmai tevØkenysØg gyakorlÆsÆnak megkezdØse tekintetØben a
48. cikkben eml�tett tevØkenysØgek vonatkozÆsÆban, valamint
az e tevØkenysØgek gyakorlÆsa tekintetØben � ter�let�kçn
jogilag ugyanœgy ØrvØnyes, mint az Æltaluk kibocsÆtott, elı�rt
kØpes�tØs megszerzØsØt tanœs�t� okirat, illetve, az Øp�tØszmØr-
nçkçk tekintetØben a VI. mellØklet 6.2. pontjÆban e hÆrom
tagÆllamra vonatkoz�an megjelçlt, elı�rt kØpes�tØs megszerzØsØt
tanœs�t� okirat.

Az ilyen tanœs�tvÆnyhoz csatolni kell az ugyanazon hat�sÆgok
Æltal kibocsÆtott igazolÆst, amely igazolja, hogy ezek a szemØ-
lyek a kØrdØses tevØkenysØget ter�let�kçn az igazolÆs keltØt
megelızı çt Øv folyamÆn legalÆbb hÆrom egymÆst kçvetı Øven
kereszt�l tØnylegesen Øs jogszerßen gyakoroltÆk.

Azoknak az elı�rt Ællatorvosi kØpes�tØs megszerzØsØt tanœs�t�
okiratoknak az esetØben, amelyeket a volt Szovjetuni� bocsÆtott
ki, vagy amelyek esetØben az Ørintettek a kØpzØst �sztorszÆg
esetØben 1991. augusztus 20-a elıtt kezdtØk meg, az elızı
albekezdØsben eml�tett tanœs�tvÆnyhoz csatolni kell az Øszt
hat�sÆgok Æltal kibocsÆtott olyan igazolÆst, amely szerint ezek a
szemØlyek a kØrdØses tevØkenysØget ter�let�kçn az igazolÆs
keltØt megelızı hØt Øv folyamÆn legalÆbb çt egymÆst kçvetı
Øven kereszt�l tØnylegesen Øs jogszerßen gyakoroltÆk.

(5) Minden tagÆllam elismeri azokat a tagÆllami Ællampol-
gÆrok birtokÆban lØvı, ÆltalÆnos orvosi Øs szakorvosi szakmai
tevØkenysØg megkezdØsØre feljogos�t�, tovÆbbÆ ÆltalÆnos Æpol�i,
fogorvosi, fogszakorvosi, Ællatorvosi, sz�lØsznıi, gy�gyszerØszi
Øs Øp�tØszmØrnçki elı�rt kØpes�tØs megszerzØsØt tanœs�t� okira-
tokat, amelyeket a volt JugoszlÆvia bocsÆtott ki, vagy amelyek
esetØben az Ørintettek a kØpzØst SzlovØnia esetØben 1991.
jœnius 25-e elıtt kezdtØk meg, amennyiben a fent eml�tett
tagÆllam hat�sÆgai tanœs�tjÆk, hogy az elı�rt kØpes�tØs megszer-
zØsØt tanœs�t�, kØrdØses okirat � az ÆltalÆnos orvosi Øs szakor-
vosi, ÆltalÆnos Æpol�i, fogorvosi, fogszakorvosi, Ællatorvosi,
sz�lØsznıi Øs gy�gyszerØszi szakmai tevØkenysØg gyakorlÆsÆnak
megkezdØse tekintetØben a 45. cikk (2) bekezdØsØben eml�tett

tevØkenysØgek vonatkozÆsÆban, az Øp�tØszmØrnçki szakmai
tevØkenysØg gyakorlÆsÆnak megkezdØse tekintetØben a 48.
cikkben eml�tett tevØkenysØgek vonatkozÆsÆban, valamint az e
tevØkenysØgek gyakorlÆsa tekintetØben � ter�let�kçn jogilag
ugyanœgy ØrvØnyes, mint az Æltaluk kibocsÆtott, elı�rt kØpes�tØs
megszerzØsØt tanœs�t� okirat, illetve, az Øp�tØszmØrnçkçk tekin-
tetØben a VI. mellØklet 6.3. pontjÆban e tagÆllamra vonatkoz�an
megjelçlt, elı�rt kØpes�tØs megszerzØsØt tanœs�t� okirat.

Az ilyen tanœs�tvÆnyhoz csatolni kell az ugyanazon hat�sÆgok
Æltal kibocsÆtott igazolÆst, amely szerint ezek a szemØlyek a
kØrdØses tevØkenysØget ter�let�kçn az igazolÆs keltØt megelızı
çt Øv folyamÆn legalÆbb hÆrom egymÆst kçvetı Øven kereszt�l
tØnylegesen Øs jogszerßen gyakoroltÆk.

(6) Azon tagÆllami ÆllampolgÆrok esetØben, akiknek a birto-
kÆban lØvı orvosi, ÆltalÆnos Æpol�i, fogorvosi, Ællatorvosi,
sz�lØsznıi Øs gy�gyszerØszi elı�rt kØpes�tØs megszerzØsØt tanœ-
s�t� okirat nem azt a c�met tartalmazza, amelyet az adott
tagÆllam vonatkozÆsÆban az V. mellØklet 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3.,
5.1.4., 5.2.2., 5.3.2., 5.3.3., 5.4.2., 5.5.2. Øs 5.6.2. pontja
megad, minden tagÆllam elegendı bizony�tØkkØnt ismeri el az
adott tagÆllam Æltal kibocsÆtott, elı�rt kØpes�tØs megszerzØsØt
tanœs�t� okiratot abban az esetben, ha ahhoz az illetØkes hat�-
sÆgok vagy szervek Æltal kibocsÆtott igazolÆst csatoltak.

Az elsı albekezdØsben eml�tett igazolÆsnak tartalmaznia kell,
hogy az elı�rt kØpes�tØs megszerzØsØt tanœs�t� okirat a 24., 25.,
28., 31., 34., 35., 38., 40., illetve 44. cikknek megfelelı kØpzØs
sikeres elvØgzØsØt igazolja, valamint, hogy az okiratot az azt
kibocsÆt� tagÆllam ugyanœgy kezeli, mint azokat a kØpes�tØ-
seket, amelyek c�meit az V. mellØklet 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3.,
5.1.4., 5.2.2., 5.3.2., 5.3.3., 5.4.2., 5.5.2. Øs 5.6.2. pontja tartal-
mazza.

2. SZAKASZ

Orvosok

24. cikk

`ltalÆnos orvosi kØpzØs

(1) Az ÆltalÆnos orvosi kØpzØsre tçrtØnı felvØtel feltØtele a
sz�ban forg� egyetemi tanulmÆnyok megkezdØsØre jogos�t�
oklevØl vagy bizony�tvÆny meglØte.

(2) Az ÆltalÆnos orvosi kØpzØsnek çsszesen legalÆbb hatØves
tanulmÆnyi idıszakot vagy 5 500 �rÆnyi elmØleti Øs gyakorlati
kØpzØst kell magÆban foglalnia, amelyet egyetem nyœjt, vagy
amelyet egyetem fel�gyelete alatt nyœjtanak.

Azok esetØben, akik tanulmÆnyaikat 1972. januÆr 1-je elıtt
kezdtØk meg, az elsı albekezdØsben eml�tett kØpzØs hat
h�napig tart�, nappali tagozaton vØgzett, egyetemi szintß Øs az
illetØkes hat�sÆgok Æltal fel�gyelt gyakorlati kØpzØst tartal-
mazhat.
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(3) Az ÆltalÆnos orvosi kØpzØsnek garantÆlnia kell, hogy az
Ørintett szemØly megszerezte a kçvetkezı ismereteket Øs kØszsØ-
geket:

a) megfelelı ismeretek az orvoslÆs alapjÆt kØpezı tudomÆ-
nyokr�l, illetve a tudomÆnyos m�dszerek � ideØrtve a biol�-
giai funkci�k mØrØsi elveit � helyes megØrtØse, a tudomÆ-
nyosan megalapozott tØnyek ØrtØkelØsØnek Øs az adatok
elemzØsØnek kØpessØge;

b) az egØszsØges Øs beteg emberi test felØp�tØsØnek, funkci�inak
Øs viselkedØsØnek, valamint az emberi egØszsØg, illetve a
fizikai Øs tÆrsadalmi kçrnyezet kçzçtti kapcsolatnak meg-
felelı megØrtØse;

c) a klinikai szakter�letek Øs gyakorlatok megfelelı ismerete,
amely egysØges kØpet biztos�t az orvos szÆmÆra a mentÆlis
Øs fizikÆlis betegsØgekrıl a betegsØg-megelızØs, a diagn�zis
Øs terÆpia, illetve az emberi szaporodÆs szempontjÆb�l;

d) k�rhÆzban, megfelelı fel�gyelet alatt elsajÆt�tott klinikai
gyakorlat.

25. cikk

Szakorvosi kØpzØs

(1) A szakorvosi kØpzØsre tçrtØnı felvØtel feltØtele a 24.
cikkben eml�tett kØpzØsi program rØszØt kØpezı hatØves tanul-
mÆnyi idıszak befejezØse Øs ØrvØnyes lezÆrÆsa, amelynek sorÆn
a hallgat� elsajÆt�totta a megfelelı orvostudomÆnyi alapismere-
teket.

(2) A szakorvosi kØpzØs egyetemen, vagy gyakorl�
k�rhÆzban, vagy adott esetben az illetØkes hat�sÆgok vagy
szervek Æltal erre a cØlra engedØlyezett egØszsØg�gyi intØz-
mØnyben zajl� elmØleti Øs gyakorlati kØpzØsbıl Æll.

A tagÆllamok biztos�tjÆk, hogy az V. mellØklet 5.1.3. pontjÆban
eml�tett szakorvosi kØpzØsek minimÆlis idıtartama Ørje el az
ugyanazon pontban elı�rt idıtartamot. A kØpzØs az illetØkes
hat�sÆgok vagy szervek fel�gyelete alatt tçrtØnik. A kØpzØs
keretØben a szakorvos-jelçlt szemØlyesen vesz rØszt az Ørintett
egØszsØg�gyi szervezeti egysØgek tevØkenysØgØben Øs felada-
taiban.

(3) A kØpzØsre teljes munkaidıben, az illetØkes hat�sÆgok
Æltal elismert meghatÆrozott intØzmØnyekben ker�l sor. A
kØpzØs magÆban foglalja a kØpzØst nyœjt� osztÆly orvosi tevØ-
kenysØgeinek teljes kçrØben val� rØszvØtelt, beleØrtve az �gyelet
ellÆtÆsÆt is, oly m�don, hogy a szakorvos-jelçlt, az illetØkes

hat�sÆgok Æltal megÆllap�tott eljÆrÆsi rendnek megfelelıen, a
teljes munkahØt alatt Øs az egØsz Øv folyamÆn a szakmai tevØ-
kenysØgØt teljes egØszØben elmØleti Øs gyakorlati kØpzØsØre
ford�tja. Ennek megfelelıen, az ilyen beosztÆsban megfelelı
javadalmazÆs jÆr.

(4) A tagÆllamok a szakorvosi kØpzØs elvØgzØsØt tanœs�t�
okirat kibocsÆtÆsÆt az V. mellØklet 5.1.1. pontjÆban eml�tett,
ÆltalÆnos orvosi kØpzØs elvØgzØsØt tanœs�t� okirat meglØtØhez
kçtik.

(5) Az V. mellØklet 5.1.3. pontjÆban eml�tett minimÆlis
kØpzØsi idıtartamokat az 58. cikk (2) bekezdØsØben eml�tett
eljÆrÆssal çsszhangban lehet a tudomÆnyos Øs technikai hala-
dÆshoz val� hozzÆigaz�tÆsuk vØgett m�dos�tani.

26. cikk

A szakorvosi kØpzØs t�pusai

A szakorvosi elı�rt kØpes�tØs megszerzØsØt tanœs�t�, 21. cikkben
eml�tett okirat az V. mellØklet 5.1.2. pontjÆban eml�tett illetØkes
hat�sÆgok vagy szervek Æltal kibocsÆtott olyan okirat, amely az
Ørintett szakorvosi kØpzØs tekintetØben megfelel az egyes tagÆl-
lamokban hasznÆlatos Øs az V. mellØklet 5.1.3. pontjÆban eml�-
tett valamely c�mnek.

Olyan œj orvostudomÆnyi szakter�leteknek az V. mellØklet
5.1.3. pontjÆba tçrtØnı felvØtelØrıl, amelyek a tagÆllamok leg-
alÆbb kØtçtçdØben megtalÆlhat�k, az 58. cikk (2) bekezdØsØben
eml�tett eljÆrÆssal çsszhangban sz�lethet dçntØs, ezen irÆny-
elvnek a nemzeti jogi szabÆlyozÆs vÆltozÆsai f�ggvØnyØben
tçrtØnı naprakØsszØ tØtele cØljÆb�l.

27. cikk

A szakorvosok szerzett jogai

(1) A fogad� tagÆllam megkçvetelheti azokt�l a szakorvo-
sokt�l, akik nem teljes munkaidejß szakorvosi kØpzØsØt 1975.
jœnius 20-t�l hatÆlyos tçrvØnyi, rendeleti Øs kçzigazgatÆsi
rendelkezØsek szabÆlyoztÆk, Øs akik szakorvosi kØpzØs�ket
legkØsıbb 1983. december 31-ig kezdtØk meg, hogy az elı�rt
kØpes�tØs megszerzØsØt tanœs�t� okiratukhoz olyan igazolÆst
csatoljanak, amely szerint a kØrdØses tevØkenysØget az igazolÆs
kibocsÆtÆsÆt megelızı çt Øv folyamÆn legalÆbb hÆrom egymÆst
kçvetı Øven kereszt�l tØnylegesen Øs jogszerßen gyakoroltÆk.
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(2) Azokat a szakorvosi kØpes�tØseket, amelyeket Spanyolor-
szÆg bocsÆtott ki olyan orvosok rØszØre, akik szakorvosi kØpzØ-
s�ket 1995. januÆr 1-je elıtt fejeztØk be, minden tagÆllam
kçteles akkor is elismerni, ha a sz�ban forg� kØpzØs nem felel
meg a 25. cikkben elı�rt kØpzØsi minimumkçvetelmØnyeknek,
feltØve, hogy ehhez a kØpes�tØshez olyan, az illetØkes spanyol
hat�sÆgok Æltal kibocsÆtott igazolÆst csatolnak, amely szerint az
Ørintett szemØly sikerrel tette le azt a meghatÆrozott szakmai
ismeretekre vonatkoz� vizsgÆt, amely az 1497/99. sz. kirÆlyi
rendeletben megÆllap�tott, rendk�v�li elismerØsi intØzkedØsek
keretØben zajlott, annak megvizsgÆlÆsa cØljÆb�l, hogy az Ørintett
szemØly olyan szintß ismeretekkel Øs kØszsØgekkel rendelkezik,
amely hasonl� azon orvosokØhoz, akik az V. mellØklet 5.1.2. Øs
5.1.3. pontjÆban SpanyolorszÆgra vonatkoz�an meghatÆrozott
szakorvosi kØpes�tØssel rendelkeznek.

(3) Minden olyan tagÆllam, amely a tÆrgyban tçrvØnyi,
rendeleti vagy kçzigazgatÆsi rendelkezØseket alkalmaz, elegendı
bizony�tØkkØnt fogadja el azokat a mÆs tagÆllamok Æltal kibo-
csÆtott, elı�rt szakorvosi kØpes�tØs megszerzØsØt tanœs�t� okira-
tokat, amelyek a kØrdØses szakorvosi kØpzØs tekintetØben
megfelelnek a VI. mellØklet 6.1. pontjÆban szereplı valamely
c�mnek, amennyiben azok az okiratok olyan kØpzØst tanœs�-
tanak, amely az V. mellØklet 5.1.2. pontjÆban eml�tett referen-
ciaidıpont elıtt kezdıdçtt meg, Øs azokhoz olyan igazolÆst
csatoltak, amely szerint annak birtokosa a kØrdØses tevØkeny-
sØget a igazolÆs kibocsÆtÆsÆt megelızı çt Øv folyamÆn legalÆbb
hÆrom egymÆst kçvetı Øven kereszt�l tØnylegesen Øs
jogszerßen gyakorolta.

Ugyanezeket a rendelkezØseket kell alkalmazni azokra az elı�rt
szakorvosi kØpes�tØs megszerzØsØt tanœs�t� okiratokra,
amelyeket a volt NØmet Demokratikus KçztÆrsasÆg ter�letØn
szereztek meg, amennyiben azok olyan kØpzØst tanœs�tanak,
amely 1992. Æprilis 3-a elıtt kezdıdçtt meg, Øs amely a birto-
kosÆt feljogos�tja arra, hogy a szakmai tevØkenysØget NØmetor-
szÆg egØsz ter�letØn ugyanolyan feltØtelek mellett gyakorolja,
mint amilyen feltØtelek mellett a tevØkenysØg az illetØkes nØmet
hat�sÆgok Æltal kibocsÆtott, a VI. mellØklet 6.1. pontjÆban eml�-
tett, elı�rt kØpes�tØs megszerzØsØt tanœs�t� okirat alapjÆn gyako-
rolhat�.

(4) Minden olyan tagÆllam, amely a tÆrgyban tçrvØnyi,
rendeleti vagy kçzigazgatÆsi rendelkezØseket alkalmaz, elfogadja
azokat az elı�rt szakorvosi kØpes�tØs megszerzØsØt tanœs�t�
okiratokat, amelyek a kØrdØses szakorvosi kØpzØs tekintetØben
megfelelnek a VI. mellØklet 6.1. pontjÆban szereplı valamely
c�mnek, amelyeket az ott felsorolt tagÆllamok bocsÆtottak ki, Øs
amelyek olyan kØpzØst tanœs�tanak, amely az V. mellØklet 5.1.2.
pontjÆban eml�tett referenciaidıpontot kçvetıen Øs ð (*) elıtt
kezdıdçtt meg, tovÆbbÆ a szakorvosi szakmai tevØkenysØgek
gyakorlÆsÆnak megkezdØse Øs gyakorlÆsa cØljÆb�l ezeket az
okiratokat a sajÆt ter�letØn ugyanolyan hatÆlyœnak tekinti, mint
az elı�rt kØpes�tØsek megszerzØsØt tanœs�t�, Æltala kibocsÆtott
okiratokat.

(5) Minden olyan tagÆllam, amely hatÆlyon k�v�l helyezte az
V. mellØklet 5.1.2. pontjÆban Øs a VI. mellØklet 6.1. pontjÆban
eml�tett, elı�rt szakorvosi kØpes�tØs megszerzØsØt tanœs�t�
okiratok kibocsÆtÆsÆra vonatkoz� tçrvØnyi, rendeleti vagy kçz-
igazgatÆsi rendelkezØseit, Øs amely az ÆllampolgÆrait megilletı
szerzett jogokra vonatkoz� intØzkedØseket fogadott el, mÆs
tagÆllamok ÆllampolgÆrai szÆmÆra is biztos�tja, hogy az ilyen
intØzkedØsek kedvezmØnyezettjei legyenek, amennyiben az
adott, elı�rt kØpes�tØs megszerzØsØt tanœs�t� okirat kibocsÆtÆ-
sÆra azt megelızıen ker�lt sor, hogy a fogad� tagÆllam az Ørin-
tett szakter�letre vonatkoz�an az ilyen okiratok kibocsÆtÆsÆt
megsz�ntette.

Az eml�tett rendelkezØsek hatÆlyon k�v�l helyezØsØnek idıpont-
jait az V. mellØklet 5.1.3. pontja Øs a VI. mellØklet 6.1. pontja
tartalmazza.

28. cikk

HÆziorvosi szakkØpzØs

(1) A hÆziorvosi szakkØpzØsre tçrtØnı felvØtel feltØtele a 24.
cikkben eml�tett kØpzØsi program rØszØt kØpezı hatØves tanul-
mÆnyi idıszak befejezØse Øs ØrvØnyes lezÆrÆsa.

(2) A hÆziorvosi szakkØpzØs, amelynek vØgØn az elı�rt kØpe-
s�tØs megszerzØsØt tanœs�t� okirat kibocsÆtÆsÆra 2006. januÆr
1-je elıtt ker�l sor, legalÆbb kØt Øvig tart�, teljes munkaidejß
kØpzØs. Ha az elı�rt kØpes�tØs megszerzØsØt tanœs�t� okirat
kibocsÆtÆsÆra ezen idıpont utÆn ker�l sor, a kØpzØsnek legalÆbb
hÆrom Øvig tart�, teljes munkaidejß kØpzØsnek kell lennie.

Amennyiben a 24. cikkben eml�tett kØpzØsi program olyan
gyakorlati kØpzØst is tartalmaz, amelyre egy erre engedØllyel
rendelkezı, megfelelı hÆziorvosi felszerelØssel Øs osztÆlyokkal
rendelkezı k�rhÆzban, vagy egy erre engedØllyel rendelkezı
hÆziorvos praxisÆban folytatott gyakorlat rØszekØnt, vagy egy
erre engedØllyel rendelkezı, orvosi alapellÆtÆst nyœjt� kçz-
pontban ker�l sor, ennek a gyakorlati kØpzØsnek a tartamÆt, de
legfeljebb egy Øvet, be lehet szÆm�tani az elsı albekezdØsben a
2006. januÆr 1-jØn vagy azt kçvetıen kibocsÆtott bizony�tvÆ-
nyokra vonatkoz�an elı�rt idıtartamba.

A mÆsodik albekezdØsben foglalt lehetısØg csak azon tagÆl-
lamok szÆmÆra Æll rendelkezØsre, amelyekben a hÆziorvosi szak-
kØpzØs 2001. januÆr 1-je �ta kØtØves idıtartamœ volt.

(3) A hÆziorvosi szakkØpzØs nappali tagozaton, az illetØkes
hat�sÆgok vagy szervek fel�gyelete alatt tçrtØnik. A kØpzØs
inkÆbb gyakorlati, mint elmØleti.

A gyakorlati kØpzØsnek egyrØszt legalÆbb hat h�napig kell
tartania egy erre engedØllyel rendelkezı, megfelelı felszerelØssel
Øs osztÆlyokkal rendelkezı k�rhÆzban, mÆsrØszt, legalÆbb hat
h�napig kell tartania egy erre engedØllyel rendelkezı hÆziorvos
praxisÆban folytatott gyakorlat rØszekØnt, vagy egy erre enge-
dØllyel rendelkezı, orvosi alapellÆtÆst nyœjt� kçzpontban.
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A gyakorlati kØpzØst mÆs, ÆltalÆnos orvostudomÆnnyal foglal-
koz� egØszsØg�gyi intØzmØnyekkel vagy rendszerekkel egy�tt-
mßkçdve kell megtartani. A mÆsodik albekezdØsben megÆllap�-
tott minimÆlis idıtartamok sØrelme nØlk�l azonban a gyakorlati
kØpzØs legfeljebb hat h�napig tarthat az ÆltalÆnos orvostudo-
mÆnnyal foglalkoz� egyØb, erre engedØllyel rendelkezı egØsz-
sØg�gyi intØzmØnyben vagy rendszerben.

A kØpzØs magÆban foglalja a hallgat� szemØlyes rØszvØtelØt a
vele egy�tt dolgoz�k szakmai tevØkenysØgØben Øs felelıssØ-
gØben.

(4) A tagÆllamok a hÆziorvosi elı�rt kØpes�tØs megszerzØsØt
tanœs�t� okirat kibocsÆtÆsÆt az V. mellØklet 5.1.1. pontjÆban
eml�tett elı�rt ÆltalÆnos orvosi kØpes�tØs megszerzØsØt tanœs�t�
okirat meglØtØhez kçtik.

(5) A tagÆllamok kibocsÆthatnak az V. mellØklet 5.1.4. pont-
jÆban eml�tett, elı�rt kØpes�tØs megszerzØsØt tanœs�t� okiratot
olyan orvos rØszØre, aki nem vØgezte el az e cikkben elı�rt
kØpzØst, de elvØgzett egy att�l eltØrı, kiegØsz�tı kØpzØst,
amelyet valamely tagÆllam illetØkes hat�sÆga Æltal kibocsÆtott,
elı�rt kØpes�tØs megszerzØsØt tanœs�t� okirat igazol. Azonban a
hat�sÆgok az okiratot csak akkor bocsÆthatjÆk ki, ha az okirat
olyan ismereteket tanœs�t, amelyek minısØgileg egyenØrtØkß
szintßek az e cikkben elı�rt kØpzØs sorÆn megszerezhetı isme-
retekkel.

A tagÆllamok meghatÆrozzÆk tçbbek kçzçtt azt, hogy a
kØrelmezı Æltal mÆr elvØgzett kiegØsz�tı kØpzØs Øs mÆr
megszerzett szakmai tapasztalat milyen mØrtØkig lØphet az e
cikkben elı�rt kØpzØs helyØbe.

A tagÆllamok csak akkor bocsÆthatjÆk ki az V. mellØklet 5.1.4.
pontjÆban eml�tett, elı�rt kØpes�tØs megszerzØsØt tanœs�t�
okiratot, ha a kØrelmezı legalÆbb hat h�napos, ÆltalÆnos orvosi
tapasztalatot szerzett az e cikk (3) bekezdØsØben eml�tett t�pusœ
hÆziorvosi praxis keretØben vagy orvosi alapellÆtÆst nyœjt�
kçzpontban.

29. cikk

HÆziorvosi szakmai tevØkenysØgek gyakorlÆsa

A szerzett jogokra vonatkoz� rendelkezØsekre is figyelemmel, a
hÆziorvosi tevØkenysØgeknek a nemzeti szociÆlis biztonsÆgi
rendszer keretØben tçrtØnı gyakorlÆsÆt minden tagÆllam az V.
mellØklet 5.1.4. pontjÆban eml�tett, elı�rt kØpes�tØs megszer-
zØsØt tanœs�t� okirat meglØtØhez kçti.

A tagÆllamok a hÆzi orvosi szakkØpzØsben Øppen rØszt vevı
szemØlyeket e feltØtel teljes�tØse al�l mentes�thetik.

30. cikk

A hÆziorvosok szerzett jogai

(1) Minden tagÆllam meghatÆrozza a szerzett jogokat.
Azonban szerzett jogkØnt kell megadnia a hÆziorvosi tevØkeny-
sØgeknek a nemzeti szociÆlis biztonsÆgi rendszere keretØben
tçrtØnı gyakorlÆsÆra vonatkoz� jogot � az V. mellØklet 5.1.4.
pontjÆban eml�tett, elı�rt kØpes�tØs megszerzØsØt tanœs�t� okirat
hiÆnyÆban is �, minden olyan orvosnak, aki ezt a jogot, az
ugyanazon pontban meghatÆrozott referenciaidıpontt�l, az
ÆltalÆnos orvosi szakmai tevØkenysØgek gyakorlÆsÆnak megkez-
dØsØre jogos�t�, az orvosi szakmÆra alkalmazand� rendelke-
zØsek erejØnØl fogva Ølvezi, Øs aki az eml�tett idıpontt�l a
tagÆllam ter�letØn letelepedett, valamint a 21. vagy a 23. cikk
rendelkezØseinek hatÆlya alÆ tartozik.

Minden tagÆllam illetØkes hat�sÆga, kØrelemre, az elsı albe-
kezdØs szerint szerzett jogokat Ølvezı orvosok rØszØre � az V.
mellØklet 5.1.4. pontjÆban eml�tett, elı�rt kØpes�tØs megszer-
zØsØt tanœs�t� okirat hiÆnyÆban � olyan igazolÆst bocsÆt ki,
amely szerint annak birtokosa jogosult a hÆziorvosi tevØkenysØ-
geknek az adott tagÆllam nemzeti szociÆlis biztonsÆgi rendszere
keretØben tçrtØnı gyakorlÆsÆra.

(2) Minden tagÆllam elismeri az (1) bekezdØs mÆsodik albe-
kezdØsØben eml�tett, valamely tagÆllam ÆllampolgÆra szÆmÆra
egy mÆsik tagÆllam Æltal megadott igazolÆsokat, Øs azokat a
sajÆt ter�letØn ugyanolyan hatÆlyœnak tekinti, mint az elı�rt
kØpes�tØsek megszerzØsØt tanœs�t�, Æltala kibocsÆtott, Øs a
hÆziorvosi tevØkenysØgeknek a nemzeti szociÆlis biztonsÆgi
rendszere keretØben tçrtØnı gyakorlÆsÆra feljogos�t� okiratokat.

3. SZAKASZ

`lta lÆnos Æpol�k

31. cikk

`ltalÆnos Æpol�k kØpzØse

(1) Az ÆltalÆnos Æpol�i kØpzØsre tçrtØnı felvØtel feltØtele
vagy egy 10 Øves ÆltalÆnos Øs kçzØpiskolai oktatÆs elvØgzØse,
amelyet valamely tagÆllam illetØkes hat�sÆga vagy szerve Æltal
kibocsÆtott oklevØl vagy bizony�tvÆny, vagy egyØb okirat igazol,
vagy egy Æpol�kØpzı intØzmØny ezzel egyenØrtØkß felvØteli
vizsgÆjÆnak sikeres letØtelØt tanœs�t� bizony�tvÆny.

(2) Az ÆltalÆnos Æpol�i kØpzØs nappali tagozaton tçrtØnik Øs
legalÆbb az V. mellØklet 5.2.1. pontjÆban le�rt programot tartal-
mazza.

Az V. mellØklet 5.2.1. pontjÆban le�rt tartalmat az 58. cikk (2)
bekezdØsØben eml�tett eljÆrÆssal çsszhangban lehet a tudomÆ-
nyos Øs technikai haladÆshoz val� hozzÆigaz�tÆsa vØgett m�do-
s�tani.
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Az ilyen naprakØsszØ tØtel egy tagÆllamban sem vonhatja maga
utÆn azon meglØvı jogszabÆlyi alapelvek m�dos�tÆsÆt, amelyek
a kØpzØs tekintetØben a szakmÆk szerkezetØre, valamint a
szakma gyakorlÆsÆnak termØszetes szemØlyek Æltali megkezdØ-
sØre vonatkoznak.

(3) Az ÆltalÆnos Æpol�i kØpzØs legalÆbb hÆromØves vagy
4 600 �rÆs elmØleti kØpzØst Øs klinikai gyakorlatot foglal
magÆban, amelyen bel�l az elmØleti kØpzØs tartama a teljes
kØpzØs minimÆlis idıtartamÆnak legalÆbb egyharmadÆt, a
klinikai gyakorlat pedig legalÆbb a felØt teszi ki. A tagÆllamok
rØszlegesen mentes�thetik azokat, akik kØpzØsØnek egy rØsze
olyan kurzusokon tçrtØnt, amelyek legalÆbb ezzel egyenØrtØkß
szintßek voltak.

A tagÆllamok biztos�tjÆk, hogy az Æpol�kØpzØssel foglalkoz�
intØzetek a tanulmÆnyi program teljes idıtartama alatt felel-
jenek az elmØleti kØpzØs Øs a klinikai gyakorlat çsszehangolÆ-
sÆØrt.

(4) Az elmØleti kØpzØs az Æpol�kØpzØsnek az a rØsze,
amelynek sorÆn a hallgat�k elsajÆt�tjÆk az ÆltalÆnos egØszsØg-
�gyi ellÆtÆs szervezØsØhez, szolgÆltatÆsÆhoz Øs ØrtØkelØsØhez
sz�ksØges szakmai ismereteket Øs kØszsØgeket. A kØpzØst ÆpolÆ-
soktat�k Øs mÆs hozzÆrtı szemØlyek tartjÆk, Æpol�kØpzıkben Øs
mÆs, az oktatÆsi intØzmØny Æltal kivÆlasztott kØpzØsi lØtes�t-
mØnyben.

(5) A klinikai gyakorlat az Æpol�kØpzØsnek az a rØsze,
amelynek sorÆn a hallgat�k megtanuljÆk, hogy egy csoport
tagjakØnt Øs az egØszsØges vagy beteg emberekkel Øs/vagy
kçzçssØggel kçzvetlen kapcsolatban, az Æltaluk elsajÆt�tott isme-
retek Øs kØpzØs alapjÆn hogyan szervezzØk meg, hogyan
vØgezzØk, Øs hogyan ØrtØkeljØk az igØnyelt teljes kçrß betegÆpo-
lÆst. A hallgat�k nemcsak azt tanuljÆk meg, hogy hogyan
dolgozzanak csoportban, hanem azt is, hogy hogyan vezes-
senek egy csoportot, Øs hogyan szervezzØk meg egy egØszsØg-
�gyi intØzetben vagy a kçzçssØgben az ÆltalÆnos betegÆpol�i
munkÆt, beleØrtve egyØnek Øs kisebb csoportok egØszsØg�gyi
oktatÆsÆt.

A kØpzØs k�rhÆzakban, mÆs egØszsØg�gyi intØzmØnyekben Øs a
kçzçssØgi ellÆtÆs sorÆn ÆpolÆsoktat�k fel�gyelete alatt folyik,
mÆs szakkØpzett Æpol�kkal egy�ttmßkçdve Øs azok seg�tsØgØvel.
A tan�tÆsi folyamatban mÆs szakkØpzett munkaerı is rØszt
vehet.

A hallgat�k rØszt vesznek az Ørintett osztÆly munkÆjÆban,
amennyiben az ilyen tevØkenysØgek a kØpzØs�khçz megfelelıek
Øs lehetıvØ teszik szÆmukra, hogy megtanuljÆk a betegÆpolÆssal
jÆr� felelıssØg vÆllalÆsÆt.

(6) Az ÆltalÆnos Æpol�kØpzØsnek garantÆlnia kell, hogy az
Ørintett szemØly megszerezte a kçvetkezı ismereteket Øs kØszsØ-
geket:

a) az ÆltalÆnos Æpol�i tevØkenysØgek alapjÆt kØpezı tudomÆ-
nyok megfelelı ismerete, beleØrtve az egØszsØges Øs beteg
szemØlyek alkatÆnak, fiziol�giai funkci�inak Øs viselkedØ-
sØnek, valamint az ember egØszsØgi ÆllapotÆnak, a fizikai Øs
szociÆlis kçrnyezete kçzçtti kapcsolatnak a megfelelı
megØrtØsØt;

b) a szakma jellegØnek Øs etikÆjÆnak, valamint az egØszsØg�gy
Øs az Æpol�i tevØkenysØg ÆltalÆnos elveinek a megfelelı
ismerete;

c) megfelelı klinikai gyakorlat; az ilyen gyakorlatot, amelyet
kØpzØsi jelentısØgØre tekintettel kell kivÆlasztani, szakkØpzett
Æpol�i szemØlyzet fel�gyelete alatt Øs olyan helyen kell
megszerezni, ahol a szakkØpzett Æpol�i lØtszÆm Øs a beren-
dezØsek alkalmasak a betegÆpolÆsra;

d) kØszsØg az egØszsØg�gyi szemØlyzet gyakorlati kØpzØsØben
val� rØszvØtelre Øs szakmai tapasztalat az ilyen szemØlyzettel
vØgzett munka terØn;

e) az egØszsØg�gyi Ægazat mÆs szakmÆinak kØpviselıivel val�
egy�ttmßkçdØs terØn szerzett tapasztalat.

32. cikk

`ltalÆnos Æpol�i szakmai tevØkenysØgek gyakorlÆsa

Ezen irÆnyelv alkalmazÆsÆban, az ÆltalÆnos Æpol�i szakmai tevØ-
kenysØgek a szakmakØnt gyakorolt Øs az V. mellØklet 5.2.2.
pontjÆban eml�tett tevØkenysØgek.

33. cikk

`ltalÆnos Æpol�k szerzett jogai

(1) Amennyiben a szerzett jogokra vonatkoz� ÆltalÆnos
szabÆlyok az ÆltalÆnos Æpol�kra alkalmazand�k, a 23. cikkben
eml�tett tevØkenysØgekhez a betegÆpolÆs tervezØsØvel, szervezØ-
sØvel Øs elvØgzØsØvel kapcsolatos teljes felelıssØgnek kell
kapcsol�dnia.

(2) Ami a lengyel ÆltalÆnos Æpol�i kØpes�tØst illeti, csak a
kçvetkezı, szerzett jogokra vonatkoz� rendelkezØsek alkalmaz-
hat�k. Azon tagÆllami ÆllampolgÆrok esetØben, akik elı�rt Ælta-
lÆnos Æpol�i kØpes�tØs megszerzØsØt tanœs�t� okiratukat
LengyelorszÆgban 2004. mÆjus 1-je elıtt szereztØk, illetve
akiknek a kØpzØse LengyelorszÆgban 2004. mÆjus 1-je elıtt
kezdıdçtt meg, Øs akik nem felelnek meg a 31. cikkben megÆl-
lap�tott kØpzØsi minimumkçvetelmØnyeknek, a tagÆllamok a
kçvetkezı, elı�rt ÆltalÆnos Æpol�i kØpes�tØs megszerzØsØt tanœ-
s�t� okiratokat elegendı bizony�tØkkØnt ismerik el, ha azokhoz
olyan igazolÆst csatoltak, amely szerint az Ørintett tagÆllami
ÆllampolgÆrok az ÆltalÆnos Æpol�i tevØkenysØget Lengyelor-
szÆgban az alÆbbiakban meghatÆrozott idın kereszt�l tØnyle-
gesen Øs jogszerßen gyakoroltÆk:
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a) elı�rt Æpol�i kØpes�tØs megszerzØsØt tanœs�t� okirat (dyplom
licencjata pielŒgniarstwa) � az okirat kibocsÆtÆsÆt megelızı
çt Øv folyamÆn legalÆbb hÆrom egymÆst kçvetı Øven
kereszt�l gyakorolt tevØkenysØg,

b) kçzØpfokœ vØgzettsØgre Øp�lı kØpzØs elvØgzØsØt tanœs�t�,
egØszsØg�gyi szakiskolÆban szerzett, elı�rt Æpol�i kØpes�tØs
megszerzØsØt tanœs�t� okirat (dyplom pielŒgniarki albo
pielŒgniarki dyplomowanej) � az okirat kibocsÆtÆsÆt
megelızı hØt Øv folyamÆn legalÆbb çt egymÆst kçvetı Øven
kereszt�l gyakorolt tevØkenysØg.

Az eml�tett tevØkenysØgekhez a betegÆpolÆs tervezØsØvel, szer-
vezØsØvel Øs elvØgzØsØvel kapcsolatos teljes felelıssØgnek kell
kapcsol�dnia.

(3) Azokat az elı�rt Æpol�i kØpes�tØs megszerzØsØt tanœs�t�
okiratokat, amelyeket LengyelorszÆgban a kØpzØst 2004. mÆjus
1-je elıtt elvØgzı Æpol�k rØszØre, a 31. cikkben megÆllap�tott
kØpzØsi minimumkçvetelmØnyeknek meg nem felelı kØpzØs
nyomÆn bocsÆtottak ki, amely kØpzØst olyan felsıfokœ alapkØp-
zØsi fokozatot tanœs�t� oklevØl igazol, Øs amelyet az Æpol�i Øs a
sz�lØsznıi szakmÆr�l sz�l� tçrvØny Øs egyØb jogszabÆlyok
m�dos�tÆsÆr�l sz�l�, 2004. Æprilis 20-i tçrvØny (A Lengyel
KçztÆrsasÆg Hivatalos KçzlçnyØnek 2004. Æprilis 30-i 92.
szÆma, 885. tØtel) 11. cikkØben, valamint a kçzØpiskolai bizo-
ny�tvÆnnyal (zÆr�vizsga � ØrettsØgi) rendelkezı, az Æpol�i Øs
sz�lØsznıi szakmÆt oktat� egØszsØg�gyi l�ceumban Øs egØszsØg-
�gyi szakiskolÆban vØgzett Æpol�k Øs sz�lØsznık kØpzØsØnek
rØszletes feltØteleirıl sz�l�, 2004. mÆjus 11-i egØszsØg�gyi
miniszteri rendeletben (A Lengyel KçztÆrsasÆg Hivatalos Kçzlç-
nyØnek 2004. mÆjus 13-i 110. szÆma, 1170. tØtel) szereplı
k�lçnleges tovÆbbkØpzı program keretØben szereztek, minden
tagÆllam elismeri annak ellenırzØse cØljÆb�l, hogy az Ørintett
szemØly hasonl� szintß ismeretekkel Øs szaktudÆssal rendel-
kezik-e, mint azok az Æpol�k, akik az V. mellØklet 5.2.2. pont-
jÆban LengyelorszÆgra vonatkoz�an meghatÆrozott kØpes�tØssel
rendelkeznek.

4. SZAKASZ

Fogorvosok

34. cikk

Fogorvosi alapkØpzØs

(1) A fogorvosi alapkØpzØsre tçrtØnı felvØtel feltØtele az Ørin-
tett tanulmÆnyok tekintetØben valamely tagÆllamban egyetemre
vagy azzal egyenØrtØkß szintßkØnt elismert felsıoktatÆsi intØz-
mØnybe tçrtØnı felvØtelre jogos�t� bizony�tvÆny meglØte.

(2) A fogorvosi alapkØpzØs çsszesen legalÆbb çtØves idıtar-
tamœ, nappali tagozatos elmØleti Øs gyakorlati � legalÆbb az V.
mellØklet 5.3.1. pontjÆban le�rt programot tartalmaz� � tanul-
mÆnyokat foglal magÆban, amelyekre egyetemen vagy azzal

egyenØrtØkß szintßkØnt elismert kØpzØst ad�, vagy egyetem
fel�gyelete alatt Æll� felsıoktatÆsi intØzmØnyben ker�l sor.

Az V. mellØklet 5.3.1. pontjÆban le�rt tartalmat az 58. cikk (2)
bekezdØsØben eml�tett eljÆrÆssal çsszhangban lehet a tudomÆ-
nyos Øs technikai haladÆshoz val� hozzÆigaz�tÆsa vØgett m�do-
s�tani.

Az ilyen naprakØsszØ tØtel egy tagÆllamban sem vonhatja maga
utÆn azon meglØvı jogszabÆlyi alapelvek m�dos�tÆsÆt, amelyek
a kØpzØs tekintetØben a szakmÆk szerkezetØre, valamint a
amelyek a szakma gyakorlÆsÆnak termØszetes szemØlyek Æltali
megkezdØsØre vonatkoznak.

(3) A fogorvosi alapkØpzØsnek garantÆlnia kell, hogy az Ørin-
tett szemØly megszerezte a kçvetkezı ismereteket Øs kØszsØ-
geket:

a) a fogÆszat alapjÆt kØpezı tudomÆnyok megfelelı ismerete,
valamint a tudomÆnyos m�dszerek � beleØrtve a biol�giai
funkci�k mØrØsØnek alapelveit, a tudomÆnyosan megalapo-
zott tØnyek kiØrtØkelØsØt Øs adatok elemzØsØt � helyes
megØrtØse;

b) az egØszsØges Øs beteg szemØlyek felØp�tØsØre, fiziol�giai
funkci�ira Øs viselkedØsØre, valamint a fizikai Øs tÆrsadalmi
kçrnyezetnek az ember egØszsØgi ÆllapotÆt befolyÆsol� hatÆ-
sÆra vonatkoz� megfelelı ismeretek, amennyiben ezek a
tØnyezık Ørintik a fogÆszatot;

c) mind az egØszsØges, mind a beteg fogak, szÆjak, Ællkapcsok
Øs kapcsol�d� szçveteik szerkezetØnek Øs funkci�jÆnak, vala-
mint azoknak a beteg ÆltalÆnos egØszsØgi ÆllapotÆval, fizikai
Øs szociÆlis kçzØrzetØvel val� kapcsolatÆnak megfelelı isme-
rete;

d) a klinikai szaktÆrgyak Øs m�dszerek megfelelı ismerete,
amelyek a fogorvosnak egysØges kØpet nyœjtanak a fogak, a
szÆj, az Ællkapcsok Øs a kapcsol�d� szçvetek rendellenessØ-
geirıl, sØr�lØseirıl Øs betegsØgeirıl, valamint a prevent�v,
diagnosztikus Øs terÆpiÆs fogÆszatr�l;

e) megfelelı fel�gyelet mellett szerzett megfelelı klinikai
gyakorlat.

Ez a kØpzØs a fogorvos szÆmÆra a fogak, a szÆj, az Ællkapcsok
Øs a kapcsol�d� szçvetek rendellenessØgeinek Øs betegsØgeinek
megelızØsØre, diagn�zisÆra Øs kezelØsØre kiterjedı valamennyi
tevØkenysØg folytatÆsÆhoz sz�ksØges kØszsØgeket biztos�tja.

35. cikk

Fogszakorvosi kØpzØs

(1) A fogszakorvosi kØpzØsre tçrtØnı felvØtel feltØtele a 34.
cikkben eml�tett kØpzØs keretØben çtØves elmØleti Øs gyakorlati
tanulmÆnyok elvØgzØse Øs ØrvØnyes lezÆrÆsa, vagy a 23. Øs a 37.
cikkben eml�tett dokumentumok meglØte.
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(2) A fogszakorvosi kØpzØs elmØleti Øs gyakorlati rØszbıl Æll,
amelyekre egyetemi intØzetben, vagy gy�gykezelØst oktat� Øs
kutat� kçzpontban, vagy � sz�ksØg szerint � az illetØkes
hat�sÆgt�l vagy szervtıl erre engedØllyel rendelkezı egØszsØg-
�gyi intØzmØnyben ker�l sor.

A fogszakorvosi teljes munkaidejß kØpzØs minimÆlisan hÆrom
Øvig tart, az illetØkes hat�sÆgok vagy szervek fel�gyelete mellett.
A kØpzØs keretØben a fogszakorvosnak kØsz�lı fogorvos szemØ-
lyesen vesz rØszt az Ørintett intØzmØny tevØkenysØgØben Øs
feladataiban.

A mÆsodik albekezdØsben eml�tett minimÆlis kØpzØsi idıtar-
tamot az 58. cikk (2) bekezdØsØben eml�tett eljÆrÆssal çssz-
hangban lehet a tudomÆnyos Øs technikai haladÆshoz val�
hozzÆigaz�tÆsa vØgett m�dos�tani.

(3) A tagÆllamok a fogszakorvosi kØpzØs elvØgzØsØt tanœs�t�
okirat kibocsÆtÆsÆt az V. mellØklet 5.3.2. pontjÆban eml�tett,
fogorvosi alapkØpzØs elvØgzØsØt tanœs�t� okirat meglØtØhez
kçtik.

36. cikk

Fogorvosi szakmai tevØkenysØgek gyakorlÆsa

(1) Ezen irÆnyelv alkalmazÆsÆban, a fogorvosi szakmai tevØ-
kenysØgek a (3) bekezdØsben meghatÆrozott tevØkenysØgek,
amelyek gyakorlÆsa az V. mellØklet 5.3.2. pontjÆban felsorolt
szakmai kØpes�tØsek alapjÆn tçrtØnik.

(2) A fogorvosi szakma a 34. cikkben eml�tett fogorvosi
kØpzØsen alapul Øs olyan çnÆll� szakmÆnak minıs�l, amely
elk�lçn�l az egyØb ÆltalÆnos vagy szakosodott orvosi szak-
mÆkt�l. A fogorvosi tevØkenysØgek az V. mellØklet 5.3.2. pont-
jÆban eml�tett, elı�rt kØpes�tØs megszerzØsØt tanœs�t� okirat
birtokÆban gyakorolhat�k. Aki ilyen, elı�rt kØpes�tØs megszer-
zØsØt tanœs�t� okirattal rendelkezik, azt ugyanœgy kell kezelni,
mint azt, akire a 23. vagy a 37. cikk alkalmazand�.

(3) A tagÆllamok � az V. mellØklet 5.3.2. pontjÆban eml�tett
referenciaidıpontokban hatÆlyos jogszabÆlyi rendelkezØsekre Øs
szakmai etikai szabÆlyokra kellı tekintettel � biztos�tjÆk, hogy
a fogorvosoknak ÆltalÆnosan m�djuk legyen a fogak, a szÆj, az
Ællkapcsok Øs a kapcsol�d� szçvetek rendellenessØgeinek Øs
betegsØgeinek megelızØsØre, diagn�zisÆra Øs kezelØsØre irÆnyul�
tevØkenysØgek gyakorlÆsÆnak megkezdØsØre Øs gyakorlÆsÆra.

37. cikk

A fogorvosok szerzett jogai

(1) A fogorvosi szakmai tevØkenysØgeknek az V. mellØklet
5.3.2. pontjÆban felsorolt kØpes�tØsek alapjÆn tçrtØnı gyakor-
lÆsa cØljÆb�l, minden tagÆllam elismeri azokat az Olaszor-

szÆgban, SpanyolorszÆgban, AusztriÆban, a Cseh KçztÆrsa-
sÆgban Øs SzlovÆkiÆban kibocsÆtott, elı�rt orvosi kØpes�tØs
megszerzØsØt tanœs�t� okiratokat, amelyeket olyan szemØlyek
rØszØre bocsÆtottak ki, akik orvosi tanulmÆnyaikat az ugyan-
azon mellØkletben az Ørintett tagÆllamra vonatkoz�an megÆlla-
p�tott referenciaidıpontban vagy azt megelızıen kezdtØk meg,
Øs amelyekhez az adott tagÆllam illetØkes hat�sÆga Æltal kibocsÆ-
tott igazolÆst csatoltak.

Az igazolÆsnak a kçvetkezı kØt feltØtel teljes�tØsØt kell
igazolnia:

a) hogy az Ørintett szemØlyek a 36. cikkben eml�tett tevØkeny-
sØgeket az adott tagÆllamban, az igazolÆs kibocsÆtÆsÆt
megelızı çt Øv folyamÆn legalÆbb hÆrom egymÆst kçvetı
Øven kereszt�l tØnylegesen, jogszerßen Øs fıtevØkenysØgkØnt
gyakoroltÆk,

b) hogy az Ørintett szemØlyek az eml�tett tevØkenysØgeket
ugyanolyan feltØtelek mellett jogosultak gyakorolni, mint
azok, akik az V. mellØklet 5.3.2. pontjÆban az adott tagÆllam
tekintetØben felsorolt, elı�rt kØpes�tØs megszerzØsØt tanœs�t�
okirattal rendelkeznek.

Aki a tanulmÆnyokb�l legalÆbb hÆrom Øvet sikeresen elvØgzett,
Øs ennek a 34. cikkben eml�tett kØpzØssel val� egyenØrtØkßsØgØt
az Ørintett tagÆllam illetØkes hat�sÆga igazolja, mentes�l a
mÆsodik albekezdØs a) pontjÆban eml�tett hÆromØves szakmai
tapasztalat kçvetelmØnye al�l.

A Cseh KçztÆrsasÆg Øs SzlovÆkia tekintetØben, a volt Csehszlo-
vÆkiÆban szerzett, elı�rt kØpes�tØs megszerzØsØt tanœs�t� okira-
tokat ugyanolyan szinten kell elismerni, mint az elı�rt kØpes�tØs
megszerzØsØt tanœs�t�, cseh Øs szlovÆk okiratokat, Øs ugyanazon
feltØtelek mellett, mint amelyeket az elızı albekezdØsek tartal-
maznak.

(2) Minden tagÆllam elismeri azokat az elı�rt orvosi kØpe-
s�tØs megszerzØsØt tanœs�t� okiratokat, amelyeket Olaszor-
szÆgban olyan szemØlyek rØszØre bocsÆtottak ki, akik orvosi
egyetemi kØpzØs�ket 1980. januÆr 28-a utÆn Øs 1984.
december 31-ig bezÆr�lag kezdtØk meg, Øs amelyekhez az ille-
tØkes olasz hat�sÆgok Æltal kibocsÆtott igazolÆst csatoltak.

Az igazolÆsnak a kçvetkezı hÆrom feltØtel teljes�tØsØt kell
igazolnia:

a) hogy az Ørintett szemØlyek sikerrel tettØk le az illetØkes olasz
hat�sÆgok Æltal rendezett alkalmassÆgi vizsgÆt, amelynek
cØlja annak megÆllap�tÆsa volt, hogy az Ørintett szemØlyek
hasonl� szintß ismeretekkel Øs kØszsØgekkel b�rnak, mint
azok, akik az V. mellØklet 5.3.2. pontjÆban OlaszorszÆg
tekintetØben felsorolt, elı�rt kØpes�tØs megszerzØsØt tanœs�t�
okirattal rendelkeznek;
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b) hogy az Ørintett szemØlyek a 36. cikkben eml�tett tevØkeny-
sØgeket OlaszorszÆgban, az igazolÆs kibocsÆtÆsÆt megelızı
çt Øv folyamÆn legalÆbb hÆrom egymÆst kçvetı Øven
kereszt�l tØnylegesen, jogszerßen Øs fıtevØkenysØgkØnt
gyakoroltÆk;

c) hogy az Ørintett szemØlyek a 36. cikkben eml�tett tevØkeny-
sØgeket ugyanolyan feltØtelek mellett jogosultak gyakorolni,
illetve tØnylegesen, jogszerßen Øs fıtevØkenysØgkØnt ugyano-
lyan feltØtelek mellett gyakoroljÆk, mint azok, akik az V.
mellØklet 5.3.2. pontjÆban OlaszorszÆg tekintetØben felso-
rolt, elı�rt kØpes�tØs megszerzØsØt tanœs�t� okirattal rendel-
keznek.

Aki a tanulmÆnyokb�l legalÆbb hÆrom Øvet sikeresen elvØgzett,
Øs ennek a 34. cikkben eml�tett kØpzØssel val� egyenØrtØkßsØgØt
az illetØkes hat�sÆg igazolja, mentes�l a mÆsodik albekezdØs a)
pontjÆban eml�tett alkalmassÆgi vizsga kçvetelmØnye al�l al�l.

Aki az orvosi egyetemi tanulmÆnyait 1984. december 31-e
utÆn kezdte meg, azt ugyanœgy kell kezelni, mint a fent eml�tet-
teket, feltØve, hogy a fent eml�tett hÆromØves tanulmÆnyi
idıszak 1994. december 31-e elıtt kezdıdçtt meg.

5. SZAKASZ

`llatorvosok

38. cikk

`llatorvosi kØpzØs

(1) Az Ællatorvosi kØpzØs çsszesen legalÆbb çtØves, nappali
tagozatos, elmØleti Øs gyakorlati � legalÆbb az V. mellØklet
5.4.1. pontjÆban le�rt tanulmÆnyi programot tartalmaz� �
tanulmÆnyokb�l Æll, amelyre egyetemen, vagy egyetemivel
egyenØrtØkß szintßkØnt elismert kØpzØst ad�, illetve egyetem
fel�gyelete alatt Æll� felsıoktatÆsi intØzmØnyben ker�l sor.

Az V. mellØklet 5.4.1. pontjÆban le�rt tartalmat az 58. cikk (2)
bekezdØsØben eml�tett eljÆrÆssal çsszhangban lehet a tudomÆ-
nyos Øs technikai haladÆshoz val� hozzÆigaz�tÆsa vØgett m�do-
s�tani.

Az ilyen naprakØsszØ tØtel egy tagÆllamban sem vonhatja maga
utÆn azon meglØvı jogszabÆlyi alapelek m�dos�tÆsÆt, amelyek a
kØpzØs tekintetØben a szakmÆk szerkezetØre, valamint amelyek
a szakma gyakorlÆsÆnak termØszetes szemØlyek Æltali megkezdØ-
sØre vonatkoznak.

(2) Az Ællatorvosi kØpzØsre tçrtØnı felvØtel feltØtele olyan
bizony�tvÆny meglØte, amely az Ørintett tanulmÆnyok tekinte-
tØben egyetemi intØzmØnybe, vagy egy tagÆllam Æltal az Ørintett
tanulmÆnyok szempontjÆb�l azzal egyenØrtØkß szintßkØnt elis-
mert felsıoktatÆsi intØzmØnybe tçrtØnı felvØtelre jogos�t.

(3) Az Ællatorvosi kØpzØsnek garantÆlnia kell, hogy az Ørin-
tett szemØly megszerezte a kçvetkezı ismereteket Øs kØszsØ-
geket:

a) az Ællatorvosi tevØkenysØg alapjÆt kØpezı tudomÆnyok
megfelelı ismerete;

b) megfelelı ismeretek az egØszsØges Ællatok felØp�tØsØrıl Øs
funkci�ir�l, tenyØsztØs�krıl, szaporodÆsukr�l Øs higiØniÆ-
jukr�l ÆltalÆban, valamint takarmÆnyozÆsukr�l, beleØrtve az
sz�ksØgleteiknek megfelelı takarmÆnyok elıÆll�tÆsÆval Øs
tart�s�tÆsÆval kapcsolatos technol�giÆkat;

c) megfelelı ismeretek az Ællatok viselkedØsØrıl Øs vØdelmØrıl;

d) megfelelı ismeretek akÆr az egyed, akÆr az Ællatcsoport
betegsØgeinek okair�l, termØszetØrıl, lefolyÆsÆr�l, hatÆsair�l,
diagn�zisÆr�l Øs kezelØsØrıl, beleØrtve az emberekre is
Ætterjedı betegsØgekrıl szerzett k�lçnleges ismereteket;

e) megfelelı ismeretek a prevent�v gy�gyÆszatr�l;

f) megfelelı ismeretek az Ællati takarmÆnyok vagy az emberi
fogyasztÆsra szÆnt, Ællati eredetß Ølelmiszerek elıÆll�tÆsÆval,
gyÆrtÆsÆval Øs forgalmazÆsÆval kapcsolatos higiØniÆr�l Øs
technol�giÆkr�l;

g) megfelelı ismeretek a fent felsoroltakhoz kapcsol�d�
tçrvØnyi, rendeleti Øs kçzigazgatÆsi rendelkezØsekrıl;

h) megfelelı fel�gyelet mellett szerzett, megfelelı klinikai
gyakorlat Øs egyØb gyakorlati tapasztalat.

39. cikk

Az Ællatorvosok szerzett jogai

A 23. cikk (4) bekezdØsØnek sØrelme nØlk�l, azon tagÆllami
ÆllampolgÆrok esetØben, akiknek az elı�rt Ællatorvosi kØpes�tØs
megszerzØsØt tanœs�t� okiratÆt �sztorszÆg 2004. mÆjus 1-je
elıtt bocsÆtotta ki, illetve aki tanulmÆnyaikat �sztorszÆgban
2004. mÆjus 1-je elıtt kezdtØk meg, a tagÆllamok elismerik az
ilyen elı�rt Ællatorvosi kØpes�tØs megszerzØsØt tanœs�t� okiratot,
ha ahhoz olyan igazolÆst csatoltak, amely szerint az Ørintett
szemØly a kØrdØses tevØkenysØgeket �sztorszÆgban, az igazolÆs
kibocsÆtÆsÆt megelızı hØt Øv folyamÆn legalÆbb çt egymÆst
kçvetı Øven kereszt�l tØnylegesen Øs jogszerßen gyakorolta.

6. SZAKASZ

Sz�lØsznık

40. cikk

Sz�lØsznıkØpzØs

(1) A sz�lØsznıkØpzØs çsszesen legalÆbb a kçvetkezıket
tartalmazza:

a) meghatÆrozott, nappali tagozatos sz�lØsznıkØpzØs, amely �
legalÆbb az V. mellØklet 5.5.1. pontjÆban le�rt programot
tartalmaz� � legalÆbb hÆromØves elmØleti Øs gyakorlati
tanulmÆnyokb�l Æll (I. irÆny),

vagy
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b) meghatÆrozott, 18 h�napos nappali tagozatos sz�lØsznı-
kØpzØs (II. irÆny), amely legalÆbb az V. mellØklet 5.5.1. pont-
jÆban le�rt tanulmÆnyi programot tartalmazza, Øs amely nem
kØpezte tÆrgyÆt az ÆltalÆnos Æpol�k egyenØrtØkß kØpzØsØnek.

A tagÆllamok biztos�tjÆk, hogy a sz�lØsznıkØpzØst folytat�
intØzmØnyek a tanulmÆnyi program teljes idıtartama alatt felel-
jenek az elmØleti Øs a gyakorlati kØpzØs çsszehangolÆsÆØrt.

Az V. mellØklet 5.5.1. pontjÆban szereplı tartalmat az 58. cikk
(2) bekezdØsØben eml�tett eljÆrÆssal çsszhangban lehet a tudo-
mÆnyos Øs technikai haladÆshoz val� hozzÆigaz�tÆsa vØgett
m�dos�tani.

Az ilyen naprakØsszØ tØtel egy tagÆllamban sem vonhatja maga
utÆn azon meglØvı jogszabÆlyi alapelvek m�dos�tÆsÆt, amelyek
a kØpzØs tekintetØben a szakmÆk szerkezetØre, valamint
amelyek a szakma gyakorlÆsÆnak termØszetes szemØlyek Æltali
megkezdØsØre vonatkoznak.

(2) A sz�lØsznıkØpzØsre tçrtØnı felvØtelt a kçvetkezı feltØte-
lek valamelyikØnek teljes�tØsØhez kell kçtni:

a) az I. irÆny esetØben az ÆltalÆnos iskolai Øs kçzØpiskolai
oktatÆs legalÆbb elsı t�z ØvØnek elvØgzØse, illetve

b) a II. irÆny esetØben az V. mellØklet 5.2.2. pontjÆban eml�tett,
elı�rt ÆltalÆnos Æpol�i kØpes�tØs megszerzØsØt tanœs�t� okirat
meglØte.

(3) A sz�lØsznıkØpzØsnek garantÆlnia kell, hogy az Ørintett
szemØly megszerezte a kçvetkezı ismereteket Øs kØszsØgeket:

a) a sz�lØsznıi tevØkenysØgek alapjÆt kØpezı tudomÆnyok
megfelelı ismerete, k�lçnçsen a sz�lØszet Øs a nıgy�gyÆszat
terØn;

b) a szakmai etika Øs a szakma jogi szabÆlyozÆsÆnak megfelelı
ismerete;

c) a biol�giai funkci�k, az anat�mia Øs Ølettan alapos ismerete
a sz�lØszet Øs az œjsz�lçtt-ellÆtÆs terØn, valamint az ember
egØszsØgi Ællapota, fizikai Øs szociÆlis kçrnyezete, illetve
viselkedØse kçzçtti kapcsolat ismerete;

d) erre engedØllyel rendelkezı intØzmØnyekben szerzett
megfelelı klinikai gyakorlat, a sz�lØszet Øs nıgy�gyÆszat
terØn kØpzett szemØlyzet fel�gyelete alatt;

e) kellı hozzÆØrtØs az egØszsØg�gyi szemØlyzet kØpzØse terØn
Øs tapasztalat az ilyen szemØlyzettel vØgzett munka terØn.

41. cikk

Az elı�rt sz�lØsznıi kØpes�tØs megszerzØsØt tanœs�t�
okiratok elismerØsØre irÆnyul� eljÆrÆsok

(1) Az V. mellØklet 5.5.2. pontjÆban eml�tett, elı�rt
sz�lØsznıi kØpes�tØs megszerzØsØt tanœs�t� okiratokat a 21. cikk

alapjÆn feltØtel nØlk�l el kell ismerni, amennyiben a kçvetkezı
kritØriumok valamelyikØnek megfelelnek:

a) LegalÆbb hÆromØves, nappali tagozatos sz�lØsznıkØpzØs:

i. feltØtele olyan bizony�tvÆny vagy kØpes�tØs megszerzØsØt
tanœs�t� egyØb okirat, amely egyetemi vagy felsıoktatÆsi
intØzmØnybeli tanulmÆnyok megkezdØsØre jogos�t, vagy
egyØbkØnt az ezzel egyenØrtØkß tudÆsszintet garantÆlja;
vagy

ii. amelyet olyan, kØtØves szakmai tapasztalat kçvet,
amelyrıl a (2) bekezdØssel çsszhangban igazolÆst bocsÆ-
tottak ki.

b) LegalÆbb kØtØves vagy 3 600 �rÆs, nappali tagozatos
sz�lØsznıkØpzØs, amelynek feltØtele az V. mellØklet 5.2.2.
pontjÆban eml�tett, elı�rt ÆltalÆnos Æpol�i kØpes�tØs megszer-
zØsØt tanœs�t� okirat meglØte.

c) LegalÆbb 18 h�napos vagy 3 000 �rÆs, nappali tagozatos
sz�lØsznıkØpzØs, amelynek feltØtele az V. mellØklet 5.2.2.
pontjÆban eml�tett, elı�rt ÆltalÆnos Æpol�i kØpes�tØs megszer-
zØsØt tanœs�t� okirat meglØte, Øs amelyet olyan egyØves
szakmai tapasztalat kçvetett, amelyrıl a (2) bekezdØssel
çsszhangban igazolÆst bocsÆtottak ki.

(2) Az (1) bekezdØsben eml�tett igazolÆst a sajÆt tagÆllam
illetØkes hat�sÆga bocsÆtja ki. Ez igazolja, hogy birtokosa az
elı�rt sz�lØsznıi kØpes�tØs megszerzØsØt tanœs�t� okirat
megszerzØsØt kçvetıen, k�rhÆzban vagy egy erre engedØllyel
rendelkezı egØszsØg�gyi intØzmØnyben, a megfelelı ideig
kielØg�tı m�don gyakorolta a sz�lØsznıi tevØkenysØgek teljes
kçrØt.

42. cikk

A sz�lØsznıi szakmai tevØkenysØgek gyakorlÆsa

(1) E szakasz rendelkezØseit az egyes tagÆllamok Æltal a (2)
bekezdØs sØrelme nØlk�l meghatÆrozott Øs az V. mellØklet 5.5.2.
pontjÆban szereplı szakmai c�mek hasznÆlata mellett gyakorolt
sz�lØsznıi tevØkenysØgekre kell alkalmazni.

(2) A tagÆllamok biztos�tjÆk, hogy a sz�lØsznıknek m�djuk
legyen legalÆbb a kçvetkezı tevØkenysØgek gyakorlÆsÆnak
megkezdØsØre Øs gyakorlÆsÆra:

a) megfelelı tÆjØkoztatÆs Øs tanÆcsadÆs a csalÆdtervezØsrıl;

b) terhessØg diagnosztizÆlÆsa Øs normÆlis terhessØg figyelemmel
k�sØrØse, a normÆlis terhessØg figyelemmel k�sØrØsØhez sz�k-
sØges vizsgÆlatok elvØgzØse;

c) a veszØlyeztetett terhessØg lehetı legkorÆbbi diagn�zisÆhoz
sz�ksØges vizsgÆlatok elı�rÆsa vagy azokr�l val� tanÆcsadÆs;
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d) sz�lıi felkØsz�tı program biztos�tÆsa Øs teljes felkØsz�tØs a
gyermeksz�lØsre, beleØrtve a higiØnØs Øs tÆplÆlkozÆsi tanÆcs-
adÆst;

e) gyermeksz�lØs kçzben az anya ellÆtÆsa Øs seg�tØse, illetve a
magzat mØhen bel�li ÆllapotÆnak figyelemmel k�sØrØse a
megfelelı klinikai Øs mßszaki eszkçzçkkel;

f) spontÆn sz�lØs levezetØse, beleØrtve sz�ksØg szerint a
gÆtmetszØst igØnylı eseteket, s�rgıs esetben pedig a farfek-
vØses sz�lØseket;

g) az anyÆval vagy a csecsemıvel kapcsolatos, orvoshoz
tçrtØnı irÆny�tÆst igØnylı rendellenessØgek figyelmeztetı
jeleinek felismerØse, Øs sz�ksØg esetØn az orvosnak tçrtØnı
seg�tsØgnyœjtÆs; az orvos tÆvollØtØben megfelelı s�rgıssØgi
intØzkedØsek megtØtele, k�lçnçsen a mØhlepØny manuÆlis
eltÆvol�tÆsa, melyet lehetısØg szerint a mØh manuÆlis vizsgÆ-
lata kçvet;

h) az œjsz�lçtt vizsgÆlata Øs ellÆtÆsa; sz�ksØghelyzetben minden
sz�ksØges intØzkedØs megtØtele, Øs ha sz�ksØges, az œjra-
ØlesztØs azonnali megkezdØse;

i) a gyermekÆgyas anya ellÆtÆsa Øs ÆllapotÆnak figyelemmel
k�sØrØse a sz�lØs utÆni idıszakban, illetve az anya ellÆtÆsa a
csecsemıgondozÆssal kapcsolatos minden sz�ksØges tanÆcs-
csal, hogy az œjsz�lçtt optimÆlis fejlıdØsØt biztos�tani tudja;

j) az orvos Æltal elı�rt kezelØs vØgrehajtÆsa;

k) a sz�ksØges �rÆsbeli esetjelentØsek elkØsz�tØse.

43. cikk

Sz�lØsznık szerzett jogai

(1) Azon tagÆllami ÆllampolgÆrok esetØben, akiknek az elı�rt
sz�lØsznıi kØpes�tØs megszerzØsØt tanœs�t� okirata megfelel a
40. cikkben megÆllap�tott valamennyi kØpzØsi minimumkçve-
telmØnynek, de a 41. cikk ØrtelmØben csak akkor ismerhetı el,
ha ahhoz a 41. cikk (2) bekezdØse szerinti, szakmai tapaszta-
latr�l sz�l� igazolÆst csatoltak, minden tagÆllam elegendı bizo-
ny�tØkkØnt ismeri el az adott tagÆllam Æltal az V. mellØklet
5.5.2. pontjÆban eml�tett referenciaidıpontot megelızıen kibo-
csÆtott, elı�rt kØpes�tØs megszerzØsØt tanœs�t� okiratot, ha
ahhoz olyan igazolÆst csatoltak, amely szerint az Ørintett Ællam-
polgÆr a kØrdØses tevØkenysØget az igazolÆs kibocsÆtÆsÆt
megelızı çt Øv folyamÆn legalÆbb kØt egymÆst kçvetı Øven
kereszt�l tØnylegesen Øs jogszerßen gyakorolta.

(2) Az (1) bekezdØsben megÆllap�tott feltØteleket kell alkal-
mazni azokra a tagÆllami ÆllampolgÆrokra, akiknek az elı�rt
sz�lØsznıi kØpes�tØs megszerzØsØt tanœs�t� okirata a volt NØmet
Demokratikus KçztÆrsasÆg ter�letØn nyœjtott kØpzØs elvØgzØsØt
igazolja, amely a 40. cikkben megÆllap�tott valamennyi kØpzØsi
minimumkçvetelmØnynek megfelel, de amely elı�rt kØpes�tØs
megszerzØsØt tanœs�t� okirat a 41. cikk ØrtelmØben csak akkor
ismerhetı el, ha ahhoz a 41. cikk (2) bekezdØse szerinti,
szakmai tapasztalatr�l sz�l� igazolÆst csatoltak, Øs olyan
kØpzØst tanœs�t, amelyet 1990. okt�ber 3-a elıtt kezdtek meg.

(3) Az elı�rt sz�lØsznıi kØpes�tØs megszerzØsØt tanœs�t�
lengyel okiratok tekintetØben csak a kçvetkezı, szerzett jogokra
vonatkoz� rendelkezØsek alkalmazhat�k.

Azon tagÆllami ÆllampolgÆrok esetØben, akiknek az elı�rt
sz�lØsznıi kØpes�tØs megszerzØsØt tanœs�t� okiratÆt Lengyelor-
szÆg 2004. mÆjus 1-je elıtt bocsÆtotta ki, vagy akiknek a
kØpzØse LengyelorszÆgban 2004. mÆjus 1-je elıtt kezdıdçtt
meg, Øs akik nem teljes�tettØk a 40. cikkben megÆllap�tott
kØpzØsi minimumkçvetelmØnyeket, a tagÆllamok akkor ismerik
el a kçvetkezı, elı�rt sz�lØsznıi kØpes�tØs megszerzØsØt tanœs�t�
okiratokat, ha azokhoz olyan igazolÆst csatoltak, amely szerint
ezek a szemØlyek a sz�lØsznıi tevØkenysØget az alÆbbiakban
meghatÆrozott ideig tØnylegesen Øs jogszerßen gyakoroltÆk:

a) elı�rt sz�lØsznıi kØpes�tØs megszerzØsØt tanœs�t� okirat
(dyplom licencjata po‡o¿nictwa): az okirat kibocsÆtÆsÆt meg-
elızı çt Øv folyamÆn legalÆbb hÆrom egymÆst kçvetı Øven
kereszt�l gyakorolt tevØkenysØg,

b) kçzØpfokœ vØgzettsØgre Øp�lı kØpzØs elvØgzØsØt tanœs�t�,
egØszsØg�gyi szakiskolÆban szerzett, elı�rt sz�lØsznıi kØpe-
s�tØs megszerzØsØt tanœs�t� okirat (dyplom po‡o¿nej): az okirat
kibocsÆtÆsÆt megelızı hØt Øv folyamÆn legalÆbb çt egymÆst
kçvetı Øven kereszt�l gyakorolt tevØkenysØg.

(4) Azokat az elı�rt sz�lØsznıi kØpes�tØs megszerzØsØt tanœ-
s�t� okiratokat, amelyeket LengyelorszÆgban a kØpzØst 2004.
mÆjus 1-je elıtt befejezı sz�lØsznık rØszØre, a 40. cikkben
megÆllap�tott kØpzØsi minimumkçvetelmØnyeknek meg nem
felelı kØpzØs nyomÆn bocsÆtottak ki, amely kØpzØst olyan
felsıfokœ alapkØpzØsi fokozatot tanœs�t� oklevØl igazol, amelyet
az Æpol�i Øs a sz�lØsznıi szakmÆr�l sz�l� tçrvØny Øs egyØb
jogszabÆlyok m�dos�tÆsÆr�l sz�l�, 2004. Æprilis 20-i tçrvØny (A
Lengyel KçztÆrsasÆg Hivatalos KçzlçnyØnek 2004. Æprilis 30-i
92. szÆma, 885. tØtel) 11. cikkØben, valamint a kçzØpiskolai
bizony�tvÆnnyal (zÆr�vizsga � ØrettsØgi) rendelkezı, az Æpol�i
Øs sz�lØsznıi szakmÆt oktat� egØszsØg�gyi l�ceumban Øs egØsz-
sØg�gyi szakiskolÆban vØgzett Æpol�k Øs sz�lØsznık kØpzØsØnek
rØszletes feltØteleirıl sz�l�, 2004. mÆjus 11-i egØszsØg�gyi
miniszteri rendeletben (A Lengyel KçztÆrsasÆg Hivatalos Kçzlç-
nyØnek 2004. mÆjus 13-i 110. szÆma, 1170. tØtel) szereplı
k�lçnleges tovÆbbkØpzı program keretØben szereztek, minden
tagÆllam elismeri annak megvizsgÆlÆsa vØgett, hogy az Ørintett
szemØly hasonl� szintß ismeretekkel Øs szaktudÆssal rendel-
kezik-e, mint azok a sz�lØsznık, akik az V. mellØklet 5.5.2.
pontjÆban LengyelorszÆgra vonatkoz�an meghatÆrozott kØpes�-
tØssel rendelkeznek.

7. SZAKASZ

Gy�gyszerØszek

44. cikk

Gy�gyszerØszkØpzØs

(1) A gy�gyszerØszkØpzØsre tçrtØnı felvØtel feltØtele olyan
bizony�tvÆny meglØte, amely az Ørintett tanulmÆnyok tekinte-
tØben valamely tagÆllamban egyetemre vagy azzal egyenØrtØkß
szintßkØnt elismert felsıoktatÆsi intØzmØnybe tçrtØnı felvØtelre
jogos�t.
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(2) Az elı�rt gy�gyszerØszi kØpes�tØs megszerzØsØt tanœs�t�
okirat legalÆbb çtØves kØpzØs elvØgzØsØt tanœs�tja, amely leg-
alÆbb a kçvetkezıket tartalmazza:

a) nØgyØves, nappali tagozatos elmØleti Øs gyakorlati kØpzØs
egyetemen, vagy azzal egyenØrtØkß szintßkØnt elismert,
illetve egyetem fel�gyelete alatt Æll� felsıoktatÆsi intØz-
mØnyben;

b) hat h�napos gyakorlat kçzforgalmœ gy�gyszertÆrban vagy
k�rhÆzban az adott k�rhÆz gy�gyszerØszeti osztÆlyÆnak fel�-
gyelete alatt.

Az eml�tett kØpzØsi ciklusnak legalÆbb az V. mellØklet 5.6.1.
pontjÆban le�rt programot tartalmaznia kell.

Az V. mellØklet 5.6.1. pontjÆban le�rt tartalmat az 58. cikk (2)
bekezdØsben eml�tett eljÆrÆssal çsszhangban lehet a tudomÆ-
nyos Øs technikai haladÆshoz val� hozzÆigaz�tÆsa vØgett m�do-
s�tani.

Az ilyen naprakØsszØ tØtel egy tagÆllamban sem vonhatja maga
utÆn azon meglØvı jogszabÆlyi alapelvek m�dos�tÆsÆt, amelyek
a kØpzØs tekintetØben a szakmÆk szerkezetØre, valamint
amelyek a szakma gyakorlÆsÆnak termØszetes szemØlyek Æltali
megkezdØsØre vonatkoznak.

(3) A gy�gyszerØszkØpzØsnek garantÆlnia kell, hogy az Ørin-
tett szemØly megszerezte a kçvetkezı ismereteket Øs kØszsØ-
geket:

a) a gy�gyszerek Øs a gy�gyszergyÆrtÆs sorÆn felhasznÆlt
anyagok megfelelı ismerete;

b) a gy�gyszerØszeti technol�gia Øs a gy�gyszerek fizikai,
kØmiai, biol�giai Øs mikrobiol�giai vizsgÆlatÆnak megfelelı
ismerete;

c) az anyagcsere, a gy�gyszerek Øs a mØrgezı anyagok hatÆ-
sainak Øs a gy�gyszeralkalmazÆs megfelelı ismerete;

d) a gy�gyszerekre vonatkoz� tudomÆnyos adatok ØrtØkelØ-
sØnek megfelelı ismerete annak ØrdekØben, hogy ezen
ismeret alapjÆn megfelelı tÆjØkoztatÆst lehessen adni;

e) a gy�gyszerØszet gyakorlÆsÆval kapcsolatos jogi Øs egyØb
kçvetelmØnyek megfelelı ismerete.

45. cikk

A gy�gyszerØszi szakmai tevØkenysØgek gyakorlÆsa

(1) Ezen irÆnyelv alkalmazÆsÆban gy�gyszerØszi tevØkenysØg
az a tevØkenysØg, amely gyakorlÆsÆnak megkezdØse Øs gyakor-
lÆsa egy vagy tçbb tagÆllamban szakmai kØpes�tØshez kçtçtt, Øs
amelyet az gyakorolhat, aki az V. mellØklet 5.6.2. pontjÆban

felsorolt t�pusœ, elı�rt kØpes�tØs megszerzØsØt tanœs�t� okirattal
rendelkezik.

(2) A tagÆllamok biztos�tjÆk, hogy az egyetemi szintß, vagy
azzal egyenØrtØkßnek tekintendı, a 44. cikk rendelkezØseinek
megfelelı, elı�rt gy�gyszerØszi kØpes�tØs megszerzØsØt tanœs�t�
okirattal rendelkezı szemØlyeknek � sz�ksØg szerint a kiegØ-
sz�tı szakmai tapasztalat kçvetelmØnyØre is figyelemmel �
m�djuk legyen legalÆbb a kçvetkezı tevØkenysØgek gyakorlÆsÆt
megkezdeni, Øs e tevØkenysØgeket gyakorolni:

a) gy�gyszerek gy�gyszerformÆjÆnak elkØsz�tØse;

b) gy�gyszerek gyÆrtÆsa Øs vizsgÆlata;

c) gy�gyszerek tesztelØse e cØlra szolgÆl� laborat�riumban;

d) gy�gyszerek tÆrolÆsa, tart�s�tÆsa Øs nagykereskedelmi
elosztÆsa;

e) gy�gyszerek kØsz�tØse, tesztelØse, tÆrolÆsa Øs forgalmazÆsa
kçzforgalmœ gy�gyszertÆrakban;

f) gy�gyszerek kØsz�tØse, tesztelØse, tÆrolÆsa Øs forgalmazÆsa
k�rhÆzakban;

g) gy�gyszerekkel kapcsolatos tÆjØkoztatÆs Øs tanÆcsadÆs.

(3) Ha egy tagÆllam valamely gy�gyszerØszi tevØkenysØg
gyakorlÆsÆnak megkezdØsØt vagy gyakorlÆsÆt � az V. mellØklet
5.6.2. pontjÆban eml�tett, elı�rt kØpes�tØs megszerzØsØt tanœs�t�
okirat meglØtØn fel�l � kiegØsz�tı szakmai tapasztalathoz kçti,
ez a tagÆllam e tekintetben elegendı bizony�tØkkØnt ismeri el
az Ørintett szemØly sajÆt tagÆllamÆnak illetØkes hat�sÆgai Æltal
kibocsÆtott olyan igazolÆst, amely szerint az Ørintett szemØly a
kØrdØses tevØkenysØget a sajÆt tagÆllamban hasonl� idıtartamon
kereszt�l gyakorolta.

(4) A (3) bekezdØsben eml�tett elismerØs nem alkalmazhat� a
Luxemburgi NagyhercegsØg Æltal az Ællami kçzforgalmœ gy�gy-
szertÆri koncesszi� megadÆsÆhoz megkçvetelt kØtØves szakmai
tapasztalat esetØben.

(5) Ha 1985. szeptember 16-Æn valamely tagÆllamban olyan
versenyvizsga-rendszert alkalmaztak, amelynek cØlja a (2)
bekezdØs szerinti kØpes�tØssel rendelkezık kçz�l azok kivÆlasz-
tÆsa, akiket olyan œj gy�gyszertÆrak tulajdonjogÆnak megszerzØ-
sØre jogos�tanak fel, amelyek lØtrehozÆsÆr�l a nemzeti fçldrajzi
elosztÆsi rendszer keretØben mÆr dçntØs sz�letett, ez a tagÆllam
az (1) bekezdØs rendelkezØseitıl eltØrve megtarthatja ezt a
vizsgÆt Øs az abban val� rØszvØtelt elı�rhatja olyan, mÆs tagÆlla-
mokbeli ÆllampolgÆrok szÆmÆra, akik az V. mellØklet 5.6.2.
pontjÆban eml�tett, elı�rt gy�gyszerØszi kØpes�tØs megszerzØsØt
tanœs�t� okirattal rendelkeznek, vagy akikre a 23. cikk rendelke-
zØsei vonatkoznak.
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8. SZAKASZ

�p� tØszmØrnçkçk

46. cikk

�p�tØszmØrnçkçk kØpzØse

(1) Az Øp�tØszmØrnçki kØpzØs çsszesen legalÆbb nØgyØves,
nappali tagozatos kØpzØs, vagy legalÆbb hÆromØves nappali
tagozatos tanulmÆnyi idıszakot magÆban foglal� hatØves
kØpzØs, amely egyetemen vagy hasonl� oktatÆsi intØzmØnyben
zajlik. A kØpzØst sikeres egyetemi szintß vizsgÆval kell lezÆrni.

A kØpzØsnek, amelynek egyetemi szintßnek kell lennie, Øs
amelyben a fı çsszetevı az Øp�tØszet kell legyen, egyensœlyt kell
fenntartania az Øp�tØszeti kØpzØs elmØleti Øs gyakorlati elemei
kçzçtt, valamint garantÆlnia kell a kçvetkezı ismeretek Øs
kØszsØgek megszerzØsØt:

a) az esztØtikai Øs mßszaki kçvetelmØnyeket is kielØg�tı Øp�tØ-
szeti tervek elkØsz�tØsØnek kØpessØge;

b) az Øp�tØszettçrtØnet Øs az Øp�tØszeti elmØletek, valamint a
kapcsol�d� mßvØszetek, technol�giÆk Øs tudomÆnyok
megfelelı ismerete;

c) az Øp�tØszeti tervezØs minısØgØre hat� kØpzımßvØszetek
ismerete;

d) a vÆrostervezØs Øs a tervezØs megfelelı ismerete, a tervezØsi
folyamathoz sz�ksØges kØpessØgek meglØte;

e) az emberek Øs Øp�letek, az Øp�letek Øs a kçrnyezet kçzçtti
kapcsolat ismerete, valamint annak a sz�ksØgszerßsØgnek a
megØrtØse, hogy az Øp�leteket Øs a kçzçtt�k lØvı teret az
emberi igØnyekhez Øs mØrtØkekhez kell igaz�tani;

f) az Øp�tØszmØrnçki szakma Øs az Øp�tØszmØrnçk tÆrsadalmon
bel�li szerepØnek megØrtØse, k�lçnçsen a tÆrsadalmi
tØnyezıket figyelembe vevı elızetes tervek kØsz�tØsØben;

g) tervezØsi projektekhez sz�ksØges vizsgÆlati m�dszerek Øs
vÆzlatkØsz�tØs ismerete;

h) a szerkezettervezØs Øs az Øp�lettervezØssel kapcsolatos
Øp�tØsi Øs mßszaki problØmÆk megØrtØse;

i) a fizikai problØmÆk Øs technol�giÆk, valamint az Øp�letek
funkci�inak ismerete, hogy azokban kØnyelmes Øs az
Øghajlat elleni vØdelmet biztos�t� belsı feltØteleket lehessen
teremteni;

j) a sz�ksØges tervezØsi szakØrtelem, amely kielØg�ti a felhasz-
nÆl�k igØnyeit a kçltsØgtØnyezık Øs az Øp�tØsi elı�rÆsok
korlÆtai kçzçtt;

k) azoknak az iparÆgaknak, szervezeteknek, szabÆlyozÆsoknak
Øs eljÆrÆsoknak a megfelelı ismerete, amelyek szerepet
jÆtszanak a tervezØst kçvetı kivitelezØsben, valamint a
tervek ÆltalÆnos tervbe tçrtØnı foglalÆsÆban.

(2) Az (1) bekezdØsben felsorolt ismeretek Øs kØszsØgek kçrØt
az 58. cikk (2) bekezdØsØben eml�tett eljÆrÆssal çsszhangban
lehet a tudomÆnyos Øs technikai haladÆshoz val� hozzÆigaz�-
tÆsuk vØgett m�dos�tani.

Az ilyen naprakØsszØ tØtel egy tagÆllamban sem vonhatja maga
utÆn azon meglØvı jogszabÆlyi alapelvek m�dos�tÆsÆt, amelyek
a kØpzØs tekintetØben a szakmÆk szerkezetØre, valamint
amelyek a szakma gyakorlÆsÆnak termØszetes szemØlyek Æltali
megkezdØsØre vonatkoznak.

47. cikk

EltØrØsek az Øp�tØszmØrnçki kØpzØs feltØteleitıl

(1) A 46. cikktıl eltØrve, a kçvetkezıket szintØn a 21.
cikknek megfelelıkØnt kell elismerni: azt az 1985. augusztus 5-
tıl lØtezı, a NØmetorszÆgi SzçvetsØgi KçztÆrsasÆgban a ÐFach-
hochschulen�-ben zajl�, hÆromØves kØpzØst, amely megfelel a
46. cikkben foglalt kçvetelmØnyeknek Øs ebben a tagÆllamban a
48. cikkben eml�tett tevØkenysØgeknek ÐØp�tØszmØrnçk�
szakmai c�m hasznÆlata mellett tçrtØnı gyakorlÆsa megkezdØ-
sØre jogos�t, feltØve, hogy a kØpzØst a NØmetorszÆgi SzçvetsØgi
KçztÆrsasÆgban szerzett nØgyØves szakmai tapasztalat kçvette,
amelyrıl az a szakmai szçvetsØg adott ki igazolÆst, amelynek a
nØvjegyzØkØben az ezen irÆnyelv rendelkezØseivel Ølni k�vÆn�
Øp�tØszmØrnçk neve szerepel.

A szakmai szçvetsØgnek elıbb meg kell gyızıdnie arr�l, hogy
az Ørintett Øp�tØszmØrnçk Æltal az Øp�tØszet terØn vØgzett munka
a 46. cikk (1) bekezdØsØben eml�tett ismeretek Øs kØszsØgek
teljes kçrØnek meggyızı alkalmazÆsa. Az eml�tett igazolÆst
ugyanazon eljÆrÆs szerint kell kiadni, mint amely szerint a
szakmai szçvetsØg nØvjegyzØkØbe val� felvØtel tçrtØnik.

(2) A 46. cikktıl eltØrve, a kçvetkezıket szintØn a 21.
cikknek megfelelıkØnt kell elismerni: szociÆlis fejlesztı prog-
ramok vagy nem nappali egyetemi tanulmÆnyok rØszØt kØpezı
kØpzØs, amely megfelel a 46. cikkben eml�tett kçvetelmØ-
nyeknek, ha ezt az igazolja, hogy olyan szemØly, aki legalÆbb
hØt Øvet dolgozott az Øp�tØszet ter�letØn egy Øp�tØszmØrnçk
vagy egy Øp�tØsz iroda fel�gyelete mellett, sikeres Øp�tØszmØr-
nçki vizsgÆt tett. A vizsgÆnak egyetemi szintßnek kell lennie, Øs
egyenØrtØkßnek kell lennie a 46. cikk (1) bekezdØsØnek elsı
albekezdØsØben eml�tett zÆr�vizsgÆval.
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48. cikk

Az Øp�tØszmØrnçki szakmai tevØkenysØgek gyakorlÆsa

(1) Ezen irÆnyelv alkalmazÆsÆban Øp�tØszmØrnçki szakmai
tevØkenysØg az a tevØkenysØg, amelyet az ÐØp�tØszmØrnçk�
szakmai c�m hasznÆlata mellett rendszeresen vØgeznek.

(2) Egy tagÆllam azon ÆllampolgÆrait, akik az eml�tett c�m
hasznÆlatÆra olyan tçrvØny erejØnØl fogva jogosultak, amely egy
tagÆllam illetØkes hat�sÆgÆt felhatalmazza ennek a c�mnek
olyan tagÆllami ÆllampolgÆrok rØszØre tçrtØnı megadÆsÆra, akik
az Øp�tØszet terØn kiemelkedı eredmØnyeket Ørtek el, œgy kell
tekinteni, hogy megfelelnek az Øp�tØszmØrnçki tevØkenysØgek
ÐØp�tØszmØrnçk� szakmai c�m hasznÆlata mellett tçrtØnı
gyakorlÆsÆhoz sz�ksØges feltØteleknek. Az Ørintett szemØlyek
tevØkenysØgØnek Øp�tØszeti jellegØt a sajÆt tagÆllam Æltal kibocsÆ-
tott igazolÆs tanœs�tja.

49. cikk

Az Øp�tØszmØrnçkçk szerzett jogai

(1) Minden tagÆllam elfogadja a tçbbi tagÆllam Æltal kibocsÆ-
tott, a VI. mellØklet 6.2. pontjÆban felsorolt Øs az ugyanazon
mellØkletben eml�tett referencia-tanØvnØl nem kØsıbb kezdıdçtt
kØpzØst tanœs�t�, elı�rt Øp�tØszmØrnçki kØpes�tØs megszerzØsØt
tanœs�t� okiratokat akkor is, ha azok nem felelnek meg a 46.
cikkben megÆllap�tott minimumkçvetelmØnyeknek, tovÆbbÆ az
Øp�tØszmØrnçki szakmai tevØkenysØgek gyakorlÆsÆnak megkez-
dØse Øs gyakorlÆsa cØljÆb�l ezeket az okiratokat a sajÆt ter�letØn
ugyanolyan hatÆlyœnak tekinti, mint az elı�rt Øp�tØszmØrnçki
kØpes�tØsek megszerzØsØt tanœs�t�, Æltala kibocsÆtott okiratokat.

Ilyen kçr�lmØnyek kçzçtt, el kell ismerni azokat a NØmetor-
szÆgi SzçvetsØgi KçztÆrsasÆg illetØkes hat�sÆgai Æltal kibocsÆtott
igazolÆsokat, amelyek azt tanœs�tjÆk, hogy a NØmet Demokra-
tikus KçztÆrsasÆg illetØkes hat�sÆgai Æltal 1945. mÆjus 8-Æn
vagy azt kçvetıen kibocsÆtott, elı�rt kØpes�tØs megszerzØsØt
tanœs�t� okiratok egyenØrtØkßek az eml�tett mellØkletben felso-
rolt ilyen okiratokkal.

(2) Az (1) bekezdØs sØrelme nØlk�l, minden tagÆllam elismeri
a kçvetkezı, elı�rt kØpes�tØs megszerzØsØt tanœs�t� okiratokat,
tovÆbbÆ az Øp�tØszmØrnçki szakmai tevØkenysØgek gyakorlÆ-
sÆnak megkezdØse Øs gyakorlÆsa cØljÆb�l ezeket az okiratokat a
sajÆt ter�letØn ugyanolyan hatÆlyœnak tekinti, mint az elı�rt
kØpes�tØsek megszerzØsØnek tanœs�tÆsa vØgett Æltala kibocsÆtott
okiratokat: a tagÆllami ÆllampolgÆrok rØszØre olyan tagÆllamok
Æltal kibocsÆtott igazolÆsok, amelyekben az Øp�tØszmØrnçki
tevØkenysØg gyakorlÆsÆnak megkezdØsØre Øs gyakorlÆsÆra szabÆ-
lyozÆs volt hatÆlyban a kçvetkezı idıpontokt�l:

a) 1995. januÆr 1-je Ausztria, FinnorszÆg Øs SvØdorszÆg
esetØben,

b) 2004. mÆjus 1-je a Cseh KçztÆrsasÆg, �sztorszÆg, Ciprus,
LettorszÆg, LitvÆnia, MagyarorszÆg, MÆlta, LengyelorszÆg,
SzlovØnia Øs SzlovÆkia esetØben,

c) 1987. augusztus 5-e a tçbbi tagÆllam esetØben.

Az (1) bekezdØsben eml�tett igazolÆsok tanœs�tjÆk, hogy birto-
kosuk legkØsıbb a megfelelı idıpontban jogosulttÆ vÆlt az
Øp�tØszmØrnçki szakmai c�m hasznÆlatÆra, Øs a kØrdØses tevØ-
kenysØget, az igazolÆs kibocsÆtÆsÆt megelızı çt Øv folyamÆn
legalÆbb hÆrom egymÆst kçvetı Øven kereszt�l, a vonatkoz�
szabÆlyok keretØben tØnylegesen gyakorolta.

IV. FEJEZET

A LETELEPED�SRE VONATKOZ� K�Z�S RENDELKEZ�SEK

50. cikk

DokumentÆci� Øs formai kçvetelmØnyek

(1) Amennyiben a fogad� tagÆllam illetØkes hat�sÆgai e c�m
alapjÆn a kØrdØses szabÆlyozott szakma gyakorlÆsÆra vonatkoz�
engedØly irÆnti kØrelmet b�rÆlnak el, megkçvetelhetik a VII.
mellØkletben felsorolt dokumentumok Øs igazolÆsok bemuta-
tÆsÆt.

A VII. mellØklet 1. pontjÆnak d), e) Øs f) alpontjÆban felsorolt
dokumentumok a benyœjtÆsuk napjÆn hÆrom h�napnÆl nem
lehetnek rØgebbiek.

A tagÆllamok, szervek Øs mÆs jogi szemØlyek gondoskodnak a
tudomÆsukra jutott adatok bizalmas kezelØsØrıl.

(2) Alapos kØtsØg esetØn a fogad� tagÆllam egy mÆsik
tagÆllam illetØkes hat�sÆgÆt�l kØrheti, hogy igazolja az ez
ut�bbi tagÆllamban kiadott tanœs�tvÆnyok Øs elı�rt kØpes�tØs
megszerzØsØt tanœs�t� okiratok hitelessØgØt, valamint adott
esetben azt, hogy a jogosult az e c�m III. fejezetØben eml�tett
szakmÆk tekintetØben megfelel a 24., 25., 28., 31., 34., 35.,
38., 40., 44., illetve 46. cikkben megÆllap�tott kØpzØsi mini-
mumkçvetelmØnyeknek.

(3) Alapos kØtsØg esetØn, ha a 3. cikk (1) bekezdØsØnek c)
pontjÆban meghatÆrozott, elı�rt kØpes�tØs megszerzØsØt tanœs�t�
okiratot egy tagÆllam illetØkes hat�sÆga bocsÆtotta ki, Øs az
olyan kØpzØsre vonatkozik, amelyre rØszben vagy teljes
egØszØben egy mÆsik tagÆllam ter�letØn jogszerßen letelepedett
intØzmØnyben ker�lt sor, a fogad� tagÆllam jogosult az okiratot
kibocsÆt� tagÆllam illetØkes szervØhez fordulni avØgett, hogy
meggyızıdjçn arr�l,

a) hogy a kØpzØst folytat� intØzmØnynØl tartott kØpzØst hivata-
losan igazolta-e az okiratot kibocsÆt� tagÆllamban talÆlhat�
oktatÆsi intØzmØny;
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b) hogy a kibocsÆtott, elı�rt kØpes�tØs megszerzØsØt tanœs�t�
okirat azonos-e azzal, amelyet akkor adtak volna meg, ha a
kØpzØst teljes egØszØben a kØpes�tı okiratot kibocsÆt� tagÆl-
lamban vØgeztØk volna; valamint

c) hogy az elı�rt kØpes�tØs megszerzØsØt tanœs�t� okirat ugyan-
azokat a szakmai jogokat biztos�tja-e a kØpes�tı okiratot
kibocsÆt� tagÆllam ter�letØn.

(4) Amennyiben a fogad� tagÆllam a szabÆlyozott szakma
gyakorlÆsÆnak megkezdØsØhez az ÆllampolgÆrait�l esk� vagy
�nnepØlyes nyilatkozat megtØtelØt kçveteli meg, Øs amennyiben
ennek az esk�nek, illetve nyilatkozatnak a szçvege a tçbbi
tagÆllam ÆllampolgÆra tekintetØben nem alkalmazhat�, a fogad�
tagÆllamnak gondoskodnia kell arr�l, hogy az Ørintett szemØ-
lyek szÆmÆra megfelelı Øs egyenØrtØkß szçveg Ælljon rendelke-
zØsre.

51. cikk

A szakmai kØpes�tØsek kçlcsçnçs elismerØsØre irÆnyul�
eljÆrÆs

(1) A fogad� tagÆllam illetØkes hat�sÆga a kØrelem beØrke-
zØsØt kçvetı egy h�napon bel�l visszaigazolÆst k�ld a kØrelem
beØrkezØsØrıl, Øs adott esetben tÆjØkoztatja a kØrelmezıt a
hiÆnyz� iratokr�l.

(2) A szabÆlyozott szakma gyakorlÆsÆra vonatkoz� engedØly
irÆnti kØrelmet vizsgÆl� eljÆrÆst a lehetı leggyorsabban le kell
folytatni, Øs a kØrelmezı teljes dokumentÆci�jÆnak benyœjtÆsa
utÆn legfeljebb hÆrom h�nappal a fogad� tagÆllam illetØkes
hat�sÆgÆnak indokolÆssal ellÆtott hatÆrozatÆval kell lezÆrni. Ez a
hatÆridı azonban az e c�m I. Øs II. fejezetØnek hatÆlya alÆ
tartoz� esetekben egy h�nappal meghosszabb�that�.

(3) A hatÆrozat ellen, illetve a dçntØs hatÆridın bel�li
meghozatalÆnak elmulasztÆsa esetØn a nemzeti jog szerinti
jogorvoslattal lehet Ølni.

52. cikk

Szakmai c�mek hasznÆlata

(1) Ha egy fogad� tagÆllamban az Ørintett szakma valamely
tevØkenysØgØre vonatkoz� szakmai c�m hasznÆlata szabÆlyozott,
a tçbbi tagÆllamnak a III. c�m alapjÆn valamely szabÆlyozott
szakma gyakorlÆsÆra jogosult ÆllampolgÆrai a fogad� tagÆl-
lamnak azt a szakmai c�mØt hasznÆljÆk, amely a mÆsik tagÆl-

lamban az Ørintett szakmÆnak megfelel, Øs hasznÆljÆk a szakmai
c�m rçvid�tett formÆjÆt is.

(2) Amennyiben egy szakmÆt a fogad� tagÆllamban a 3. cikk
(2) bekezdØse szerinti szçvetsØg vagy szervezet szabÆlyoz, a
tagÆllamok ÆllampolgÆrai csak akkor jogosultak az e szçvetsØg
vagy szervezet Æltal oda�tØlt szakmai c�mnek, illetve e c�m rçvi-
d�tett formÆjÆnak a hasznÆlatÆra, ha igazoljÆk, hogy a sz�ban
forg� szçvetsØg vagy szervezet tagjai.

Amennyiben a szçvetsØg vagy szervezet a tagfelvØtelt bizonyos
kØpes�tØsektıl teszi f�ggıvØ, ezt mÆs tagÆllamok szakmai kØpe-
s�tØssel rendelkezı ÆllampolgÆraival szemben csak az ebben az
irÆnyelvben megÆllap�tott feltØtelek szerint teheti meg.

IV. C˝M

A SZAKMA GYAKORL`S`NAK R�SZLETES SZAB`-
LYAI

53. cikk

Nyelvismeret

A szakmai kØpes�tØsek elismerØsØnek hatÆlya alÆ tartoz�
szemØlyeknek a szakmÆnak a fogad� tagÆllamban val� gyakor-
lÆsÆhoz sz�ksØges nyelvismerettel kell rendelkezni�k.

54. cikk

KØpzettsØghez kapcsol�d� c�mek hasznÆlata

A 7. Øs a 52. cikk sØrelme nØlk�l, a fogad� tagÆllam gondos-
kodik arr�l, hogy az Ørintett szemØlyek megkapjÆk a jogot arra,
hogy a sajÆt tagÆllamukban megszerzett, kØpzettsØghez kapcso-
l�d� c�m�ket, Øs lehetısØg szerint annak rçvid�tett formÆjÆt
sajÆt tagÆllamuk nyelvØn hasznÆlhassÆk. A fogad� tagÆllam
megkçvetelheti, hogy a kØrelmezı a c�m viselØsekor annak az
oktatÆsi intØzmØnynek vagy vizsgabizottsÆgnak a nevØt Øs c�mØt
is felt�ntesse, ahol a c�met szerezte. Amennyiben a sajÆt tagÆl-
lamban hasznÆlatos, kØpzettsØghez kapcsol�d� c�m a fogad�
tagÆllamban çsszetØveszthetı egy olyan c�mmel, amelyhez ez
ut�bbi tagÆllamban a jogosult Æltal el nem vØgzett kiegØsz�tı
kØpzØs sz�ksØges, a fogad� tagÆllam megkçvetelheti a
jogosultt�l, hogy a sajÆt tagÆllamban hasznÆlatos, kØpzettsØghez
kapcsol�d� c�met a fogad� tagÆllam Æltal megÆllap�tand�
megfelelı formÆban hasznÆlja.
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55. cikk

A tÆrsadalombiztos�tÆsi alapok Æltali j�vÆhagyÆs

Az 5. cikk (1) bekezdØsØnek Øs a 6. cikk elsı albekezdØse b)
pontjÆnak a sØrelme nØlk�l, azok a tagÆllamok, amelyek a ter�-
let�kçn szakmai kØpes�tØst szerzett szemØlyektıl a tÆrsadalom-
biztos�tÆsi alap Æltali j�vÆhagyÆs megszerzØsØhez megkçvetelik,
hogy munkahelyi kØpzØs keretØben felkØsz�tı idıszakot tçlt-
senek le Øs/vagy bizonyos ideig szakmai tapasztalatot szerez-
zenek, mellızik e kçtelezettsØg megkçvetelØsØt a mÆs tagÆl-
lamban megszerzett orvosi Øs fogorvosi szakmai kØpes�tØs
megszerzØsØrıl sz�l� okiratok birtokosai esetØben.

V. C˝M

K�ZIGAZGAT`SI EGY�TTM�K�D�S �S V�GRE-
HAJT`SI FELEL�SS�G

56. cikk

IlletØkes hat�sÆgok

(1) A fogad� tagÆllam Øs a sajÆt tagÆllam illetØkes hat�sÆgai
szorosan egy�ttmßkçdnek Øs kçlcsçnçsen seg�tsØget nyœjtanak
egymÆsnak ezen irÆnyelv alkalmazÆsÆnak megkçnny�tØse Ørde-
kØben. Gondoskodnak az egymÆsnak szolgÆltatott adatok
bizalmas kezelØsØrıl.

(2) A fogad� tagÆllam Øs a sajÆt tagÆllam illetØkes hat�sÆgai
� a szemØlyes adatok feldolgozÆsa vonatkozÆsÆban az egyØnek
vØdelmØrıl Øs az ilyen adatok szabad ÆramlÆsÆr�l sz�l�, 1995.
okt�ber 24-i 95/46/EK eur�pai parlamenti Øs tanÆcsi irÆnyelv (1)
Øs a az elektronikus h�rkçzlØsi Ægazatban a szemØlyes adatok
kezelØsØrıl, feldolgozÆsÆr�l Øs a magÆnØlet vØdelmØrıl sz�l�,
2002. jœlius 12-i 2002/58/EK eur�pai parlamenti Øs tanÆcsi
irÆnyelvben (elekronikus h�rkçzlØsi adatvØdelmi irÆnyelv) (2)
elı�rt szemØlyesadat-vØdelmi jogi rendelkezØseket tiszteletben
tartva � adatokat szolgÆltatnak egymÆsnak azokr�l a fegyelmi
eljÆrÆsokr�l, b�ntetıjogi szankci�kr�l, vagy bÆrmely egyØb
jelentıs sœlyœ, konkrØt kçr�lmØnyekrıl, amelyek az ezen
irÆnyelv alapjÆn gyakorolt tevØkenysØgek tekintetØben vÆrha-
t�an kçvetkezmØnyekkel jÆrhatnak.

A sajÆt tagÆllam megvizsgÆlja az ilyen kçr�lmØnyek val�sÆgnak
val� megfelelØsØt, Øs hat�sÆgai dçntenek arr�l, hogy milyen
jellegß Øs milyen terjedelmß vizsgÆlatra van sz�ksØg, majd a
sajÆt tagÆllam tÆjØkoztatja a fogad� tagÆllamot a rendelkezØsØre
Æll� informÆci�kb�l levont kçvetkeztetØseirıl.

(3) LegkØsıbb ð (*) minden tagÆllam kijelçli azokat a hat�-
sÆgokat Øs szerveket, amelyek hatÆskçrrel rendelkeznek az elı�rt
kØpes�tØs megszerzØsØt tanœs�t� okiratok Øs egyØb dokumen-

tumok, illetve adatok kibocsÆtÆsÆra, illetve ÆtvØtelØre, valamint
azokat, amelyek hatÆskçrrel rendelkeznek a kØrelmek fogadÆ-
sÆra Øs az ezen irÆnyelvben eml�tett hatÆrozatok meghozatalÆra,
Øs errıl a tçbbi tagÆllamot Øs a BizottsÆgot haladØktalanul tÆjØ-
koztatja.

(4) Az (1) bekezdØsben eml�tett hat�sÆgok tevØkenysØgei
tekintetØben minden tagÆllam kijelçl egy koordinÆtort, Øs errıl
a tçbbi tagÆllamot Øs a BizottsÆgot tÆjØkoztatja.

A koordinÆtorok feladatai a kçvetkezık:

a) ezen irÆnyelv egysØges alkalmazÆsÆnak elıseg�tØse;

b) az ezen irÆnyelv alkalmazÆsa szempontjÆb�l fontos informÆ-
ci�k gyßjtØse, �gy pØldÆul arra vonatkoz�an, hogy a tagÆlla-
mokban milyen feltØtelekkel lehet megkezdeni a szabÆlyo-
zott szakmÆk gyakorlÆsÆt.

A b) pontban le�rt feladatok teljes�tØse cØljÆb�l a koordinÆtorok
seg�tsØget igØnyelhetnek az 57. cikkben eml�tett informÆci�s
szolgÆlatokt�l.

57. cikk

InformÆci�s szolgÆlatok

Minden tagÆllam legkØsıbb ð-ig kijelçl egy informÆci�s szolgÆ-
latot, amelynek feladata a kçvetkezı lesz:

a) az ÆllampolgÆrok Øs mÆs tagÆllamok informÆci�s szolgÆlatai
rØszØre a sz�ksØges tÆjØkoztatÆs megadÆsa a szakmai kØpes�-
tØsek ezen irÆnyelvben elı�rt kçlcsçnçs elismerØsØre vonat-
koz�an, �gy a szakmÆkra Øs e szakmÆk gyakorlÆsÆra
irÆnyad� nemzeti jogszabÆlyi rendelkezØsekre, kçzçtt�k a
szociÆlis rendelkezØsekre Øs adott esetben az etikai szabÆ-
lyokra vonatkoz� tÆjØkoztatÆs;

b) az ÆllampolgÆrok seg�tØse az ezen irÆnyelvvel rÆjuk ruhÆzott
jogok ØrvØnyes�tØsØben, sz�ksØg szerint a fogad� tagÆllam
mÆs informÆci�s szolgÆlataival Øs illetØkes hat�sÆgÆval
egy�ttmßkçdve.

A BizottsÆg kØrØsØre az informÆci�s szolgÆlatok a kØrØs kØzhez-
vØtelØtıl szÆm�tott kØt h�napon bel�l tÆjØkoztatjÆk a Bizott-
sÆgot azoknak a vizsgÆlatoknak az eredmØnyØrıl, amelyeket a
b) pont rendelkezØsei alapjÆn folytatnak.

58. cikk

A szakmai kØpes�tØsek elismerØsØvel foglalkoz� bizottsÆg

(1) A BizottsÆgot munkÆjÆban a szakmai kØpes�tØsek elisme-
rØsØvel foglalkoz� bizottsÆg seg�ti (a tovÆbbiakban: a
ÐbizottsÆg�).
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(1) HL L 281., 1995.11.23. Az 1882/2003/EK irÆnyelvvel m�dos�tott
irÆnyelv.

(2) HL L 201., 2002.7.31., 37. o.
(*) Ezen irÆnyelv hatÆlybalØpØsØt kçvetı kØt Øven bel�l.



(2) Az e bekezdØsre tçrtØnı hivatkozÆs esetØn az
1999/468/EK hatÆrozat 5. Øs 7. cikkØt kell alkalmazni, tekin-
tettek annak 8. cikke rendelkezØseire.

Az 1999/468/EK hatÆrozat 5. cikkØnek (6) bekezdØsØben elı�rt
idıtartam kØt h�nap.

(3) A bizottsÆg elfogadja eljÆrÆsi szabÆlyzatÆt.

VI. C˝M

EGY�B RENDELKEZ�SEK

59. cikk

JelentØsek

(1) Az ð-tıl (*) kezdve, a tagÆllamok kØtØvente jelentØst
k�ldenek a BizottsÆgnak a rendszer alkalmazÆsÆr�l. A jelen-
tØsnek az ÆltalÆnos ØszrevØteleken k�v�l tartalmaznia kell a
meghozott hatÆrozatokra vonatkoz� statisztikai kimutatÆst,
valamint az ezen irÆnyelv alkalmazÆsa sorÆn felmer�lt fıbb
problØmÆk ismertetØsØt.

(2) Az ð-tıl kezdve, a BizottsÆg çtØvente jelentØst kØsz�t
ezen irÆnyelv vØgrehajtÆsÆr�l.

60. cikk

EltØrØsi zÆradØk

Ha ezen irÆnyelv valamely rendelkezØsØnek alkalmazÆsa tekinte-
tØben egy tagÆllam egy meghatÆrozott ter�leten jelentıs nehØz-
sØgekbe �tkçzik, a BizottsÆg az Ørintett tagÆllammal egy�tt-
mßkçdve megvizsgÆlja ezeket a nehØzsØgeket.

Sz�ksØg szerint a BizottsÆg az 58. cikk (2) bekezdØsØben eml�-
tett eljÆrÆssal çsszhangban dçnt arr�l, hogy az Ørintett tagÆl-
lamnak korlÆtozott idıtartamra engedØlyt ad a sz�ban forg�
rendelkezØstıl val� eltØrØsre.

61. cikk

HatÆlyon k�v�l helyezØs

A 77/452/EGK, 77/453/EGK, 78/686/EGK, 78/687/EGK,
78/1026/EGK, 78/1027/EGK, 80/154/EGK, 80/155/EGK,

85/384/EGK, 85/432/EGK, 85/433/EGK, 89/48/EGK,
92/51/EGK, 93/16/EGK Øs 1999/42/EK irÆnyelv ð-t�l hatÆlyÆt
veszti. A hatÆlyon k�v�l helyezett irÆnyelvekre tçrtØnı hivatko-
zÆst ezen irÆnyelvre tçrtØnı hivatkozÆsnak kell tekinteni, Øs a
hatÆlyon k�v�l helyezett irÆnyelvek alapjÆn elfogadott jogi aktu-
sokat a hatÆlyon k�v�l helyezØs nem Ørinti.

62. cikk

`t�ltetØs

A tagÆllamok hatÆlyba lØptetik azokat a tçrvØnyi, rendeleti Øs
kçzigazgatÆsi rendelkezØseket, amelyek sz�ksØgesek ahhoz,
hogy ennek az irÆnyelvnek legkØsıbb ð-en bel�l megfeleljenek.
Errıl haladØktalanul tÆjØkoztatjÆk a BizottsÆgot.

Amikor a tagÆllamok elfogadjÆk ezeket a rendelkezØseket,
azokban hivatkozni kell erre az irÆnyelvre, vagy azokhoz hiva-
talos kihirdetØs�k alkalmÆval ilyen hivatkozÆst kell fßzni. A
hivatkozÆs m�djÆt a tagÆllamok hatÆrozzÆk meg.

63. cikk

HatÆlybalØpØs

Ez az irÆnyelv az Eur�pai Uni� Hivatalos LapjÆban val� kihirde-
tØsØt kçvetı huszadik napon lØp hatÆlyba.

64. cikk

C�mzettek

Ennek az irÆnyelvnek a tagÆllamok a c�mzettjei.

Kelt Br�sszelben, ð

az Eur�pai Parlament rØszØrıl

az elnçk

a TanÆcs rØszØrıl

az elnçk
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I. MELLÉKLET

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

ÍRORSZÁG (1)

1. The Institute of Chartered Accountants in Ireland (2)

2. The Institute of Certified Public Accountants in Ireland (2)

3. The Association of Certified Accountants (2)

4. Institution of Engineers of Ireland

5. Irish Planning Institute

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

1. Institute of Chartered Accountants in England and Wales

2. Institute of Chartered Accountants of Scotland

3. Institute of Chartered Accountants in Ireland

4. Chartered Association of Certified Accountants

5. Chartered Institute of Loss Adjusters

6. Chartered Institute of Management Accountants

7. Institute of Chartered Secretaries and Administrators

8. Chartered Insurance Institute

9. Institute of Actuaries

10. Faculty of Actuaries

11. Chartered Institute of Bankers

12. Institute of Bankers in Scotland

13. Royal Institution of Chartered Surveyors

14. Royal Town Planning Institute

15. Chartered Society of Physiotherapy

16. Royal Society of Chemistry

17. British Psychological Society

18. Library Association

19. Institute of Chartered Foresters

20. Chartered Institute of Building

21. Engineering Council

22. Institute of Energy

23. Institution of Structural Engineers

24. Institution of Civil Engineers

25. Institution of Mining Engineers

26. Institution of Mining and Metallurgy

27. Institution of Electrical Engineers
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(1) Az ír állampolgárok egyben tagjai az Egyesült Királyság alábbi szövetségeinek vagy szervezeteinek is:
Institute of Chartered Accountants in England and Wales,
Institute of Chartered Accountants of Scotland,
Institute of Actuaries,
Faculty of Actuaries,
The Chartered Institute of Management Accountants,
Institute of Chartered Secretaries and Administrators,
Royal Town Planning Institute,
Royal Institution of Chartered Surveyors,
Chartered Institute of Building.



28. Institution of Gas Engineers

29. Institution of Mechanical Engineers

30. Institution of Chemical Engineers

31. Institution of Production Engineers

32. Institution of Marine Engineers

33. Royal Institution of Naval Architects

34. Royal Aeronautical Society

35. Institute of Metals

36. Chartered Institution of Building Services Engineers

37. Institute of Measurement and Control

38. British Computer Society
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II. MELLÉKLET

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

1. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS GYERMEKGONDOZÁSI JELLEGŰ SZAKKÉPZÉSEK

Az alábbiakra nyújtanak képzést:

Németországban:

– gyermekápoló („Kinderkrankenschwester/Kinderkrankenpfleger”),

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

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

– logopédus („Logopäde/Logopädin”),

– ortoptikus („Orthoptist(in)”),

– államilag elismert képesítésű gyermekgondozó („Staatlich anerkannte(r) Erzieher(in)”),

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

– orvosi laboratóriumi asszisztens („medizinisch-technische(r) Laboratoriums- Assistent(in)”),

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

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

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

– dietetikus („Diätassistent(in)”),

– gyógyszerész technikus („Pharmazieingenieur”), aki 1994. március 31. előtt vett részt képzésben a Német Demok-
ratikus Köztársaságban vagy az új szövetségi tartományok területén,

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

– beszédterapeuta („Sprachtherapeut(in)”).

A Cseh Köztársaságban:

– egészségügyi asszisztens („zdravotnický asistent”),

a képzés teljes időtartama legalább 13 év, beleértve egy legalább nyolcéves általános iskolai képzést, valamint egy
egészségügyi szakközépiskolában elvégzendő négyéves középfokú szakképzést, amely „maturitní zkouška” vizsgával
zárul.

– táplálkozási asszisztens („nutriční asistent”),

a képzés teljes időtartama legalább 13 év, beleértve egy legalább nyolcéves általános iskolai képzést, valamint egy
egészségügyi szakközépiskolában elvégzendő négyéves középfokú szakképzést, amely „maturitní zkouška” vizsgával
zárul.

Olaszországban:

– fogtechnikus („odontotecnico”),

– látszerész („ottico”).

Cipruson:

– fogtechnikus („οδοντοτεχνίτης”),

a képzés teljes időtartama legalább 14 év, beleértve legalább egy hatéves általános iskolai képzést, egy hatéves
középiskolai képzést, az ezt követő kétéves felsőfokú szakképzést, és 1 év szakmai tapasztalatot.
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(1) 1994. június 1-től a „Krankengymnast(in)” szakmai címet megváltoztatták „Physiotherapeut(in)”-ra. Mindazonáltal azok a szakemberek,
akik ennél korábban szerezték meg oklevelüket, kívánság szerint továbbra is használhatják a korábbi „Krankengymnast(in)” címet.



– látszerész („τεχνικός oπτικός”),

a képzés teljes időtartama legalább 14 év, beleértve legalább egy hatéves általános iskolai képzést, egy hatéves
középiskolai képzést, az ezt követő kétéves felsőfokú képzést, és 1 év szakmai tapasztalatot.

Lettországban:

– fogászati asszisztens („zobārstniecības māsa”),

a képzés teljes időtartama legalább 13 év, beleértve egy legalább tízéves általános iskolai képzést, egy kétéves,
egészségügyi oktatási intézményben folytatott szakképzést,, valamint az ezt követő 3 év szakmai tapasztalatot,
amelynek lezárásaként szakvizsgát kell tenni a bizonyítvány megszerzéséért.

– biomedikus laboratóriumi asszisztens („biomedicīnas laborants”),

a képzés teljes időtartama legalább 12 év, beleértve egy legalább tízéves általános iskolai képzést, egy kétéves,
egészségügyi oktatási intézményben folytatott szakképzést,, valamint az ezt követő 2 év szakmai tapasztalatot,
amelynek lezárásaként szakvizsgát kell tenni a bizonyítvány megszerzéséért.

– fogtechnikus („zobu tehniķis”),

a képzés teljes időtartama legalább 12 év, beleértve egy legalább tízéves általános iskolai képzést, egy kétéves,
egészségügyi oktatási intézményben folytatott szakképzést, valamint az ezt követő 2 év szakmai tapasztalatot,
amelynek lezárásaként szakvizsgát kell tenni a bizonyítvány megszerzéséért.

– fizioterápiás asszisztens („fizioterapeita asistents”),

a képzés teljes időtartama legalább 13 év, beleértve egy legalább tízéves általános iskolai képzést, egy hároméves,
egészségügyi oktatási intézményben folytatott szakképzést, valamint az ezt követő 2 év szakmai tapasztalatot,
amelynek lezárásaként szakvizsgát kell tenni a bizonyítvány megszerzéséért.

Luxemburgban:

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

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

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

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

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

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

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

– gyermekgondozó („éducateur/trice”).

Hollandiában:

– állatorvosi asszisztens („dierenartsassistent”),

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

i. legalább három év szakképzés szakiskolában, mely vizsgával zárul, egyes esetekben további 1-2 éves szakoso-
dási kurzussal, mely ugyancsak vizsgával zárul, vagy

ii. legalább két és fél éves szakképzés szakiskolában, mely vizsgával zárul, és kiegészül legalább hat hónapos
szakmai tapasztalattal vagy legalább hat hónapos szakmai gyakorlattal egy jóváhagyott intézményben, vagy

iii. legalább két éves szakképzés szakiskolában, mely vizsgával zárul, és kiegészül legalább egyéves szakmai tapasz-
talattal vagy legalább egyéves szakmai gyakorlattal egy jóváhagyott intézményben, vagy

iv. az állatorvosi asszisztens („dierenartsassistenten”) esetében három év szakképzés szakiskolában (MBO-rendszer),
vagy három év szakképzés a duális gyakornoki rendszerben (LLW), mindkettő vizsgával zárul.
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Ausztriában:

– gyermek- és ifjúsági szakápoló („spezielle Grundausbildung in der Kinder- und Jugendlichenpflege”),

– pszichiátriai szakápoló („spezielle Grundausbildung in der psychiatrischen Gesundheits- und Krankenpflege”),

– kontaktlencse-optikus („Kontaktlinsenoptiker”),

– pedikűrös („Fußpfleger”),

– hallókészülék-technikus („Hörgeräteakustiker”),

– gyógyáru-kereskedő („Drogist”),

az általános és a szakképzés teljes időtartama legalább tizennégy év, beleértve legalább ötéves képzést meghatáro-
zott képzési rendszerben, legalább három év időtartamú, részben a munkahelyen kapott képzésből, részben szak-
képzési intézményben biztosított képzésből álló szakmai képzésre, illetve szakmai gyakorlati és képzési időszakra
osztva, amelyet szakvizsga követ a szakma gyakorlására és a gyakornokok képzésére való jogosultság megszerzé-
séért,

– masszőr (Masseur),

az általános és a szakképzés teljes időtartama legalább tizennégy év, beleértve ötéves képzést meghatározott képzési
rendszerben, amely kétéves időtartamú szakmai képzést, kétéves szakmai gyakorlati és képzési időszakot és egyéves
képzést foglal magában, amelyet szakvizsga követ a szakma gyakorlására és a gyakornokok képzésére való
jogosultság megszerzéséért,

– óvodai dolgozó (Kindergärtner/in),

– gyermekgondozó (Erzieher),

az általános és a szakképzés teljes időtartama tizenhárom év, beleértve ötéves szakosított iskolai szakképzést, amely
vizsgával zárul.

Szlovákiában:

– alapfokú művészeti iskolai tánctanár („učiteľ v tanečnom odbore na základných umeleckých školách”),

a képzés teljes időtartama legalább 14,5 év, beleértve egy legalább nyolcéves általános iskolai képzést, egy négyéves
szakirányú középiskolai képzést, valamint 5 félév táncpedagógusi képzést.

– oktató speciális oktatási intézményben és szociális ellátási intézményben („vychovávatel' v špeciálnych výchovných
zariadeniach a v zariadeniach sociálnych služieb”),

a képzés teljes időtartama legalább 14 év, beleértve 8/9 év általános iskolai képzést, egy négyéves időtartamú peda-
gógiai szakközépiskolai vagy egyéb középiskolai képzést, valamint egy további kétéves, nem nappali tagozatos
pedagógiai képzést..

2. KÉZMŰIPARI ÁGAZAT „MESTER” SZINTEN („Mester/Meister/Maître”), ezen irányelv III. címének II. fejezetében nem
említett oktatás és szakképzés

A következőkre vonatkozó képzés:

Dániában:

– látszerész („optometrist”),

a képzés teljes időtartama tizennégy év, beleértve az ötéves szakképzés időtartamát is, amely a képzést nyújtó
intézményben folytatott két és fél éves elméleti képzésből, valamint két és fél éves munkahelyi szakmai gyakor-
latból áll, amelynek végén az ipari tevékenységnek megfelelő elismert vizsgát kell tenni, és a vizsga sikeres letételét
követően a vizsgázó jogosult a „Mester” cím használatára;

– ortopédiai műszerész („ortopædimekaniker”),

a képzés teljes időtartama tizenkét és fél év, beleértve a három és fél éves szakképzés időtartamát is, amely a
képzést nyújtó intézményben folytatott hat hónapos elméleti képzésből, valamint hároméves munkahelyi szakmai
gyakorlatból áll, amelynek végén az ipari tevékenységnek megfelelő elismert vizsgát kell tenni, és a vizsga sikeres
letételét követően a vizsgázó jogosult a „Mester” cím használatára;
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– ortopédiai lábbeli készítő („ortopædiskomager”),

a képzés teljes időtartama tizenhárom és fél év, beleértve a négy és fél éves szakképzés időtartamát is, amely a
képzést nyújtó intézményben megtartott kétéves elméleti képzésből, valamint két és fél éves munkahelyi szakmai
gyakorlatból áll, amelynek végén az ipari tevékenységnek megfelelő elismert vizsgát kell tenni, és a vizsga sikeres
letételét követően a vizsgázó jogosult a „Mester” cím használatára.

Németországban:

– látszerész („Augenoptiker”),

– fogtechnikus („Zahntechniker”),

– ortopédiai kötszerész és fűzőkészítő („Bandagist”),

– hallókészülék-készítő („Hoergeraeteakustiker”),

– ortopédiai műszerész („Orthopädiemechaniker”),

– ortopédiai cipész („Orthopädieschuhmacher”),

Luxemburgban:

– látszerész („opticien”),

– fogtechnikus („mécanicien dentaire”),

– hallókészülék-készítő („audioprothésiste”),

– ortopédiai műszerész/ortopédiai kötszerész és fűzőkészítő („mécanicien orthopédiste/bandagiste”),

– ortopédiai cipész („orthopédiste-cordonnier”),

a képzések teljes időtartama tizennégy év, beleértve a legalább ötéves, meghatározott képzési rendszerű képzést,
amely a képzést nyújtó intézményben folytatott elméleti képzésből, valamint munkahelyi szakmai gyakorlatból áll,
amely végén vizsgát kell tenni, amely a szakipari tevékenységnek önálló vállalkozóként vagy hasonló felelősségi szintű
alkalmazottként való gyakorlására jogosít.

Ausztriában:

– ortopédiai kötszerész és fűzőkészítő („Bandagist”),

– fűzőkészítő („Miederwarenerzeuger”),

– látszerész („Optiker”),

– ortopédiai cipész („Orthopädieschuhmacher”),

– ortopédiai technikus („Orthopädietechniker”),

– fogtechnikus („Zahntechniker”),

– kertész („Gärtner”),

az általános és szakképzés teljes időtartama legalább tizennégy év, beleértve legalább ötéves képzést meghatározott
képzési rendszerben, legalább három év időtartamú, részben a munkahelyen folytatott képzésből, részben szakképzési
intézetben folytatott képzésből álló gyakornoki képzésre, illetve legalább kétéves szakmai gyakorlati és képzési
időszakra osztva, amelyet mestervizsga követ a szakma gyakorlására, gyakornokok képzésére és a „Meister” cím hasz-
nálatára való jogosultság megszerzése céljából.

Mező- és erdőgazdasági mester, nevezetesen:

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

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

– kertészeti mester („Meister im Gartenbau”),

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

– gyümölcstermesztési és -feldolgozási mester („Meister im Obstbau und in der Obstverwertung”),

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

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

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

– haltenyésztő mester („Meister in der Fischereiwirtschaft”),
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– baromfitenyésztő mester („Meister in der Geflügelwirtschaft”),

– méhészmester („Meister in der Bienenwirtschaft”),

– erdészmester („Meister in der Forstwirtschaft”),

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

– a mezőgazdasági raktározás mestere („Meister in der landwirtschaftlichen Lagerhaltung”),

az általános és szakképzés teljes időtartama legalább tizenöt év, beleértve legalább hatéves képzést meghatározott
képzési rendszerben, legalább három év időtartamú, részben a munkahelyen folytatott képzésből, részben szakképzési
intézetben folytatott képzésből álló szakmai képzésre, illetve hároméves szakmai gyakorlati és képzési időszakra
osztva, amelyet mestervizsga követ a szakma gyakorlására, gyakornokok képzésére és a „Meister” cím használatára
való jogosultság megszerzéséért.

Lengyelországban:

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

amely az alábbiakat foglalja magában:

i. 8 év általános iskolai képzés, 5 év középiskolai szakképzés vagy ezzel egyenértékű középiskolai képzés a
megfelelő területen, amelyet egy összesen legalább 150 órából álló pedagógiai képzés, illetve munkavédelmi és
munkaegészségügyi kurzus követ; továbbá kétéves szakmai tapasztalat azon a területen, amelyen az adott
személy tanítani fog; vagy

ii. 8 év általános iskolai képzés, 5 év középiskolai szakképzés, valamint ezt követően egy felsőfokú pedagógiai
oktatási intézmény elvégzését tanúsító oklevél; vagy

iii. 8 év általános iskolai képzés, 2–3 év alapszintű középiskolai szakképzés, legalább hároméves szakmai tapasz-
talat, amelyet az adott szakterületen szerzett mesterlevél igazol, valamint ezt követően egy összesen legalább
150 órából álló pedagógiai képzés.

Szlovákiában:

– szakoktató („majster odbornej výchovy”),

a képzés teljes időtartama legalább 12 év, beleértve 8 év általános iskolai képzést, egy négyéves időtartamú szakkép-
zést (teljes középiskolai szakképzés és/vagy a megfelelő (hasonló) területen szakmai képzésben való részvétel vagy
szakmai tanfolyam elvégzése), összesen legalább hároméves szakmai tapasztalat azon a területen, amelyen az adott
személy a teljes képzést vagy szakmai képzést elvégezte, és kiegészítő pedagógiai tanulmányok végzése tanári képesí-
tést nyújtó karon vagy a műszaki egyetemeken; vagy teljes középiskolai képzés és szakmai képzés a megfelelő
(hasonló) szakképzés vagy szakmai kurzus keretében, legalább 3 év szakmai tapasztalat azon a területen, amelyen az
adott személy a képzést vagy szakmai képzést elvégezte, és kiegészítő pedagógiai tanulmányok végzése tanári képesí-
tést nyújtó karon, illetve 2005. szeptember 1-jével bezárólag speciális pedagógiai képzés, amelyet a módszertani
központok speciális oktatási intézményekben szerveznek szakoktatók számára, kiegészítő pedagógiai tanulmányok
nélkül.

3. TENGERHAJÓZÁSI ÁGAZAT

a) Tengeri fuvarozás

A következőkre vonatkozó képzés:

a Cseh Köztársaságban:

– fedélzeti segédtiszt („palubní asistent”),

– navigációs őrszolgálati tiszt („námořní poručík”),

– elsőtiszt („první palubní důstojník”),

– kapitány („kapitán”),

– motorasszisztens („strojní asistent”),

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

– másodgéptiszt („druhý strojní důstojník”),

– első géptiszt („první strojní důstojník”),

– elektrotechnikus („elektrotechnik”),

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

– hajóskapitány („skibsfører”),

– elsőtiszt („overstyrmand”),

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

– fedélzeti tiszt („vagthavende styrmand”),

– gépüzemvezető („maskinchef”),

– első géptiszt („1. maskinmester”),

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

Németországban:

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

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

– fedélzeti tiszt part menti (szállításban részt vevő) nagy hajón („Nautischer Schiffsoffizier AMW”),

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

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

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

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

– C minősítésű hajógépkezelő - önálló szolgálatot teljesítő géptiszt („Schiffsmaschinist CMaW - Technischer Allein-
offizier”).

Olaszországban:

– fedélzeti tiszt („ufficiale di coperta”),

– géptiszt („ufficiale di macchina”).

Lettországban:

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

– hűtőgépkezelő („kuģa saldēšanas iekārtu mašīnists”).

Hollandiában:

– elsőtiszt [part menti (szállításban részt vevő) hajón] (kiegészítő képzéssel) [„stuurman kleine handelsvaart (met
aanvulling)”],

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

– VTS tisztviselő („VTS-functionaris”)

amelyekhez a következő képzés szükségesek:

– a Cseh Köztársaságban:

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

1. Legalább 20 éves életkor.

2. a) Tengerészeti akadémia, vagy tengerészeti főiskola — tengerhajózási gépüzem szak, mindkét képzés a
„maturitní zkouška” vizsgával zárul, és hajón teljesített legalább hathavi igazolt tengerjáró szolgálat a
tanulmányokkal párhuzamosan, vagy

b) Hajón teljesített legalább kétéves igazolt tengerjáró szolgálat, melynek minősítő részét képezi a hajó
hídján teljesített navigációs őrszolgálat, továbbá a STCW-kód (Nemzetközi egyezmény a tengerészek
képzéséről, képesítéséről és az őrszolgálat ellátásáról) szerinti A-II/1 alkalmassági szintű akkreditált
képzés elvégzése, amelyet egy olyan tengerészeti akadémia, vagy főiskola tartott, amely a nemzetközi
SCTW-egyezmény tagja, és az MTC (a Cseh Köztársaság tengerhajózási bizottsága) által elismert vizsga-
bizottság előtt tett sikeres vizsga.
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ii. a navigációs őrszolgálati tiszt esetében („námořní poručík”),

1. Legalább 500 bruttóregisztertonnás hajón fedélzeti segédtisztként teljesített legalább hathavi igazolt tenger-
járó szolgálat a tengerészeti főiskolai vagy akadémiai diplomával rendelkezők számára, vagy egyéves szol-
gálat az akkreditált képzést végzettek számára, beleértve legalább hathavi minősítő szolgálatot navigációs
őrszolgálatban.

2. A fedélzeti kadétok esetében megfelelően kitöltött és jóváhagyott fedélzeti képzési napló.

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

Navigációs őrszolgálati tiszti alkalmassági bizonyítvány legalább 500 bruttóregiszter-tonnás hajón navigációs
őrszolgálati tiszti minőségben teljesített legalább tizenkéthavi igazolt tengerjáró szolgálat alapján.

iv. a kapitány esetében („kapitán”),

– Hajóskapitányi bizonyítvány 500-3 000 bruttóregisztertonnás hajón teljesített szolgálatról.

– Elsőtiszti alkalmassági bizonyítvány legalább 3 000 bruttóregisztertonnás hajóra és elsőtiszti minőségben
teljesített legalább hathavi igazolt tengerjáró szolgálat legalább 500 bruttóregisztertonnás hajón és elsőtiszti
minőségben teljesített legalább hathavi igazolt tengerjáró szolgálat legalább 3 000 bruttóregisztertonnás
hajón.

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

1. Legalább 20 éves életkor.

2. Tengerészeti akadémia vagy tengerészeti főiskola — tengerhajózási gépüzemi szak, és hajón teljesített leg-
alább hathavi igazolt tengeri szolgálat a tanulmányokkal párhuzamosan.

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

Legalább hathavi igazolt tengeri szolgálat motorasszisztensi minőségben a tengerészeti főiskolai vagy akadé-
miai diplomával rendelkezők számára.

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

Legalább 12 havi igazolt tengeri szolgálat harmadik géptiszti minőségben olyan hajón, melynek a hajtóteljesít-
ménye a főgépen 750 kW vagy annál nagyobb.

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

Megfelelő igazolás legalább 6 havi igazolt tengeri szolgálatról második géptiszti minőségben olyan hajón,
melynek a hajtóteljesítménye a főgépen 3 000 kW vagy annál nagyobb.

ix. az elektrotechnikus esetében („elektrotechnik”),

1. Legalább 18 éves életkor.

2. Tengerészeti vagy más akadémia, elektrotechnikusi szak, vagy elektrotechnikai műszaki iskola vagy
főiskola, mindegyik képzés „maturitní zkouška” vizsgával zárul és legalább tizenkéthavi igazolt elektrotech-
nikai gyakorlat egészíti ki.

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

1. Tengerészeti akadémia vagy főiskola, tengerhajózási elektrotechnikusi szak, vagy más akadémia vagy elekt-
rotechnikai középfokú képzés, a képzések „maturitní zkouška” vizsgával vagy államvizsgával zárulnak.

2. Legalább 12 havi igazolt tengeri szolgálat elektrotechnikusi minőségben a tengerészeti főiskolai vagy
tengerészeti akadémiai diplomával rendelkezők számára, vagy legalább 24 havi igazolt tengeri szolgálat
középfokú képzéssel rendelkezők számára.

– Dániában, kilenc év általános iskolai képzés, amelyet tizenhét-harminchat hónapos alapképzés és/vagy tengeri szol-
gálat követ, kiegészítve a következőkkel:

i. fedélzeti tisztek esetében egyéves szakképzés,

ii. egyéb beosztásokban hároméves szakképzés.
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– Németországban, a teljes képzés időtartama 14-18 év, beleértve egy hároméves szakirányú alapképzést és egyéves
tengeri szolgálatot, melyet 1-2 éves szakirányú képzés követ, és amelyet, adott esetben, két év hajózási szakmai
tapasztalat egészít ki.

– Lettországban:

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

1. Legalább 18 éves életkor.

2. A képzés teljes időtartama legalább 12 év és 6 hónap, ebből legalább 9 év általános iskolai és 3 év szak-
képzés. Ezen felül legalább 6 hónapos tengeri szolgálat, mint hajó-elektrotechnikus, vagy asszisztens a hajó
elektrotechnikusa mellett olyan hajón, melyen legalább 750 kW-s generátor van. A szakképzést szakmai
vizsga zárja le az illetékes hatóságok előtt a Közlekedési Minisztérium által jóváhagyott képzési programmal
összhangban.

ii. a hűtőgépkezelő esetében („kuģa saldēšanas iekārtu mašīnists”),

1. Legalább 18 éves életkor.

2. A képzés teljes időtartama legalább 13 év, ebből legalább 9 év általános iskolai és 3 év szakképzés. Ezen felül
legalább 12 hónapos tengeri szolgálat, mint asszisztens a hajó hűtőgépész mérnöke mellett. A szakképzést
szakmai vizsga zárja le az illetékes hatóságok előtt a Közlekedési Minisztérium által jóváhagyott képzési
programmal összhangban.

– Olaszországban, a teljes képzési idő tizenhárom év, amelynek része a legalább ötéves, vizsgával záruló szakképzés,
ahol szükséges, szakmai gyakorlattal kiegészítve.

– Hollandiában:

i. az első tiszt part menti szállításban részt vevő hajón (kiegészítő képzéssel) [„stuurman kleine handelsvaart (met
aanvulling)”], és az (okleveles) gépüzemvezető („diploma motordrijver”) esetében a teljes képzési idő tizennégy
év, amelyből legalább két évet szakképzési intézményben kell eltölteni, tizenkét hónapos szakmai gyakorlattal
kiegészítve,

ii. a VTS tisztviselő („VTS-functionaris”) esetében a teljes képzési idő legalább tizenöt év, amelyből legalább három
év felsőszintű szakképzés („HBO”) vagy középszintű szakképzés („MBO”), amelyet legalább tizenkét heti elméleti
képzést tartalmazó nemzeti és regionális szakosító képzések követnek, amelyek mindegyikét záróvizsga követi,

és amely képzéseknek a nemzetközi STCW-egyezmény (az 1978. évi Nemzetközi egyezmény a tengerészek képzé-
séről, képesítéséről és az őrszolgálat ellátásáról) hatálya alatt elismert képzéseknek kell lenniük.

b) Tengeri halászat:

A következőkre vonatkozó képzés:

Németországban:

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

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

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

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

Hollandiában:

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

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

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

– első tiszt/első géptiszt VI („stuurman werktuigkundige VI”),
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amelyekhez a következő képzés szükséges:

– Németországban a teljes képzési idő 14-18 év, beleértve a hároméves szakmai alapképzést és egy év tengeren
töltött szolgálati időt, amelyet egy- vagy kétéves szakképzés követ, adott esetben, kétéves navigációs gyakorlattal
kiegészítve,

– Hollandiában a teljes képzési idő 13-15 év, amelyből legalább két évet szakképző intézményben kell eltölteni
tizenkét hónapos szakmai gyakorlattal kiegészítve,

és amely képzéseknek a Torremolinosi egyezmény (Nemzetközi egyezmény a halászhajók biztonságáról, 1977)
hatálya alatt elismert képzésnek kell lennie.

4. TECHNIKAI ÁGAZATOK

A következőkre vonatkozó képzés:

A Cseh Köztársaságban:

– engedéllyel rendelkező technikus, engedéllyel rendelkező földmérő („autorizovaný technik, autorizovaný stavitel”),

a képzés teljes időtartama legalább 9 év, beleértve egy négyéves műszaki szakközépiskolai szakképzést, amely
„maturitní zkouška” vizsgával zárul (műszaki szakközépiskolai vizsga), 5 év szakmai gyakorlat, és az építőipar
egyes szakmai tevékenységeinek végzését lehetővé tevő szakmai képesítő vizsgával zárul (50/1976 Sb. sz.
törvénynek (építésügyi törvény) és a 360/1992 Sb. sz. törvénynek megfelelően).

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

a képzés teljes időtartama legalább 12 év, beleértve egy legalább nyolcéves általános iskolai képzést, valamint egy
legalább négyéves középiskolai szakképzést, amely egy „maturitní zkouška” vizsgával zárul és a gépjárművek
hajtóerejével kapcsolatos záróvizsgával végződik.

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

a képzés teljes időtartama legalább 12 év, beleértve egy legalább nyolcéves általános iskolai képzést, valamint egy
gépipari vagy egy elektrotechnikai szakközépiskolában elvégzendő legalább négyéves középiskolai szakképzést,
amely „maturitní zkouška” vizsgával zárul.

– gépjárművezető oktató („učitel autoškoly”),

Legalább 24 éves életkor, a képzés teljes időtartama legalább 12 év, beleértve egy legalább nyolcéves általános
iskolai képzést, valamint egy, a közlekedésre vagy a gépészetre specializálódott, legalább négyéves középiskolai
szakképzést, amely „maturitní zkouška” vizsgával zárul.

– államilag elismert gépjármű forgalombiztonság-vizsgáló technikus („kontrolní technik STK”),

Legalább 21 éves életkor; a képzés teljes időtartama legalább 12 év, beleértve egy legalább nyolcéves általános
iskolai képzést, valamint egy legalább négyéves középiskolai szakképzést, amely „maturitní zkouška” vizsgával
zárul, és amelyet egy legalább kétéves műszaki gyakorlat követ; az érintett személy rendelkezik művezetői enge-
déllyel, és a bűnügyi nyilvántartásban nem szerepel, továbbá el kell végeznie egy legalább 120 órás speciális
képzést államilag elismert technikusok számára, amelynek a végén sikeres vizsgát kell tennie.

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

a képzés teljes időtartama legalább 12 év, beleértve egy legalább nyolcéves általános iskolai képzést, valamint egy
legalább négyéves középiskolai szakképzést, amely „maturitní zkouška” vizsgával zárul; továbbá a jelöltnek el kell
végeznie egy hároméves műszaki gyakorlatot és „a gépjárművek károsanyagkibocsátás-vizsgáló szerelők” számára
szervezett nyolcórás speciális képzést, amelynek a végén sikeres vizsgát kell tennie.

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

a képzés teljes időtartama legalább 15 év, beleértve egy legalább nyolcéves általános iskolai képzést, valamint egy
legalább hároméves szakképzést, amely „maturitní zkouška” vizsgával zárul, és egy alkalmassági bizonyítvány által
igazolt vizsgával ér véget. Ezt a szakoktatást négyéves szakmai gyakorlat követi, amely vizsgával zárul.
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– műemléki műkincs restaurátor („restaurátor památek, které jsou díly uměleckých řemesel”),

a képzés teljes időtartama legalább 12 év, beleértve egy teljes műszaki középiskolai szakképzést restaurátori szakon,
vagy egy tíz-tizenkétéves képzést egy kapcsolódó szakon, és 5 év szakmai tapasztalat egy teljes műszaki szakközép-
iskolai képzés esetén, amely „maturitní zkouška” vizsgával zárul, vagy 8 év szakmai tapasztalatot abban az esetben,
ha műszaki szakközépiskolai képzés egy szakmai záróvizsgával végződik.

– nem műemléki műkincs restaurátor múzeumi és kiállítási gyűjtemények és egyéb kulturális értékek számára („res-
taurátor děl výtvarných umění, která nejsou památkami a jsou uložena ve sbírkách muzeí a galerií, a ostatních
předmětů kulturní hodnoty”),

a képzés teljes időtartama legalább 12 év és 5 év szakmai tapasztalat egy teljes műszaki szakközépiskolai képzés
esetén, amely „maturitní zkouška” vizsgával zárul.

– hulladékgazdálkodó („odpadový hospodář”),

a képzés teljes időtartama legalább 12 év, beleértve egy legalább nyolcéves általános iskolai képzést, valamint egy
legalább négyéves középiskolai szakképzést, amely „maturitní zkouška” vizsgával zárul, és legalább ötéves tapasz-
talat a hulladékgazdálkodás terén a megelőző 10 év folyamán.

– robbantásvezető („technický vedoucí odstřelů”),

a képzés teljes időtartama legalább 12 év, beleértve egy legalább nyolcéves általános iskolai képzést, valamint egy
legalább négyéves középiskolai szakképzést, amely „maturitní zkouška” vizsgával zárul,

amely kiegészül:

– 2 év földalatti robbantói (földalatti tevékenységre vonatkozóan) vagy 1 év külszíni (külszíni tevékenységre vonatko-
zóan) gyakorlat; beleértve hathónapos robbantási asszisztensi tevékenységet;

– százórás gyakorlati és elméleti képzés, amely az illetékes körzeti bányászati hatóság előtt tett vizsgával zárul;

– legalább hathónapos szakmai tapasztalat nagy volumenű robbantási munkák tervezéséről és kivitelezéséről;

– 32 órás gyakorlati és elméleti képzés, amely a cseh bányászati hatóság előtt tett vizsgával zárul

Olaszországban:

– földmérő (geometra),

– képesített gazda („perito agrario”),

amelyekhez legalább tizenhárom év szakközépiskolai képzés szükséges, amelyből nyolc év a kötelező iskolai
képzés, azt követi az ötéves középfokú képzés, beleértve a hároméves szakképzést, amelynek befejezésekor szakmai
érettségi vizsgát kell tenni, továbbá ki kell egészíteni:

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

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

és amelyet záróvizsga követ.

Lettországban:

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

betöltött 18 éves életkor; a képzés teljes időtartama legalább 12 év, ebből 8 év általános iskolai és legalább 4 év
szakképzés, a szakképzést a munkaadó szamai vizsgája zárja le, ezt követően az illetékes hatóság 5 évre szóló alkal-
massági bizonyítványt állít ki.
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Hollandiában:

– végrehajtó („gerechtsdeurwaarder”),

– műfogsorkészítő („tandprotheticus”),

amelyekhez a következő képzés szükséges:

i. a végrehajtó („gerechtsdeurwaarder”) esetében összesen tizenkilenc év, beleértve a nyolcéves kötelező oktatást,
majd a nyolcéves középfokú oktatást és annak keretén belül négyéves műszaki képzést, amely befejezését követően
záróvizsgát kell tenni, és amelyet hároméves elméleti és gyakorlati szakképzés egészít ki.

ii. műfogsorkészítő („tandprotheticus”) esetében összesen tizenöt év teljes idős és három év részidős képzés, beleértve
a nyolc év alapfokú oktatást, majd a négy év középfokú oktatást, három év szakképzés teljesítését, amely fogtech-
nikusi elméleti és gyakorlati képzést tartalmaz, kiegészítve egy hároméves részidős műfogsor-készítői képzéssel,
amelyet záróvizsga követ.

Ausztriában:

– erdész („Förster”),

– műszaki tanácsadó („Technisches Büro”),

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

– munkaközvetítő („Arbeitsvermittlung”),

– befektetési tanácsadó („Vermögensberater”),

– magánnyomozó („Berufsdetektiv”),

– biztonsági őr („Bewachungsgewerbe”),

– ingatlanügynök („Immobilienmakler”),

– ingatlankezelő („Immobilienverwalter”),

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

– adósságbehajtó („Inkassoinstitut”),

a képzés időtartama legalább tizenöt év, beleértve nyolc év kötelező iskolai oktatást, amelyet legalább ötéves közép-
fokú műszaki vagy kereskedelmi tanulmányok követnek, amelyet műszaki vagy kereskedelmi záróvizsga követ, kiegé-
szítve legalább két év munkahelyi oktatással és képzéssel, amelyet a szakmai vizsga követ.

– biztosítási tanácsadó („Berater in Versicherungsangelegenheiten”),

a képzés időtartama legalább tizenöt év, beleértve legalább hatéves képzést meghatározott képzési rendszerben,
hároméves szakiskolai képzésre, illetve hároméves szakmai gyakorlati és képzési időszakra osztva, amelyet záróvizsga
követ,

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

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

a képzés időtartama legalább tizennyolc év, beleértve legalább kilenc év szakképzést négy év középfokú műszaki
képzésre, illetve ötéves szakmai gyakorlatra és képzésre osztva, amelyet szakmai vizsga követ a szakma gyakorlására,
gyakornokok képzésére való jogosultság megszerzéséért, amennyiben e képzés az épületek tervezéséhez, műszaki
számítások elvégzéséhez és az építési munka felügyeletéhez való jogosultsághoz kapcsolódik („a Mária Terézia-féle
kiváltság”),

– kereskedelmi könyvelő („Gewerblicher Buchhalter”) a kereskedelmi és ipari tevékenységekről szóló osztrák törvény
(Gewerbeordnung, 1994) alapján,

– egyéni könyvelő („Selbstaendiger Buchhalter”) a számvitel körébe tartozó szakmákról szóló osztrák törvény
(Bundesgesetz über die Wirtschaftstreuhandberufe, 1999) alapján.
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Lengyelországban:

– gépjárművek közúti alkalmasságának alapszintű vizsgálatát végző diagnosztikai technikus gépjárművizsgáztatási
állomáson („diagnosta przeprowadzający badania techniczne w stacji kontroli pojazdów o podstawowym zakresie
badań”),

a képzés egy nyolcéves általános iskolai képzést, valamint egy ötéves, gépjárművekre specializálódott középiskolai
műszaki szakképzést foglal magában, továbbá szükséges még egy gépjárművizsgáztatási állomáson vagy egy
gépjárműszerelő műhelyben eltöltött hároméves gyakorlat és a gépjárművek közúti alkalmasságának a vizsgálatáról
szóló ötvenegy órás alaptanfolyam, és egy képesítő vizsga sikeres letétele.

– gépjárművek közúti alkalmasságának vizsgálatát végző diagnosztikai technikus a körzeti gépjárművizsgáztatási állo-
máson („diagnosta przeprowadzający badania techniczne pojazdu w okręgowej stacji kontroli pojazdów”),

a képzés egy nyolcéves általános iskolai képzést, valamint egy ötéves, gépjárművekre specializálódott műszaki
középiskolai szakképzést foglal magában, továbbá szükséges még egy gépjármű vizsgáztatási állomáson vagy egy
gépjármű szerelő műhelyben eltöltött négyéves gyakorlat, és egy ötvenegy órás alaptanfolyam a gépjárművek
közúti alkalmasságának a vizsgálatáról, és egy minősítő vizsga sikeres letétele,

– gépjárművek közúti alkalmasságának vizsgálatát végző diagnosztikai technikus gépjárművizsgáztatási állomáson
(„diagnosta wykonujący badania techniczne pojazdów w stacji kontroli pojazdów”),

a képzés a következőket foglalja magában:

i. egy nyolcéves általános iskolai képzést, valamint egy ötéves, gépjárművekre specializálódott műszaki középis-
kolai szakképzést, továbbá még egy gépjármű vizsgáztatási állomáson vagy egy gépjárműszerelő műhelyben
eltöltött négyéves igazolt gyakorlatot, vagy

ii. egy nyolcéves általános iskolai képzést, valamint egy ötéves, nem gépjárművekre specializálódott műszaki
középiskolai szakképzést, továbbá még egy gépjármű vizsgáztatási állomáson vagy egy gépjárműszerelő
műhelyben eltöltött nyolcéves igazolt gyakorlatot; a teljes képzés, amely általános és szakképzést is tartalmaz,
összesen 113 óra és minden tanulmányi egység vizsgával végződik.

Az órákban meghatározott időtartamot és a diagnosztikai technikusok részére előírt átfogó képzés keretében tartott
szakképzés általános tartalmát a 2002. november 28-i infrastrukturális miniszteri rendelet a diagnosztikai techniku-
sokra vonatkozó részletes követelményekről külön szabályozza (2002-es Hivatalos Közlöny 208. száma, 1769. tétel).

– forgalmi szolgálattevő („dyżurny ruchu”),

a képzés egy legalább nyolcéves általános iskolai képzést, valamint egy legalább négyéves, vasútforgalmi középis-
kolai szakképzést foglal magába, valamint egy negyvenöt napos forgalmi szolgálattevő képzést, és a minősítő
vizsga sikeres letételét, vagy a képzés egy legalább nyolcéves általános iskolai képzést, valamint egy legalább ötéves,
a vasúti közlekedésre specializálódott középiskolai szakképzést foglal magába, valamint egy hatvanhárom napos
forgalmi szolgálattevő képzést, és a minősítő vizsga sikeres letételét.

5. Az Egyesült Királyságban akkreditált nemzeti szakmai képesítést (National Vocational Qualifications) nyújtó és skót
szakmai képesítést (Scottish Vocational Qualifications) nyújtó akkreditált képzések

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

– bányavillamossági gépészmérnök („mine electrical engineer”),

– bányamérnök („mine mechanical engineer”),

– fogorvos („dental therapist”),

– fogászati asszisztens („dental hygienist”),

– okleveles látszerész („dispensing optician”),

– bányászati megbízott („mine deputy”),

– felszámolóbiztos („insolvency practitioner”),

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

– első tiszt - teherhajókon/személyhajókon - korlátlan működési területen („first mate - freight/passenger ships -
unrestricted”),

– második tiszt - teherhajókon/személyhajókon - korlátlan működési területen („second mate - freight/passenger
ships - unrestricted”),
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– harmadik tiszt - teherhajókon/személyhajókon - korlátlan működési területen („third mate - freight/passenger ships
- unrestricted”),

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

– géptiszt - teherhajókon/személyhajókon - korlátlan kereskedelmi területen („engineer officer - freight/passenger
ships - unlimited trading area”),

– regisztrált hulladékkezelési szakember („certified technically competent person in waste management”).

A fenti képzések az Egyesült Királyság Nemzeti Szakmai Képesítési Rendszerének (United Kingdom National Frame-
work of Vocational Qualifications) 3. és 4. szintű olyan szabályozott képzései, amelyek elvégzéséről olyan igazolást
adnak ki, amelyet a Nemzeti Szakmai Képesítési Tanács Nemzeti Szakmai Képesítésként (National Vocational Qualifi-
cations, NVQ), illetve Skóciában Skóciai Szakmai Képesítésként (Scottish Vocational Qualifications) akkreditált.

Ezeket a képesítési szinteket a következők szerint határozták meg:

– 3. szint: alkalmasság különféle komplex és nem rutinjellegű tevékenységek széles körének ellátására különféle hely-
zetekben. Nagyfokú felelősségvállalás és önállóság szükséges, gyakran mások munkájának az irányítása és ellenőr-
zése is,

– 4. szint: alkalmasság komplex, műszaki vagy szakmai jellegű tevékenységek széles körének az elvégzésére különféle
helyzetekben, nagyfokú felelősségvállalás és önállóság tanúsítása mellett, mely gyakran magában foglalja a mások
munkájáért való felelősségvállalást és az erőforrásokkal való gazdálkodást is.
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III. MELLÉKLET

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

Az Egyesült Királyságban:

Az Egyesült Királyság Nemzeti Szakmai Képesítési Rendszerének (United Kingdom National Framework of Vocational
Qualifications) 3. és 4. szintű olyan szabályozott képzései, amelyek elvégzéséről olyan igazolást adnak ki, amelyet a
Nemzeti Szakmai Képesítési Tanács Nemzeti Szakmai Képesítésként (National Vocational Qualifications, NVQ), illetve
Skóciában Skóciai Szakmai Képesítésként (Scottish Vocational Qualifications) akkreditált.

Ezeket a képesítési szinteket a következők szerint határozták meg:

– 3. szint: alkalmasság különféle, komplex és nem rutinjellegű tevékenységek széles körének ellátására különféle helyze-
tekben, ahol nagyfokú felelősségvállalás és önállóság szükséges, gyakran mások munkájának az irányítása és ellenőr-
zése is.

– 4. szint: alkalmasság komplex, műszaki vagy szakmai jellegű tevékenységek széles körének az elvégzésére különféle
helyzetekben, nagyfokú felelősségvállalás és önállóság tanúsítása mellett, mely gyakran magában foglalja a mások
munkájáért való felelősségvállalást és az erőforrásokkal való gazdálkodást is.

Németországban:

– a műszaki asszisztens [„technische(r) Assistent(in)”], kereskedelmi asszisztens [„kaufmaennische(r) Assistent(in)”], szoci-
ális szakmák („soziale Berufe”) és az államilag elismert légzés- és beszédtechnikai, hangképzési instruktor [„staatlich
gepruefte(r) Atem-, Sprech- und Stimmlehrer(in)”] szakmák gyakorlására előkészítő szabályozott képzések legalább
tizenhárom éves teljes időtartammal, amelyekhez a középfokú oktatás („mittlerer Bildungsabschluss”) sikeres elvégzése
szükséges, és magukban foglalják a következőket:

i. legalább három év (1) szakosított iskolai („Fachschule”) szakképzés, amely záróvizsgával végződik, és ha lehetséges,
egy- vagy kétéves szakosító képzéssel egészül ki, amely szintén záróvizsgával végződik, vagy

ii. legalább két és fél év szakosított iskolai („Fachschule”) szakképzés, amely záróvizsgával végződik, és hat hónapnál
nem rövidebb szakmai gyakorlattal vagy hat hónapnál nem rövidebb, meghatározott intézményben eltöltött
gyakornoki idővel egészül ki, vagy

iii. legalább két év szakosított iskolai („Fachschule”) szakképzés, amely záróvizsgával végződik, és egy évnél nem rövi-
debb szakmai gyakorlattal vagy egy évnél nem rövidebb, meghatározott intézményben eltöltött gyakornoki idővel
egészül ki.

– az államilag elismert [„staatlich gepruefte(r)”] technikus [„Techniker(in)”], üzemgazdász [„Betriebswirt(in)”], forma-
tervező [„Gestalter(in)”] és családgondozó [„Familienpfleger(in)”] szakmákra vonatkozó szabályozott képzések összesen
tizenhat évnél nem rövidebb időtartammal, amelyeknek része a (kilenc évnél nem rövidebb időtartamú) kötelező iskola
vagy ezzel egyenértékű képzés sikeres elvégzése, és egy három évnél nem rövidebb szakiskolai („Berufsschule”) képzés
sikeres elvégzése, és amelyek legalább két év szakmai gyakorlat, két évnél nem rövidebb nappali képzés vagy ennek
megfelelő időtartamú, nem nappali rendszerű képzés teljesítését foglalják magukban,

– szabályozott képzések és szabályozott munkavégzés közbeni képzések összesen tizenöt évnél nem rövidebb időtar-
tammal, amelyeknek része a (kilenc évnél nem rövidebb időtartamú) kötelező iskola és szakképzés (általában három
év) sikeres elvégzése, melyek általában magukban foglalnak legalább két év szakmai gyakorlatot (az esetek többségében
három évet), és a munkavégzés közbeni képzés részeként egy vizsgát, amelyre a felkészítő képzés a szakmai gyakor-
lattal egy időben (legalább 1 000 órában) vagy nappali képzésben zajlik (legalább egy évig).

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

2005.3.8. C 58 E/47Az Európai Unió Hivatalos LapjaHU

(1) A képzés minimális időtartamát három évről két évre lehet rövidíteni, ha az érintett személy egyetemi tanulmányok folytatására
jogosító képesítéssel rendelkezik („Abitur”), vagyis 13 év előzetes képzés, vagy a „Fachhocheschule”-be történő felvételre jogosító képe-
sítés („Fachhocheschulreife”), vagyis 13 év előzetes képzés.



Hollandiában:

– összesen tizenöt évnél nem rövidebb nappali rendszerben zajló szabályozott képzések, amelyeknek része nyolc év
alapfokú oktatás és négy év középfokú általános oktatás („MAVO”), felkészítő szakoktatás („VBO”) vagy magasabb
szintű általános középfokú oktatás teljesítése, és amelyhez három- vagy négyéves képzés teljesítése szükséges közép-
fokú szakképző főiskolán („MBO”), amelyet záróvizsga követ,

– összesen tizenhat évnél nem rövidebb nappali rendszerben zajló szabályozott képzés, amelyeknek része nyolc év alap-
fokú oktatás és legalább négy év felkészítő szakoktatás (VBO) vagy magasabb szintű általános középfokú oktatás telje-
sítése, és amelyhez legalább négyéves szakképzés teljesítése szükséges a gyakornoki rendszerben, amely tartalmaz leg-
alább heti egy nap elméleti oktatást főiskolán, a többi napon gyakorlati képzést gyakorlati képzési központban vagy
vállalatnál, és amelyet második vagy harmadik szintű záróvizsga követ.

A holland hatóságoknak a Bizottság és a többi tagállam részére meg kell küldeniük az e melléklet alá tartozó szakkép-
zések jegyzékét.

Ausztriában:

– A felsőszintű szakiskolák („Berufsbildende Hoehere Schulen”), valamint mezőgazdasági és erdészeti felsőoktatási intéz-
mények („Höhere Land- und Forstwirtschaftliche Lehranstalten”) képzései, beleértve a különleges formákat („ein-
schliesslich der Sonderformen”), amelyek szerkezetét és szintjét a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések
határozzák meg.

E képzések teljes hossza legalább tizenhárom év, öt év szakképzést foglalnak magukban, és záróvizsga követi őket,
amelynek letétele bizonyítja a szakmai alkalmasságot.

– A mesteriskolák („Meisterschulen”), mesterosztályok („Meisterklassen”), ipari mesteriskolák („Werkmeisterschulen”) és
építőműves iskolák („Bauhandwerkerschulen”) képzései, amelyek szerkezetét és szintjét a törvényi, rendeleti és köz-
igazgatási rendelkezések határozzák meg.

E képzések teljes hossza legalább tizenhárom év: kilenc év kötelező oktatást foglalnak magukban, amelyet legalább
három év szakképzés követ szakosított iskolában vagy legalább három év képzés vállalatnál és párhuzamosan szak-
képző iskolában („Berufsschule”), amelyek mindegyikét záróvizsga követi, és legalább egyéves képzés elvégzése egészíti
ki mesteriskolában („Meisterschulen”), mesterosztályban („Meisterklassen”), ipari mesteriskolában („Werkmeister-
schulen”) vagy építőműves iskolában („Bauhandwerkerschulen”). Az esetek többségében a képzési idő legalább tizenöt
év, beleértve a szakmai gyakorlat idejét, amely megelőzi a képzést ezekben az intézményekben, vagy részidős
képzéssel együtt zajlik (legalább 960 órában).

Az osztrák hatóságoknak a Bizottság és a többi tagállam részére meg kell küldeniük az e melléklet alá tartozó szakkép-
zések jegyzékét.
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IV. MELLÉKLET

A 17., 18. ÉS 19. CIKKEKBEN HIVATKOZOTT SZAKMAI TAPASZTALAT-KATEGÓRIÁKHOZ TARTOZÓ
TEVÉKENYSÉGEK

I. JEGYZÉK

A 69/77/EGK, 68/366/EGK és 82/489/EGK irányelvekkel módosított 64/427/EGK irányelv alá tartozó főbb
csoportok

1

64/427/EGK irányelv

(liberalizációs irányelv: 64/429/EGK)

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

23. főcsoport Textilanyagok gyártása

232 Textilanyagok gyártása és feldolgozása gyapjúfeldolgozó gépeken

233 Textilanyagok gyártása és feldolgozása pamutfeldolgozó gépeken

234 Textilanyagok gyártása és feldolgozása selyemfeldolgozó gépeken

235 Textilanyagok gyártása és feldolgozása len- és kenderfeldolgozó gépeken

236 Egyéb textilalapanyagokat (juta, keményrost stb.) feldolgozóipar, kötélgyártás

237 Kötött és hurkolt termékek gyártása

238 Textilkészáru gyártása

239 Egyéb textilipari tevékenységek

24. főcsoport Lábbelik, ruházati kiegészítők és ágyneműk gyártása

241 Lábbeli gyártás (gumi- és facipők kivételével)

242 Egyedi méretes cipők gyártása és javítása

243 Ruhagyártás (a szőrmeáruk kivételével)

244 Matracok és ágyneműk gyártása

245 Bőr- és szőrmeipar

25. főcsoport Faipari termékek és parafa termékek gyártása a bútorgyártás kivételével

251 Fűrészáruk készítése és famegmunkálás

252 Félkész faáruk gyártása

253 Fa építőanyagok sorozatgyártása a parkettagyártást is beleértve

254 Fa tárolóeszközök gyártása

255 Egyéb faipari termékek gyártása (bútorok kivételével)

259 Szalmaáruk, parafa, kosártermékek, fonott áru és rattan termékek gyártása, kefe-
gyártás

26. főcsoport 260 Fabútorok gyártása

27. főcsoport Papírgyártás és papírtermékek gyártása

271 Papírmassza-, papír- és kartongyártás

272 Papír- és kartonfeldolgozás, cellulóztermékek gyártása

28. főcsoport 280 Nyomdaipar, kiadói tevékenységek és azokhoz kapcsolódó tevékenységek

29. főcsoport Bőripar

291 Bőrgyártás (cserzés és bőrkikészítés)

292 Bőráru gyártása
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korábbi 30. főcsoport Gumi és műanyagtermékek, szintetikus szálak és keményítő alapanyagú termékek gyár-
tása

301 Gumi és azbeszt feldolgozása

302 Műanyag feldolgozása

303 Műszálak gyártása

korábbi 31. főcsoport Vegyipar

311 Vegyipari alapanyaggyártás és azok további feldolgozása

312 Vegyipari termékek különleges feldolgozása, különösen mezőgazdasági és ipari
felhasználás céljaira (beleértve az ISIC 312. csoporthoz tartozó növényi vagy
állati eredetű zsírokat és olajokat is)

313 Vegyipari termékek különleges feldolgozása, különösen háztartási vagy irodai
használatra (a gyógyászati és gyógyszerészeti termékek kivételével) (korábbi ISIC
319 csoport)

32. főcsoport 320 Ásványolajipar

33. főcsoport Nem fémtartalmú ásványok feldolgozása

331 Égetett építőanyag gyártás

332 Üveggyártás és üvegipari termékek gyártása

333 Kerámiatermékek gyártása, beleértve a finom kerámia és a hőálló termékek gyár-
tását is

334 Cement-, mész- és gipszgyártás

335 Beton, cement és gipsz alapanyagú építőanyagok gyártása

339 Kő megmunkálás és feldolgozás és egyéb nem fémtartalmú ásványanyag
termékek gyártása

34. főcsoport Vas- és fémgyártás és feldolgozás

341 Vas- és acélipar (az ESZAK-Szerződésben meghatározottak szerint, beleértve a
kokszoló üzemeket is)

342 Acélcső gyártás

343 Drótgyártás, hideghúzás, hidegen hengerelt szalaggyártás, hidegsajtolás

344 Fémgyártás és -feldolgozás

345 Fémöntöde

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

351 Fémkovácsolás, sajtolás, préselés

352 Másodlagos átalakítás és felületkezelés

353 Fémszerkezetek gyártása

354 Kazán- és ipari edények gyártása

355 Szerszám és szerelvénygyártás, fém alapanyagú késztermékgyártás (kivéve az
elektromos berendezéseket)

359 Kiegészítő lakatosipari tevékenységek
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36. főcsoport Gépgyártás (elektromos gépek kivételével)

361 Mezőgazdasági gépek és traktorok gyártása

362 Irodagépgyártás

363 Fémfeldolgozó és egyéb szerszámgépek, valamint ezek tartozékai és egyéb gépi
hajtású szerszámok gyártása

364 Textilipari gépek és tartozékaik gyártása, varrógépgyártás

365 Élelmiszer-ipari és italgyártó, valamint vegyipari és kapcsolódó iparági berende-
zések gyártása

366 Kohó-, hengerművi- és bányaipari berendezések gyártása, vas- és acélöntödék
berendezéseinek, valamint építőipari berendezések gyártása, emelő berendezések
és szállító eszközök gyártása

367 Erőátviteli berendezések gyártása (fogaskerék, gördülőcsapágy stb.)

368 Gépgyártás egyéb iparágak számára

369 Egyéb gépipari termékek gyártása

37. főcsoport Elektrotechnikai ipar

371 Villamosvezetékek és kábelek gyártása

372 Villanymotorok, -generátorok, -transzformátorok, -kapcsoló berendezések és a
villamosenergia szolgáltatással kapcsolatos egyéb hasonló berendezések gyártása

373 Ipari elektromos eszközök, berendezések és felszerelések gyártása

374 Távközlési berendezések, mérőberendezések, egyéb mérő- és szabályozóeszközök
és elektromos gyógyászati termékek gyártása

375 Elektromos eszközök és berendezések, rádió és televízió vevőkészülékek, elektro-
akusztikai eszközök és berendezések gyártása

376 Háztartási berendezések és eszközök gyártása

377 Lámpák és világítóeszközök gyártása

378 Elem és akkumulátor gyártás

379 Elektrotechnikai termékek javítása, összeszerelése és szakszerű beszerelése

korábbi 38. főcsoport Járműgyártás

383 Gépjármű és gépjármű alkatrészgyártás

384 Gépjármű, motorkerékpár és kerékpárjavítás

385 Motorkerékpár- és kerékpárgyártás, illetve alkatrészgyártás

389 Egyéb járműgyártás

39. főcsoport Egyéb feldolgozó ipar

391 Finommechanikai műszerek, mérő és ellenőrző berendezések gyártása

392 Orvosi és ortopédiai segédeszközök gyártása (ortopéd cipők kivételével)

393 Fényképészeti és optikai készülékek és berendezések gyártása

394 Óragyártás és -javítás

395 Ékszerkészítés és drágakő megmunkálás

396 Hangszerek gyártása és javítása

397 Játékok, sport- és szabadidő termékek gyártása

399 Egyéb feldolgozó ipari ágazatok
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40. főcsoport Építőipar

400 Építés (általános); bontás

401 Házépítés szerkezetkész állapotig (lakás célú vagy egyéb)

402 Mélyépítés, útépítés, hídépítés, vasútépítés stb.

403 Szerelés

404 Kulcsrakész átadás

2

68/366/EGK irányelv

(liberalizációs irányelv: 68/365/EGK)

NICE-nómenklatúra

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

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

201 Vágóhidak, húsipar, húskonzerv ipar

202 Tej és tejtermékek gyártása

203 Gyümölcs és zöldség konzervgyártás, tartósítás

204 Halászati termékek konzerválása, tartósítása

205 Malomipari termékek

206 Sütőipari termékek, beleértve a cukrászatot és a hosszan eltartható sütőipari ter-
mékeket is

207 Cukoripar

208 Kakaó, csokoládé és cukorkagyártó ipar

209 Egyéb élelmiszer-ipari ágazat

21. főcsoport Italgyártás

211 Etilalkohol gyártása erjesztéssel, élesztő és szeszes italok gyártása

212 Bor és egyéb nem malátatartalmú szeszes italok gyártása

213 Sörgyártás és malátázás

214 Üdítőital-gyártás és ásványvíz palackozás

korábbi 30. főcsoport Gumi- és műanyagfeldolgozás, műszálas és szintetikus fonalak, valamint keményítő alap-
anyagú termékek gyártása

304 Keményítő alapanyagú termékek gyártása

3

82/489/EGK irányelv

ISIC-nómenklatúra

korábbi 855 Fodrászatok, a pedikűrösök és a kozmetikus- és fodrászképző intézetek tevékenységeinek
kivételével
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II. JEGYZÉK

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

1

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

ISIC-nómenklatúra

korábbi 04. főcsoport Halászat

043 Belvízi halászat

korábbi 38. főcsoport Jármű- és járműalkatrész gyártás

381 Hajógyártás, hajójavítás

382 Vasúti járművek és vasúti járműalkatrész gyártás

386 Repülőgépgyártás (beleértve az űrjárműveket is)

korábbi 71. főcsoport A közlekedés kiegészítő tevékenységei, valamint egyéb tevékenységek:

korábbi
711

Háló- és étkezőkocsi üzemeltetés; vasúti járművek karbantartása javító-
műhelyben; vasúti kocsik takarítása

korábbi
712

A városi, külvárosi és helyközi közlekedésben részt vevő járművek karbantartása

korábbi
713

Egyéb, a közúti személyszállításban részt vevő járművek (gépjárművek, autóbu-
szok, taxik) karbantartása

korábbi
714

Közúti kiegészítő berendezések üzemeltetése és karbantartása (díjköteles utak,
alagutak és hidak, autóbusz pályaudvarok, autóparkolók, autóbusz és villamos
garázsok és remizek)

korábbi
716

A belvízi hajózás kiegészítő tevékenységei (például vízi utak, kikötők és egyéb
vízi közlekedési berendezések üzemeltetése és karbantartása, vontató és révka-
lauz szolgáltatások nyújtása a kikötőkben, bóják telepítése, hajók berakodása/
kirakodása és egyéb hasonló szolgáltatások nyújtása, például hajómentés,
csónakház vontatás és üzemeltetés)

73. főcsoport Postai és távközlési szolgáltatások

korábbi 85. főcsoport Személyi szolgáltatások

854 Mosoda, vegytisztító és kelmefestő szolgáltatás

korábbi
856

Fényképész műtermek: portré fényképészet és kereskedelmi fényképészeti szol-
gáltatás a sajtó fotózás kivételével

korábbi
859

Egyéb személyi szolgáltatások (beleértve az épület vagy helyiség fenntartási és
takarítási szolgáltatásokat is)

2

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

ISIC-nómenklatúra

A következő, nem helyhez kötött tevékenységek:

a) áruvásárlási és értékesítési tevékenységek:

– vándorkereskedők és házalók (korábbi ISIC 612 csoport)

– rögzített standok kivételével, fedett vagy nyitott piacokon kereskedők,
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b) az ilyen tevékenységek nem helyhez kötött jellegű végzését kifejezetten kizáró vagy nem említő egyéb átmeneti intéz-
kedések alá tartozó tevékenységek.

3

82/470/EGK irányelv (6. cikk (1) és (3) bekezdés)

Az ISIC-nómenklatúra 718 és 720 csoportja

A tevékenységek különösen a következő területeket érintik:

– bármilyen célú utazás vagy bizonyos részfeladat (utazás, elszállásolás, ellátás, kirándulások stb.) szervezése, ajánlata és
közvetítése közvetlenül vagy jutalékért (2.B. cikk a) pontja)

– közvetítő szerep a különféle fuvarozók és az árukat küldő vagy küldött árut fogadó személyek között, valamint az
ilyen tevékenységekhez kapcsolódó egyéb tevékenységek elvégzése:

aa) a megbízó nevében szerződések megkötése a fuvarozókkal,

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

cc) a fuvarozás műszaki szempontból történő előkészítése (például a fuvarozáshoz szükséges csomagolás); a fuvaro-
záshoz kapcsolódó különféle szolgáltatások nyújtása (például a hűtőszerelvények jéggel történő ellátása),

dd) a fuvarozáshoz szükséges formalitások elintézése, például menetlevelek kitöltése, szállítmányok összeállítása vagy
szétválogatása,

ee) a fuvarozás különféle szakaszainak összehangolása, a tranzit biztosítása, az áruk átrakása, továbbszállítása és
egyéb intézkedések megtétele,

ff) az áru előkészítése a speditőr, illetve a fuvarozó számára az árut küldő vagy a küldött árut fogadó személy
számára fuvarlehetőség biztosítása,

– a fuvarozási költségek kiszámolása és a számítás ellenőrzése;

– alkalmanként vagy folyamatosan szolgáltatásokat nyújt a hajótulajdonos vagy a tengeri fuvarozó nevében vagy
megbízásából (például kapcsolattartás a kikötőhatóságokkal vagy a vámszervekkel, a hajóellátó vállalkozóval
stb.)

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

III. JEGYZÉK

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

1

64/222/EGK irányelv

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

1. Egyéni vállalkozók nagykereskedelmi tevékenysége, kivéve a gyógyszerek, gyógyszerkészítmények, toxikus termékek,
a kórokozók és a szén nagykereskedelmét (korábbi 611 csoport).

2. Egy vagy több személy megbízásából és utasítására tevékenykedő közvetítő szakmai tevékenységei kereskedelmi tevé-
kenységek végrehajtásával kapcsolatos szerződések megtárgyalása vagy megkötése céljából a megbízó(k) nevében és a
megbízó(k) számlájára.

3. Olyan közvetítő szakmai tevékenysége, aki bár nem rendelkezik állandó megbízással, kapcsolatot alakít ki olyan felek
között, akik egymással közvetlenül kívánnak szerződni, vagy aki az ügyletet előkészíti, vagy segítséget nyújt a
szerződés megkötésénél.

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

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

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

7. Egy vagy több kereskedelmi, ipari vagy kiskereskedelmi vállalkozás megbízásában álló közvetítő által nyújtott szolgál-
tatás.
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2

68/364/EGK irányelv

(liberalizációs irányelv: 68/363/EGK)

korábbi ISIC 612.
csoport

Kiskereskedelem

Kizárt tevékenységek:

012 Mezőgazdasági gépek bérbeadása

640 Ingatlan bérbeadás

713 Autók, kocsik és lovak bérbeadása

718 Vasúti kocsik és vagonok bérbeadása

839 Gépek bérbeadása kereskedelmi tevékenységek végzéséhez

841 Moziférőhelyek és mozifilmek bérbeadása

842 Színházi férőhelyek és színházi berendezések bérbeadása

843 Hajók, csónakok, kerékpárok, pénzérmével működő játékautomaták bérbeadása

853 Bútorozott helyiségek bérbeadása

854 Vászonnemű kölcsönzése

859 Ruhakölcsönzés

3

68/368/EGK irányelv

(liberalizációs irányelv: 68/367/EGK)

ISIC-nómenklatúra

korábbi ISIC 85. főcsoport:

1. éttermek, kávéházak, kisvendéglők és egyéb vendéglátó-ipari helyek (ISIC 852 csoport);

2. szállodák, panziók, táborhelyek és egyéb szállásadó helyek (ISIC 853 csoport)

4

75/368/EGK irányelv (7. cikk)

Valamennyi, a 75/368/EGK irányelv melléklete alá tartozó tevékenység, kivéve ennek az irányelvnek az 5.
cikk (1) bekezdése alá tartozó tevékenységeket (e melléklet II. jegyzékének 1. pontja)

ISIC-nómenklatúra

korábbi 62. főcsoport Bankok és egyéb pénzintézetek

korábbi
620

Szabadalmi hivatal és a találmányi díj elosztásáért felelős szervezetek

korábbi 71. főcsoport Fuvarozás

korábbi
713

Közúti személyszállítás, kivéve a gépjárművekkel végzett szállítást

korábbi
719

Folyékony szénhidrogének és egyéb folyékony vegyi anyagok csővezetékes szállí-
tása

korábbi 82. főcsoport Közösségi szolgáltatások

827 Könyvtárak, múzeumok, botanikus kertek és állatkertek
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korábbi 84. főcsoport Szabadidős szolgáltatások

843 Egyéb szabadidős szolgáltatások
– sporttevékenységek (sportpályák üzemeltetése, sportrendezvények szervezése

stb.), az oktatói tevékenységek kivételével
– sportfogadás (versenyistállók, sportfogadási helyiségek, versenypályák stb.)
– egyéb szabadidős szolgáltatások (cirkuszok, vidámparkok, egyéb szórakozási

célú létesítmények)

korábbi 85. főcsoport Személyi szolgáltatások

korábbi
851

Háztartási szolgáltatások

korábbi
855

Fodrászatok, a pedikűrösök és a kozmetikus- és fodrászképző intézetek tevékeny-
ségeinek a kivételével

korábbi
859

Egyéb személyi szolgáltatások, kivéve a sportcélú és természetgyógyász massző-
röket és a hegyi vezetőket, a következő csoportok szerint:
– fertőtlenítés és kártevő mentesítés
– ruhakölcsönzés és tárgyak megőrzése
– házasságközvetítés és hasonló szolgáltatások
– asztrológia, jóslás stb.
– higiéniai szolgáltatások és az azokhoz kapcsolódó tevékenységek
– temetkezési és temetőfenntartási szolgáltatások
– utaskísérő és idegenforgalmi tolmácsok

5

75/369/EGK irányelv (5. cikk)

A következő nem helyhez kötött önálló tevékenységek:

a) áruvásárlási és értékesítési tevékenységek:

– vándorkereskedők és házalók (korábbi ISIC 612 csoport)

– rögzített standok kivételével, fedett vagy nyitott piacokon kereskedők;

b) az ilyen tevékenységek nem helyhez kötött jellegű végzését kifejezetten kizáró vagy nem említő egyéb átmeneti intéz-
kedések alá tartozó tevékenységek.

6

70/523/EGK irányelv

Önálló vállalkozói tevékenység a szén nagykereskedelem terén és közvetítői tevékenység a szén ágazatban (korábbi ISIC
6112 csoport, ISIC nómenklatúra).

7

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

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

A tevékenységek különösen a következő területeket érintik:

– vasúti kocsik bérbeadása személy- vagy árufuvarozás céljaira;

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

– kivándorlók utaztatásával kapcsolatos szervezés, tárgyalás és szerződéskötés;

– letétbe helyezett tárgyak és áruk átvétele a letevő megbízásából, akár vámvizsgálattal, akár anélkül, áruraktárakban,
raktárakban, bútorlerakatokban, hűtőházakban, gabonatárolókban stb.
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– áruátvételi bizonylat kiállítása a letevő számára a letétbe helyezett áruról vagy tárgyról;

– értékesítésre váró, a vevőhöz történő szállítás alatt álló vagy a piacról elszállításra kerülő élő állat szállítmányok esetén
gondoskodás karámok, takarmány, elárusítóhely stb. biztosításáról;

– gépjárművek műszaki vizsgálati és felügyeleti feladatainak ellátása;

– áruk geometriai méreteinek és súlyának mérése.
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V. MELLÉKLET

Elismerés a minimálisan kötelező képzési feltételek összehangolása alapján

V.1. ORVOSOK

5.1.1. Orvosi oklevelek megnevezései

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

okiratot kísérő igazolás Hivatkozási dátum

België/
Belgique/
Belgien

Diploma van arts / Diplôme de
docteur en médecine

– Les universités / De universi-
teiten

– Le Jury compétent
d'enseignement de la Commun-
auté française / De bevoegde
Examencommissie van de
Vlaamse Gemeenschap

1976. december 20.

Česká repub-
lika

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

Lékářská fakulta univerzity v České
republice

– Vysvědčení o státní rigorózní
zkoušce

2004. május 1.

Danmark Bevis for bestået lægevidenskabelig
embedseksamen

Medicinsk universitetsfakultet – Autorisation som læge, udstedt
af Sundhedsstyrelsen og

– Tilladelse til selvstændigt virke
som læge (dokumentation for
gennemført praktisk uddan-
nelse), udstedt af Sundhedssty-
relsen

1976. december 20.

Deutschland – Zeugnis über die Ärztliche
Prüfung

– Zeugnis über die Ärztliche
Staatsprüfung und Zeugnis über
die Vorbereitungszeit als Medizi-
nalassistent, soweit diese nach
den deutschen Rechtsvorsch-
riften noch für den Abschluss
der ärztlichen Ausbildung
vorgesehen war

Zuständige Behörden Bescheinigung über die Ableistung
der Tätigkeit als Arzt im Prak-
tikum

1976. december 20.

Eesti Diplom arstiteaduse
õppekava läbimise kohta

Tartu Ülikool 2004. május 1.

Ελλάς Πτυχίo Iατρικής – Iατρική Σχoλή Πανεπιστηµίoυ,
– Σχoλή Επιστηµών Υγείας, Τµήµα

Iατρικής Πανεπιστηµίoυ

1981. január 1.

España Título de Licenciado en Medicina y
Cirugía

– Ministerio de Educación y
Cultura

– El rector de una Universidad

1986. január 1.

France Diplôme d'État de docteur en
médecine

Universités 1976. december 20.

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

Italia Diploma di laurea in medicina e
chirurgia

Università Diploma di abilitazione
all'esercizio della medicina e
chirurgia

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

okiratot kísérő igazolás Hivatkozási dátum

Κύπρος Πιστοποιητικό Εγγραφής Ιατρού Ιατρικό Συµβούλιο 2004. május 1.

Latvija ārsta diploms Universitātes tipa augstskola 2004. május 1.

Lietuva Aukštojo mokslo diplomas, nuro-
dantis suteiktą gydytojo kvalifi-
kaciją

Universitetas Internatūros paymėjimas, nuro-
dantis suteiktą medicinos gydytojo
profesinę kvalifikaciją

2004. május 1.

Luxembourg Diplôme d'État de docteur en
médecine, chirurgie et accouche-
ments

Jury d'examen d'État Certificat de stage 1976. december 20.

Magyar-
ország

Általános orvos oklevél
(doctor medicinae universae,
abbrev.: dr. med. univ.)

Egyetem 2004. május 1.

Malta Lawrja ta' Tabib tal-Mediċina u l-
Kirurġija

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

2004. május 1.

Nederland Getuigschrift van met goed gevolg
afgelegd artsexamen

Faculteit Geneeskunde 1976. december 20.

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

1. Medizinische Fakultät einer
Universität

1994. január 1.

2. Diplom über die spezifische
Ausbildung zum Arzt für Allge-
meinmedizin bzw. Facharzt-
diplom

2. Österreichische Ärztekammer

Polska Dyplom ukończenia studiów
wyższych na kierunku lekarskim z
tytułem „lekarza”

1. Akademia Medyczna
2. Uniwersytet Medyczny
3. Collegium Medicum Uniwersy-

tetu Jagiellońskiego

Lekarski Egzamin Państwowy Dyplom ukończenia
stu-

Portugal Carta de Curso de licenciatura em
medicina

Universidades Diploma comprovativo da conc-
lusão do internato geral emitido
pelo Ministério da Saúde

Carta de Curso de
licenciatura em
medicina

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

Univerza Diploma, s katero se
podeljuje strokovni
naslov „doktor medi-
cine / doktorica
medicine”

Slovensko Vysokoškolský diplom o udelení
akademického titulu „doktor medi-
cíny” („MUDr.”)

Vysoká škola Vysokoškolský
diplom o udelení
akademického titulu
„doktor medicíny”
(„MUDr.”)

Suomi/
Finland

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto /
Medicine licentiatexamen

– Helsingin yliopisto/Helsingfors
universitet

– Kuopion yliopisto
– Oulun yliopisto
– Tampereen yliopisto
– Turun yliopisto

Todistus lääkärin perusterveyden-
huollon lisäkoulutuksesta /
Examenbevis om tilläggsutbildning
för läkare inom primärvården

Lääketieteen lisen-
siaatin tutkinto /
Medicine licentiate-
xamen

Sverige Läkarexamen Universitet Bevis om praktisk utbildning som
utfärdas av Socialstyrelsen

Läkarexamen

United
Kingdom

Primary qualification Competent examining body Certificate of experience Primary qualification

2005.3.8. C 58 E/59Az Európai Unió Hivatalos LapjaHU



5.1.2. Szakorvosi oklevelek megnevezései

Ország Előírt képesítés megszerzését tanúsító okirat Kibocsátó szerv Hivatkozási dátum

België/
Belgique/
Belgien

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

Minister bevoegd voor Volksgezondheid / Ministre de
la Santé publique

1976. december 20.

Česká repub-
lika

Diplom o specializaci Ministerstvo zdravotnictví 2004. május 1.

Danmark Bevis for tilladelse til at betegne sig som speciallæge Sundhedsstyrelsen 1976. december 20.

Deutschland Fachärztliche Anerkennung Landesärztekammer 1976. december 20.

Eesti Residentuuri lõputnnistus eriarstiabi erialal Tartu Ülikool 2004. május 1.

Ελλάς Τίτλoς Iατρικής Ειδικότητας 1. Νoµαρχιακή Αυτoδιoίκηση 1981. január 1.

2. Νoµαρχία

España Título de Especialista Ministerio de Educación y Cultura 1986. január 1.

France 1. Certificat d'études spéciales de médecine 1. Universités 1976. december 20.

2. Attestation de médecin spécialiste qualifié 2. Conseil de l'Ordre des médecins

3. Certificat d'études spéciales de médecine 3. Universités

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

4. Universités

Ireland Certificate of Specialist doctor Competent authority 1976. december 20.

Italia Diploma di medico specialista Università 1976. december 20.

Κύπρος Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Ειδικότητας Ιατρικό Συµβούλιο 2004. május 1.

Latvija „Sertifikāts”–kompetentu iestāžu izsniegts dokuments,
kas apliecina, ka persona ir nokārtojusi sertifikācijas
eksāmenu specialitātē

Latvijas Ārstu biedrība
Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organizā-
ciju savienība

2004. május 1.

Lietuva Rezidentūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą
gydytojo specialisto profesinę kvalifikaciją

Universitetas 2004. május 1.

Luxembourg Certificat de médecin spécialiste Ministre de la Santé publique 1976. december 20.

Magyar-
ország

Szakorvosi bizonyítvány Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium
illetékes testülete

2004. május 1.

Malta Ċertifikat ta' Speċjalista Mediku Kumitat ta' Approvazzjoni dwar Speċjalisti 2004. május 1.
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Ország Előírt képesítés megszerzését tanúsító okirat Kibocsátó szerv Hivatkozási dátum

Nederland Bewijs van inschrijving in een Specialistenregister – Medisch Specialisten Registratie Commissie (MSRC)
van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot
Bevordering der Geneeskunst

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

1976. december 20.

Österreich Facharztdiplom Österreichische Ärztekammer 1994. január 1.

Polska Dyplom uzyskania tytułu specjalisty Centrum Egzaminów Medycznych 2004. május 1.

Portugal 1. Grau de assistente 1. Ministério da Saúde 1986. január 1.

2. Titulo de especialista 2. Ordem dos Médicos

Slovenija Potrdilo o opravljenem specialističnem izpitu 1. Ministrstvo za zdravje
2. Zdravniška zbornica Slovenije

2004. május 1.

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

Suomi/
Finland

Erikoislääkärin tutkinto / Specialläkarexamen 1. Helsingin yliopisto / Helsingfors universitet 1994. január 1.

2. Kuopion yliopisto

3. Oulun yliopisto

4. Tampereen yliopisto

5. Turun yliopisto

Sverige Bevis om specialkompetens som läkare, utfärdat av
Socialstyrelsen

Socialstyrelsen 1994. január 1.

United
Kingdom

Certificate of Completion of specialist training Competent authority 1976. december 20.

5.1.3. A szakorvosi képzések megnevezései

Ország

Aneszteziológia
Minimális képzési idő: 3 év

Általános sebészet
Minimális képzési idő: 5 év

Szakmai cím Szakmai cím

Belgique/België/Belgien Anesthésie-réanimation / Anesthesie reanimatie Chirurgie / Heelkunde

Česká republika Anesteziologie a resuscitace Chirurgie

Danmark Anæstesiologi Kirurgi eller kirurgiske sygdomme

Deutschland Anästhesiologie Chirurgie

Eesti Anestesioloogia Üldkirurgia

Ελλάς Αναισθησιoλoγία Χειρoυργική
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Ország

Aneszteziológia
Minimális képzési idő: 3 év

Általános sebészet
Minimális képzési idő: 5 év

Szakmai cím Szakmai cím

España Anestesiología y Reanimación Cirugía general y del aparato digestivo

France Anesthésiologie-Réanimation chirurgicale Chirurgie générale

Ireland Anaesthesia General surgery

Italia Anestesia e rianimazione Chirurgia generale

Κύπρος Αναισθησιολογία Γενική Χειρουργική

Latvija Anestezioloģija un reanimatoloģija Ķirurģija

Lietuva Anesteziologija reanimatologija Chirurgija

Luxembourg Anesthésie-réanimation Chirurgie générale

Magyarország Aneszteziológia és intenzív terápia Sebészet

Malta Anesteżija u Kura Intensiva Kirurġija Ġenerali

Nederland Anesthesiologie Heelkunde

Österreich Anästhesiologie und Intensivmedizin Chirurgie

Polska Anestezjologia i intensywna terapia Chirurgia ogólna

Portugal Anestesiologia Cirurgia geral

Slovenija Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna
intenzivna medicina

Splošna kirurgija

Slovensko Anestéziológia a intenzívna medicína Chirurgia

Suomi/Finland Anestesiologia ja tehohoito / Anestesiologi och intensiv-
vård

Yleiskirurgia / Allmän kirurgi

Sverige Anestesi och intensivvård Kirurgi

United Kingdom Anaesthetics General surgery
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Ország

Idegsebészet
Minimális képzési idő: 5 év

Szülészet-nőgyógyászat
Minimális képzési idő: 4 év

Szakmai cím Szakmai cím

Belgique/België/Belgien Neurochirurgie Gynécologie – obstétrique / Gynaecologie en verloskunde

Česká republika Neurochirurgie Gynekologie a porodnictví

Danmark Neurokirurgi eller kirurgiske nervesygdomme Gynækologi og obstetrik eller kvindesygdomme og
fødselshjælp

Deutschland Neurochirurgie Frauenheilkunde und Geburtshilfe

Eesti Neurokirurgia Sünnitusabi ja günekoloogia

Ελλάς Νευρoχειρoυργική Μαιευτική-Γυναικoλoγία

España Neurocirugía Obstetricia y ginecología

France Neurochirurgie Gynécologie – obstétrique

Ireland Neurosurgery Obstetrics and gynaecology

Italia Neurochirurgia Ginecologia e ostetricia

Κύπρος Νευροχειρουργική Μαιευτική – Γυναικολογία

Latvija Neiroķirurģija Ginekoloģija un dzemdniecība

Lietuva Neurochirurgija Akušerija ginekologija

Luxembourg Neurochirurgie Gynécologie – obstétrique

Magyarország Idegsebészet Szülészet-nőgyógyászat

Malta Newrokirurġija Ostetriċja u Ġinekoloġija

Nederland Neurochirurgie Verloskunde en gynaecologie

Österreich Neurochirurgie Frauenheilkunde und Geburtshilfe

Polska Neurochirurgia Położnictwo i ginekologia

Portugal Neurocirurgia Ginecologia e obstetricia

Slovenija Nevrokirurgija Ginekologija in porodništvo

Slovensko Neurochirurgia Gynekológia a pôrodníctvo

Suomi/Finland Neurokirurgia / Neurokirurgi Naistentaudit ja synnytykset / Kvinnosjukdomar och förloss-
ningar

Sverige Neurokirurgi Obstetrik och gynekologi

United Kingdom Neurosurgery Obstetrics and gynaecology
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Ország

Belgyógyászat
Minimális képzési idő: 5 év

Szemészet
Minimális képzési idő: 3 év

Szakmai cím Szakmai cím

Belgique/België/Belgien Médecine interne / Inwendige geneeskunde Ophtalmologie / Oftalmologie

Česká republika Vnitřní lékařství Oftalmologie

Danmark Intern medicin Oftalmologi eller øjensygdomme

Deutschland Innere Medizin Augenheilkunde

Eesti Sisehaigused Oftalmoloogia

Ελλάς Παθoλoγία Οφθαλµoλoγία

España Medicina interna Oftalmología

France Médecine interne Ophtalmologie

Ireland General medicine Ophthalmic surgery

Italia Medicina interna Oftalmologia

Κύπρος Παθoλoγία Οφθαλµολογία

Latvija Internā medicīna Oftalmoloģija

Lietuva Vidaus ligos Oftalmologija

Luxembourg Médecine interne Ophtalmologie

Magyarország Belgyógyászat Szemészet

Malta Mediċina Interna Oftalmoloġija

Nederland Interne geneeskunde Oogheelkunde

Österreich Innere Medizin Augenheilkunde und Optometrie

Polska Choroby wewnętrzne Okulistyka

Portugal Medicina interna Oftalmologia

Slovenija Interna medicina Oftalmologija

Slovensko Vnútorné lekárstvo Oftalmológia

Suomi/Finland Sisätaudit / Inre medicin Silmätaudit / Ögonsjukdomar

Sverige Internmedicine Ögonsjukdomar (oftalmologi)

United Kingdom General (internal) medicine Ophthalmology
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Ország

Fül-orr-gégegyógyászat
Minimális képzési idő: 3 év

Csecsemő- és gyermekgyógyászat
Minimális képzési idő: 4 év

Szakmai cím Szakmai cím

Belgique/België/Belgien Oto-rhino-laryngologie / Otorhinolaryngologie Pédiatrie / Pediatrie

Česká republika Otorinolaryngologie Dětské lékařství

Danmark Oto-rhino-laryngologi eller øre-næse-halssygdomme Pædiatri eller sygdomme hos børn

Deutschland Hals-Nasen-Ohrenheilkunde Kinderheilkunde

Eesti Otorinolarüngoloogia Pediaatria

Ελλάς Ωτoρινoλαρυγγoλoγία Παιδιατρική

España Otorrinolaringología Pediatría y sus áreas específicas

France Oto-rhino-laryngologie Pédiatrie

Ireland Otolaryngology Paediatrics

Italia Otorinolaringoiatria Pediatria

Κύπρος Ωτορινολαρυγγολογία Παιδιατρική

Latvija Otolaringoloģija Pediatrija

Lietuva Otorinolaringologija Vaikų ligos

Luxembourg Oto-rhino-laryngologie Pédiatrie

Magyarország Fül-orr-gégegyógyászat Csecsemő- és gyermekgyógyászat

Malta Otorinolaringoloġija Pedjatrija

Nederland Keel-, neus- en oorheelkunde Kindergeneeskunde

Österreich Hals-, Nasen-und Ohrenkrankheiten Kinder – und Jugendheilkunde

Polska Otorynolaryngologia Pediatria

Portugal Otorrinolaringologia Pediatria

Slovenija Otorinolaringológija Pediatrija

Slovensko Otorinolaryngológia Pediatria

Suomi/Finland Korva-, nenä- ja kurkkutaudit / Öron-, näs- och halssjuk-
domar

Lastentaudit / Barnsjukdomar

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

United Kingdom Otolaryngology Paediatrics
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Ország

Tüdőgyógyászat
Minimális képzési idő: 4 év

Urológia
Minimális képzési idő: 5 év

Szakmai cím Szakmai cím

Belgique/België/Belgien Pneumologie Urologie

Česká republika Tuberkulóza a respirační nemoci Urologie

Danmark Medicinske lungesygdomme Urologi eller urinvejenes kirurgiske sygdomme

Deutschland Pneumologie Urologie

Eesti Pulmonoloogia Uroloogia

Ελλάς Φυµατιoλoγία-Πνευµoνoλoγία Ουρoλoγία

España Neumología Urología

France Pneumologie Urologie

Ireland Respiratory medicine Urology

Italia Malattie dell'apparato respiratorio Urologia

Κύπρος Πνευµονολογία – Φυµατιολογία Ουρολογία

Latvija Ftiziopneimonoloģija Uroloģija

Lietuva Pulmonologija Urologija

Luxembourg Pneumologie Urologie

Magyarország Tüdőgyógyászat Urológia

Malta Mediċina Respiratorja Uroloġija

Nederland Longziekten en tuberculose Urologie

Österreich Lungenkrankheiten Urologie

Polska Choroby płuc Urologia

Portugal Pneumologia Urologia

Slovenija Pnevmologija Urologija

Slovensko Pneumológia a ftizeológia Urológia

Suomi/Finland Keuhkosairaudet ja allergologia / Lungsjukdomar och aller-
gologi

Urologia / Urologi

Sverige Lungsjukdomar (pneumologi) Urologi

United Kingdom Respiratory medicine Urology
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Ország

Ortopédia
Minimális képzési idő: 5 év

Patológia
Minimális képzési idő: 4 év

Szakmai cím Szakmai cím

Belgique/België/Belgien Chirurgie orthopédique / Orthopedische heelkunde Anatomie pathologique / Pathologische anatomie

Česká republika Ortopedie Patologická anatomie

Danmark Ortopædisk kirurgi Patologisk anatomi eller vævs- og celleundersøgelser

Deutschland Orthopädie Pathologie

Eesti Ortopeedia Patoloogia

Ελλάς Ορθoπεδική Παθoλoγική Ανατoµική

España Traumatología y cirugía ortopédica Anatomía patológica

France Chirurgie orthopédique et traumatologie Anatomie et cytologie pathologiques

Ireland Trauma and orthopaedic surgery Morbid anatomy and histopathology

Italia Ortopedia e traumatologia Anatomia patologica

Κύπρος Ορθοπεδική Παθολογοανατοµία – Ιστολογία

Latvija Traumatoloģija un ortopēdija Patoloģija

Lietuva Ortopedija traumatologija Patologija

Luxembourg Orthopédie Anatomie pathologique

Magyarország Ortopédia Patológia

Malta Kirurġija Ortopedika Istopatoloġija

Nederland Orthopedie Pathologie

Österreich Orthopädie und Orthopädische Chirurgie Pathologie

Polska Ortopedia i traumatologia narządu ruchu Patomorfologia

Portugal Ortopedia Anatomia patologica

Slovenija Ortopedska kirurgija Anatomska patologija in citopatologija

Slovensko Ortopédia Patologická anatómia

Suomi/Finland Ortopedia ja traumatologia / Ortopedi och traumatologi Patologia / Patologi

Sverige Ortopedi Klinisk patologi

United Kingdom Trauma and orthopaedic surgery Histopathology
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Ország

Neurológia
Minimális képzési idő: 4 év

Pszichiátria
Minimális képzési idő: 4 év

Szakmai cím Szakmai cím

Belgique/België/Belgien Neurologie Psychiatrie

Česká republika Neurologie Psychiatrie

Danmark Neurologi eller medicinske nervesygdomme Psykiatri

Deutschland Neurologie Psychiatrie und Psychotherapie

Eesti Neuroloogia Psühhiaatria

Ελλάς Νευρoλoγία Ψυχιατρική

España Neurología Psiquiatría

France Neurologie Psychiatrie

Ireland Neurology Psychiatry

Italia Neurologia Psichiatria

Κύπρος Νευρολογία Ψυχιατρική

Latvija Neiroloģija Psihiatrija

Lietuva Neurologija Psichiatrija

Luxembourg Neurologie Psychiatrie

Magyarország Neurológia Pszichiátria

Malta Newroloġija Psikjatrija

Nederland Neurologie Psychiatrie

Österreich Neurologie Psychiatrie

Polska Neurologia Psychiatria

Portugal Neurologia Psiquiatria

Slovenija Nevrologija Psihiatrija

Slovensko Neurológia Psychiatria

Suomi/Finland Neurologia / Neurologi Psykiatria / Psykiatri

Sverige Neurologi Psykiatri

United Kingdom Neurology General psychiatry
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Ország

Radiológia
Minimális képzési idő: 4 év

Sugárterápia
Minimális képzési idő: 4 év

Szakmai cím Szakmai cím

Belgique/België/Belgien Radiodiagnostic / Röntgendiagnose Radiothérapie-oncologie / Radiotherapie-oncologie

Česká republika Radiologie a zobrazovací metody Radiační onkologie

Danmark Diagnostik radiologi eller røntgenundersøgelse Onkologi

Deutschland Diagnostische Radiologie Strahlentherapie

Eesti Radioloogia Onkoloogia

Ελλάς Ακτινoδιαγνωστική Ακτινoθεραπευτική – Ογκολογία

España Radiodiagnóstico Oncología radioterápica

France Radiodiagnostic et imagerie médicale Oncologie radiothérapique

Ireland Diagnostic radiology Radiation oncology

Italia Radiodiagnostica Radioterapia

Κύπρος Ακτινολογία Ακτινοθεραπευτική

Latvija Diagnostiskā radioloģija Terapeitiskā radioloģija

Lietuva Radiologija Onkologija radioterapija

Luxembourg Radiodiagnostic Radiothérapie

Magyarország Radiológia Sugárterápia

Malta Radjoloġija Onkoloġija u Radjoterapija

Nederland Radiologie Radiotherapie

Österreich Medizinische Radiologie-Diagnostik Strahlentherapie - Radioonkologie

Polska Radiologia i diagnostyka obrazowa Radioterapia onkologiczna

Portugal Radiodiagnóstico Radioterapia

Slovenija Radiologija Radioterapija in onkologija

Slovensko Rádiológia Radiačná onkológia

Suomi/Finland Radiologia / Radiologi Syöpätaudit / Cancersjukdomar

Sverige Medicinsk radiologi Tumörsjukdomar (allmän onkologi)

United Kingdom Clinical radiology Clinical oncology
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Ország

Plasztikai sebészet
Minimális képzési idő: 5 év

Klinikai biológia
Minimális képzési idő: 4 év

Szakmai cím Szakmai cím

Belgique/België/Belgien Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique / Plasti-
sche, reconstructieve en esthetische heelkunde

Biologie clinique / Klinische biologie

Česká republika Plastická chirurgie

Danmark Plastikkirurgi

Deutschland Plastische Chirurgie

Eesti Plastika- ja rekonstruktiivkirurgia Laborimeditsiin

Ελλάς Πλαστική Χειρoυργική

España Cirugía plástica y reparadora Análisis clínicos

France Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique Biologie médicale

Ireland Plastic, reconstructive and aesthetic surgery

Italia Chirurgia plastica e ricostruttiva Patologia clinica

Κύπρος Πλαστική Χειρουργική

Latvija Plastiskā ķirurģija

Lietuva Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija Laboratorinė medicina

Luxembourg Chirurgie plastique Biologie clinique

Magyarország Plasztikai (égési) sebészet Orvosi laboratóriumi diagnosztika

Malta Kirurġija Plastika

Nederland Plastische chirurgie

Österreich Plastische Chirurgie Medizinische Biologie

Polska Chirurgia plastyczna Diagnostyka laboratoryjna

Portugal Cirurgia plástica e reconstrutiva Patologia clínica

Slovenija Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija

Slovensko Plastická chirurgia

Suomi/Finland Plastiikkakirurgia / Plastikkirurgi

Sverige Plastikkirurgi

United Kingdom Plastic surgery
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Ország

Mikrobiológia és bakteriológia
Minimális képzési idő: 4 év

Biokémia
Minimális képzési idő: 4 év

Szakmai cím Szakmai cím

Belgique/België/Belgien

Česká republika Lékařská mikrobiologie Klinická biochemie

Danmark Klinisk mikrobiologi Klinisk biokemi

Deutschland Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie

Eesti

Ελλάς 1. Iατρική Βιoπαθoλoγία
2. Μικρoβιoλoγία

España Microbiología y parasitología Bioquímica clínica

France

Ireland Microbiology Chemical pathology

Italia Microbiologia e virologia Biochimica clinica

Κύπρος Μικροβιολογία

Latvija Mikrobioloģija

Lietuva

Luxembourg Microbiologie Chimie biologique

Magyarország Orvosi mikrobiológia

Malta Mikrobijoloġija Patoloġija Kimika

Nederland Medische microbiologie Klinische chemie

Österreich Hygiene und Mikrobiologie Medizinische und Chemische Labordiagnostik

Polska Mikrobiologia lekarska

Portugal

Slovenija Klinična mikrobiologija Medicinska biokemija

Slovensko Klinická mikrobiológia Klinická biochémia

Suomi/Finland Kliininen mikrobiologia / Klinisk mikrobiologi Kliininen kemia / Klinisk kemi

Sverige Klinisk bakteriologi Klinisk kemi

United Kingdom Medical microbiology and virology Chemical pathology
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Ország

Immunológia
Minimális képzési idő: 4 év

Mellkassebészet
Minimális képzési idő: 5 év

Szakmai cím Szakmai cím

Belgique/België/Belgien Chirurgie thoracique / Heelkunde op de thorax (*)

Česká republika Alergologie a klinická imunologie Kardiochirurgie

Danmark Klinisk immunologi Thoraxkirurgi eller brysthulens kirurgiske sygdomme

Deutschland Herzchirurgie

Eesti Torakaalkirurgia

Ελλάς Χειρουργική Θώρακος

España Immunología Cirugía torácica

France Chirurgie thoracique et cardiovasculaire

Ireland Immunology (clinical and laboratory) Thoracic surgery

Italia Chirurgia toracica; Cardiochirurgia

Κύπρος Ανοσολογία Χειρουργική Θώρακος

Latvija Imunoloģija Torakālā ķirurģija

Lietuva Krūtinės chirurgija

Luxembourg Chirurgie thoracique

Magyarország Allergológia és klinikai immunológia Mellkassebészet

Malta Immunoloġija Kirurġija Kardjo-Toraċika

Nederland Cardio-thoracale chirurgie

Österreich Immunologie

Polska Immunologia kliniczna Chirurgia klatki piersiowej

Portugal Cirurgia cardiotorácica

Slovenija Torakalna kirurgija

Slovensko Klinická imunológia a alergológia Hrudníková chirurgia

Suomi/Finland Sydän- ja rintaelinkirurgia / Hjärt- och thoraxkirurgi

Sverige Klinisk immunologi Thoraxkirurgi

United Kingdom Immunology Cardo-thoracic surgery

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

Gyermeksebészet
Minimális képzési idő: 5 év

Érsebészet
Minimális képzési idő: 5 év

Szakmai cím Szakmai cím

Belgique/België/Belgien Chirurgie des vaisseaux / Bloedvatenheelkunde (*)

Česká republika Dětská chirurgie Cévní chirurgie

Danmark Karkirurgi eller kirurgiske blodkarsygdomme

Deutschland Kinderchirurgie

Eesti Lastekirurgia Kardiovaskulaarkirurgia

Ελλάς Χειρoυργική Παίδων Αγγειoχειρoυργική

España Cirugía pediátrica Angiología y cirugía vascular

France Chirurgie infantile Chirurgie vasculaire

Ireland Paediatric surgery

Italia Chirurgia pediatrica Chirurgia vascolare

Κύπρος Χειρουργική Παίδων Χειρουργική Αγγείων

Latvija Bērnu ķirurģija Asinsvadu ķirurģija

Lietuva Vaikų chirurgija Kraujagyslių chirurgija

Luxembourg Chirurgie pédiatrique Chirurgie vasculaire

Magyarország Gyermeksebészet Érsebészet

Malta Kirurgija Pedjatrika Kirurġija Vaskolari

Nederland

Österreich Kinderchirurgie

Polska Chirurgia dziecięca Chirurgia naczyniowa

Portugal Cirurgia pediátrica Cirurgia vascular

Slovenija Kardiovaskularna kirurgija

Slovensko Detská chirurgia Cievna chirurgia

Suomi/Finland Lastenkirurgia / Barnkirurgi Verisuonikirurgia / Kärlkirurgi

Sverige Barn- och ungdomskirurgi

United Kingdom Paediatric surgery

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

Kardiológia
Minimális képzési idő: 4 év

Gasztroenterológia
Minimális képzési idő: 4 év

Szakmai cím Szakmai cím

Belgique/België/Belgien Cardiologie Gastro-entérologie / Gastroenterologie

Česká republika Kardiologie Gastroenterologie

Danmark Kardiologi Medicinsk gastroenterologi eller medicinske mavetarmsyg-
domme

Deutschland Kardiologie

Eesti Kardioloogia Gastroenteroloogia

Ελλάς Καρδιoλoγία Γαστρεντερoλoγία

España Cardiología Aparato digestivo

France Pathologie cardio-vasculaire Gastro-entérologie et hépatologie

Ireland Cardiology Gastro-enterology

Italia Cardiologia Gastroenterologia

Κύπρος Καρδιολογία Γαστρεντερολογία

Latvija Kardioloģija Gastroenteroloģija

Lietuva Kardiologija Gastroenterologija

Luxembourg Cardiologie et angiologie Gastro-entérologie

Magyarország Kardiológia Gasztroenterológia

Malta Kardjoloġija Gastroenteroloġija

Nederland Cardiologie Leer van maag-darm-leverziekten

Österreich

Polska Kardiologia Gastrenterologia

Portugal Cardiologia Gastrenterologia

Slovenija Gastroenterologija

Slovensko Kardiológia Gastroenterológia

Suomi/Finland Kardiologia / Kardiologi Gastroenterologia / Gastroenterologi

Sverige Kardiologi Medicinsk gastroenterologi och hepatologi

United Kingdom Cardiology Gastro-enterology
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Ország

Reumatológia
Minimális képzési idő: 4 év

Általános haematológia
Minimális képzési idő: 3 év

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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Ország

Endokrinológia
Minimális képzési idő: 3 év

Fizioterápia
Minimális képzési idő: 3 év

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 hormonsyg-
domme

Deutschland Physikalische und Rehabilitative Medizin

Eesti Endokrinoloogia Taastusravi ja füsiaatria

Ελλάς Ενδoκρινoλoγία 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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Ország

Neuropszichiátria
Minimális képzési idő: 5 év

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

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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Ország

Radiológia
Minimális képzési idő: 4 év

Gyermekpszichiátria
Minimális képzési idő: 4 év

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 Ακτινoλoγία – Ραδιoλoγία Παιδoψυχιατρική

España Electroradiología

France Électro-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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Ország

Geriátria
Minimális képzési idő: 4 év

Nefrológia
Minimális képzési idő: 4 év

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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Ország

Infektológia
Minimális képzési idő: 4 év

Társadalomorvostan és szociális orvostan
Minimális képzési idő: 4 év

Szakmai cím Szakmai cím

Belgique/België/Belgien

Česká republika Infekční lékařství Hygiena a epidemiologie

Danmark Infektionsmedicin Samfundsmedicin

Deutschland Öffentliches Gesundheitswesen

Eesti Infektsioonhaigused

Ελλάς Κοινωνική Ιατρική

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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Ország

Farmakológia
Minimális képzési idő: 4 év

Foglalkozás-orvostan
Minimális képzési idő: 4 év

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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Ország

Allergológia
Minimális képzési idő: 3 év

Nukleáris medicina
Minimális képzési idő: 4 év

Szakmai cím Szakmai cím

Belgique/België/Belgien Médecine nucléaire / Nucleaire geneeskunde

Česká republika Alergologie a klinická imunologie Nukleární medicína

Danmark Medicinsk allergologi eller medicinske overfølsomhedssyg-
domme

Klinisk fysiologi og nuklearmedicin

Deutschland Nuklearmedizin

Eesti

Ελλάς Αλλεργιoλoγία Πυρηνική 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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Ország

Arc- és állkapocs-sebészet (orvosi alapképzés)
Minimális képzési idő: 5 év

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 szczkowo-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 repub-
lika

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

Danmark Tilladelse til at anvende betegnelsen alment praktise-
rende læge / Speciallæge i almen medicin

Alment praktiserende læge / Speciallæge i almen
medicin

1994. december 31.

Deutschland Zeugnis über die spezifische Ausbildung in der Allge-
meinmedizin

Facharzt/Fachärztin für Allgemeinmedizin 1994. december 31.

Eesti Diplom peremeditsiini erialal Perearst 2004. május 1.

Ελλάς Tίτλος ιατρικής ειδικότητας γενικής ιατρικής Ιατρός µε ειδικότητα γενικής ιατρικής 1994. december 31.

España Título de especialista en medicina familiar y comuni-
taria

Especialista en medicina familiar y comunitaria 1994. december 31.

France Diplôme d'État de docteur en médecine (avec docu-
ment 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 gene-
rale

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.

Luxembourg Il n'existe pas de titre, parce qu'il n'y a pas de forma-
tion 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 Maat-
schappij tot bevordering der geneeskunst

Huisarts 1994. december 31.

Österreich Arzt für Allgemeinmedizin Arzt für Allgemeinmedizin 1994. december 31.

Polska 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.
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Ország Előírt képesítés megszerzését tanúsító okirat Szakmai cím Hivatkozási dátum

Slovenija Potrdilo o opravljeni specializaciji iz družinske medi-
cine

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 lisäkoulutuk-
sesta / Bevis om tilläggsutbildning av läkare i primär-
vård

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.

V.2. ÁLTALÁNOS ÁPOLÓ

5.2.1. Általános ápolók képzési programja

Az ápolói oklevél, bizonyítvány vagy a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítvány megszerzéséhez szükséges
tanulmányi program a következő két részből áll.

A. Elméleti képzés

a. Ápolás: b. Alaptudományok: c. Társadalomtudományok:

– A szakma természete és etikája
– Az egészségügy és az ápolás általános alap-

elvei
– Az ápolás alapelvei az alábbiakra vonatko-

zólag:
– általános orvostan és szakorvostan
– általános sebészet és szaksebészet
– gyermekgondozás és gyermekgyógyászat
– terhesgondozás
– elmegyógyászat és pszichiátria
– idősek gondozása és geriátria

– Anatómia és fiziológia
– Patológia
– Bakteriológia, virológia és parazitológia
– Biofizika, biokémia és radiológia
– Dietetika
– Higiénia:

– megelőző gyógyászat
– egészségügyi oktatás

– Farmakológia

– Szociológia
– Pszichológia
– Közigazgatási alapelvek
– Oktatás alapelvei
– Szociális és egészségügyi jogi ismeretek
– 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 mellékletben 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 verp-
leger/verpleegster / Diplôme
d'infirmier(ère) gradué(e) /
Diplom eines (einer) graduierten
Krankenpflegers (-pflegerin)

– Diploma in de ziekenhuisverp-
leegkunde / Brevet
d'infirmier(ère) hospitalier(ère) /
Brevet eines (einer) Kranken-
pflegers (-pflegerin)

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

– De erkende opleidingsinstituten
/ Les établissements
d'enseignement reconnus / Die
anerkannten Ausbildungsans-
talten

– De bevoegde Examencommissie
van de Vlaamse Gemeenschap /
Le Jury compétent
d'enseignement de la Commun-
auté française / Der zuständige
Prüfungsausschüß der
Deutschsprachigen Gemein-
schaft

– Hospitalier(ère) / Verpleegassis-
tent(e)

– Infirmier(ère) hospitalier(ère) /
Ziekenhuisverpleger(-verp-
leegster)

1979. június 29.

Česká repub-
lika

1. Diplom o ukončení studia ve
studijním programu ošetřova-
telství ve studijním oboru vše-
obecná 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 Under-
visningsministeriet

Sygeplejerske 1979. június 29.

Deutschland Zeugnis über die staatliche
Prüfung in der Krankenpflege

Staatlicher Prüfungsausschuss – Krankenschwester
– Krankenpfleger

1979. június 29.

Eesti Diplom õe erialal 1. Tallinna Meditsiinikool
2. Tartu Meditsiinikool
3. Kohtla-Järve Meditsiinikool

õde 2004. május 1.

Ελλάς 1. Πτυχίο Νοσηλευτικής Παν/µίου
Αθηνών

1. Πανεπιστήµιο Αθηνών ∆ιπλωµατούχος ή πτυχιούχος
νοσοκόµος, νοσηλευτής ή νοση-
λεύτρια

1981. január 1.

2. Πτυχίο Νοσηλευτικής Τεχνολο-
γικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων
(Τ.Ε.Ι.)

2. Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά
Ιδρύµατα
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων

3. Πτυχίο Αξιωµατικών Νοσηλευ-
τικής

3. Υπουργείο Εθνικής Άµυνας

4. Πτυχίο Αδελφών Νοσοκόµων
πρώην Ανωτέρων Σχολών Υπουρ-
γείου 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

6. Πτυχίο Τµήµατος Νοσηλευτικής 6. ΚΑΤΕΕ Υπουργείου Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων
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Ország Előírt képesítés megszerzését tanúsító
okirat Kibocsátó szerv Szakmai cím Hivatkozási dátum

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'État d'infirmier(ère)
– Diplôme d'État d'infirmier(ère)

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

Le ministère de la santé Infirmier(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 professio-
nale

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 kvalifikā-
cijas iegūšanu

1. Māsu skolas Māsa 2004. május 1.

2. Māsas diploms 2. Universitātes tipa augstskola
pamatojoties uz Valsts eksā-
menu 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

Luxembourg – Diplôme d'État d'infirmier
– Diplôme d'État d'infirmier

hospitalier gradué

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

Infirmier 1979. június 29.

Magyar-
ország

1. Ápoló 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.

Nederland 1. Diploma's verpleger A, verp-
leegster A, verpleegkundige A

1. Door een van overheidswege
benoemde examencommissie

Verpleegkundige 1979. június 29.

2. Diploma verpleegkundige
MBOV (Middelbare Beroeps-
opleiding Verpleegkundige)

2. Door een van overheidswege
benoemde examencommissie

3. Diploma verpleegkundige
HBOV (Hogere Beroeps-
opleiding Verpleegkundige)

3. Door een van overheidswege
benoemde examencommissie

4. Diploma beroepsonderwijs
verpleegkundige – Kwalificatie-
niveau 4

4. Door een van overheidswege
aangewezen opleidingsinstelling

5. Diploma hogere beroeps-
opleiding verpleegkundige –
Kwalificatieniveau 5

5. Door een van overheidswege
aangewezen opleidingsinstelling
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Ország Előírt képesítés megszerzését tanúsító
okirat Kibocsátó szerv Szakmai cím Hivatkozási dátum

Österreich 1. Diplom als „Diplomierte
Gesundheits- und Krankensch-
wester, Diplomierter Gesund-
heits- und Krankenpfleger”

1. Schule für allgemeine Gesund-
heits- und Krankenpflege

– Diplomierte Krankenschwester
– Diplomierter Krankenpfleger

1994. január 1.

2. Diplom als „Diplomierte Kran-
kenschwester, Diplomierter
Krankenpfleger”

2. Allgemeine Krankenpflege-
schule

Polska Dyplom ukończenia studiów
wyższych na kierunku pielęg-
niarstwo z tytułem „magister
pielęgniarstwa”

1. Uniwersytet Medyczny
2. Collegium Medicum Uniwersy-

tetu Jagiellońskiego

Pielgniarka 2004. május 1.

Portugal 1. Diploma do curso de enfer-
magem geral

1. Escolas de Enfermagem Enfermeiro 1986. január 1.

2. Diploma/carta de curso de
bacharelato em enfermagem

2. Escolas Superiores de Enfer-
magem

3. Carta de curso de licenciatura
em enfermagem

3. Escolas Superiores de Enfer-
magem; Escolas Superiores de
Saúde

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 diplomo-
vaná všeobecná sestra

3. Stredná zdravotnícka škola

Suomi/
Finland

1. Sairaanhoitajan tutkinto/Sjuk-
skötarexamen

1. Terveydenhuolto-oppilaitokset/
Hälsovårdsläroanstalter

Sairaanhoitaja / Sjukskötare 1994. január 1.

2. Sosiaali- ja terveysalan ammat-
tikorkeakoulututkinto, sairaan-
hoitaja (AMK)/Yrkeshögskole-
examen inom hälsovård och
det sociala området, sjukskötare
(YH)

2. Ammattikorkeakoulut/Yrkes-
högskolor

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 megszerzéséhez 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

B.
Orvos-biológiai tantárgyak és általános orvosi tantár-

gyak

C.
Közvetlenül a fogászatra vonatkozó tantárgyak

– Kémia
– Fizika
– Biológia

– 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 gyermekgyógy-

ászatot is,
– fül-, orr- és gégegyógyászat,
– bőr- és nemibeteg gyógyászat,
– általános pszichológia – pszichopatológia –

neuropatológia,
– aneszteziológia

– helyreállító fogászat,
– fogászatban alkalmazott anyagok és berende-

zések,
– megtartó fogászat,
– preventív fogászat,
– érzéstelenítés és nyugtatás a fogászatban,
– speciális sebészet,
– a szájüreg speciális patológiája,
– klinikai gyakorlat,
– gyermekfogászat,
– fogszabályozástan,
– parodontológia,
– fogászati radiológia,
– a szájüreg speciális fiziológiája,
– szakmai szervezet, etika és jogalkotás,
– a fogászati tevékenység szociális szempontjai.

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 tandheel-
kunde / Licencié en science
dentaire

1980. január
28.

Česká repub-
lika

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

Lékařská fakulta univerzity
v České republice

Vysvědčení o státní rigo-
rózní zkoušce

Zubní lékař 2004. május
1.

Danmark Bevis for tandlægeeksamen
(odontologisk kandidat-
eksamen)

Tandlægehøjskolerne,
Sundhedsvidenskabeligt
universitetsfakultet

Autorisation som tandlæge,
udstedt af Sundhedssty-
relsen

Tandlæge 1980. január
28.
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Ország Előírt képesítés megszerzését
tanúsító okirat Kibocsátó szerv

A képesítés megszerzését
tanúsító okiratot kísérő

igazolás
Szakmai cím Hivatkozási

dátum

Deutschland Zeugnis über die Zahnärzt-
liche Prüfung

Zuständige Behörden Zahnarzt 1980. január
28.

Eesti Diplom hambaarstiteaduse
õppekava läbimise kohta

Tartu Ülikool Hambaarst 2004. május
1.

Ελλάς Πτυχίo Οδoντιατρικής Πανεπιστήµιo Οδοντίατρος ή χειρούργος
οδοντίατρος

1981. január
1.

España Título de Licenciado en
Odontología

El rector de una univer-
sidad

Licenciado en odontología 1986. január
1.

France Diplôme d'État 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 Sur-

geons 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.

Latvija Zobārsta diploms Universitātes tipa augsts-
kola

Rezidenta diploms par
zobārsta pēcdiploma izglī-
tības
programmas pabeigšanu,
ko izsniedz universitātes
tipa augstskola un „Sertifi-
kāts” – kompetentas
iestādes izsniegts doku-
ments, kas apliecina,
ka persona ir nokārtojusi
sertifikācijas eksāmenu
zobārstniecībā

Zobārsts 2004. május
1.

Lietuva Aukštojo mokslo diplomas,
nurodantis suteiktą
gydytojo odontologo kvali-
fikaciją

Universitetas Internatūros pažymėjimas,
nurodantis suteiktą
gydytojo odontologo profe-
sinę kvalifikaciją

Gydytojas odontologas 2004. május
1.

Luxembourg Diplôme d'État de docteur
en médecine dentaire

Jury d'examen d'État Médecin-dentiste 1980. január
28.

Magyar-
ország

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

Egyetem Fogorvos 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

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 Verlei-
hung des akademischen
Grades „Doktor der Zahn-
heilkunde”

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 Jagiellońs-
kiego

Lekarsko – Dentystyczny
Egzamin Państwowy

Lekarz dentysta 2004. május
1.

Portugal Carta de curso de licencia-
tura em medicina dentária

– Faculdades
– Institutos Superiores

Médico dentista 1986. január
1.

Slovenija Diploma, s katero se podel-
juje strokovni naslov
„doktor dentalne medicine/
doktorica dentalne medi-
cine”

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

Doktor dentalne medicine/
Doktorica dentalne medi-
cine

2004. május
1.

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

– Vysoká škola Zubný lekár 2004. május
1.

Suomi/
Finland

Hammaslääketieteen lisen-
siaatin tutkinto / Odonto-
logie licentiatexamen

– Helsingin yliopisto /
Helsingfors universitet

– Oulun yliopisto
– Turun yliopisto

Terveydenhuollon oikeus-
turvakeskuksen päätös käy-
tännön palvelun hyväksy-
misestä / Beslut av Rätt-
skyddscentralen för hälso-
vården om godkännande
av praktisk tjänstgöring

Hammaslääkäri / Tandlä-
kare

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 Socia-
lstyrelsen

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 specia-
ltandlæge i ortodonti

Sundhedsstyrelsen 1980. január 28.

Deutschland Fachzahnärztliche Anerkennung für Kieferorthopädie; Landeszahnärztekammer 1980. január 28.

Eesti Residentuuri lõputunnistus ortodontia erialal Tartu Ülikool 2004. május 1.

Ελλάς Τίτλoς Οδoντιατρικής ειδικότητας της Ορθoδoντικής – 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 doku-
ments, kas apliecina, ka persona ir nokārtojusi sertifi-
kācijas eksāmenu ortodontijā

Latvijas Ārstu biedrība 2004. május 1.

Lietuva Rezidentūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą
gydytojo ortodonto profesinę kvalifikaciją

Universitetas 2004. május 1.

Magyaror-
szág

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 Specia-
listenregister

Specialisten Registratie Commissie (SRC) van de
Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tand-
heelkunde

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 oikomis-
hoito / 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.

2005.3.8.C 58 E/92 Az Európai Unió Hivatalos LapjaHU



Szájsebészet

Ország Előírt képesítés megszerzését tanúsító okirat Kibocsátó szerv Hivatkozási dátum

Danmark Bevis for tilladelse til at betegne sig som specia-
ltandlæge i hospitalsodontologi

Sundhedsstyrelsen 1980. január 28.

Deutschland Fachzahnärztliche Anerkennung für Oralchirurgie/
Mundchirurgie

Landeszahnärztekammer 1980. január 28.

Ελλάς Τίτλoς Οδoντιατρικής ειδικότητας της Γναθoχειρoυρ-
γικής

– 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.

Magyaror-
szág

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 Specia-
listenregister

Specialisten Registratie Commissie (SRC) van de
Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tand-
heelkunde

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 kirur-
giska 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 megszerzéséhez 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

B.
Szaktantárgyak

a. Alaptudományok: b. Klinikai tudományok: c. Állattartás d. Élelmiszerhigiénia

– Fizika
– Kémia
– Állatélettan
– Növényélettan
– Biomatematika

– anatómia (beleértve a
szövettant és az embrio-
lógiát),

– fiziológia,
– biokémia,
– genetika,
– gyógyszertan,
– gyógyszerészet,
– toxikológia,
– mikrobiológia,
– immunológia,
– járványtan,
– szakmai etika.

– szülészet,
– patológia (beleértve a

patológiai anatómiát is),
– parazitológia,
– klinikai gyógyászat és

sebészet (beleértve az
aneszteziológiát is),

– klinikai előadások a
különböző háziálla-
tokról, szárnyasokról és
más állatfajokról,

– megelőző orvostudo-
mány,

– radiológia,
– szaporodás és szaporo-

dási rendellenességek,
– állatjárványtani

előírások,
– állatorvosi jog és igaz-

ságügyi állatorvostan,
– terapeutika,
– propaedeutika.

– állattartás,
– takarmányozástan,
– agronómia,
– agrárgazdaságtan,
– állattenyésztés,
– állatorvosi higiénia,
– állatetológia és -védelem.

– állati takarmányok vagy
állati eredetű élelmiszerek
vizsgálata és ellenőrzése,

– élelmiszerhigiénia és
-technológia,

– gyakorlati munka (bele-
értve a vágóhidakon és az
élelmiszerfeldolgozó
helyeken végzett gyakor-
lati 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 összehan-
goltnak kell lennie, hogy biztosítsa a tudás és tapasztalat olyan megszerzését, amely lehetővé teszi az állatorvosok
számára feladataik elvégzését.

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 univer-
sités

– De bevoegde Examencommissie
van de Vlaamse Gemeenschap /
Le Jury compétent
d'enseignement de la Commun-
auté française

1980. december 21.
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Ország Előírt képesítés megszerzését tanúsító
okirat Kibocsátó szerv A képesítés megszerzését tanúsító

okiratot kísérő igazolás Hivatkozás dátuma

Česká repub-
lika

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

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

Veterinární fakulta univerzity
v České republice

2004. május 1.

Danmark Bevis for bestået kandidateksamen
i veterinærvidenskab

Kongelige Veterinær- og Land-
bohøjskole

1980. december 21.

Deutschland Zeugnis über das Ergebnis des
Dritten Abschnitts der Tierärztli-
chen Prüfung und das Gesamter-
gebnis der Tierärztlichen Prüfung

Der Vorsitzende des Prüfungs-
ausschusses für die Tierärztliche
Prüfung einer Universität oder
Hochschule

1980. december 21.

Eesti Diplom: täitnud veterinaarmedit-
siini õppekava

Eesti Põllumajandusülikool 2004. május 1.

Ελλάς Πτυχίo Κτηνιατρικής 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'État de docteur vétéri-
naire

1980. december 21.

Ireland – Diploma of Bachelor in/of Vete-
rinary 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 veteri-
naria

1985. január 1.

Κύπρος Πιστοποιητικό Εγγραφής Kτηνιάτρου Κτηνιατρικό Συµβούλιο 2004. május 1.

Latvija Veterinārārsta diploms Latvijas Lauksaimniecības Universi-
tāte

2004. május 1.

Lietuva Aukštojo mokslo diplomas (veteri-
narijos gydytojo (DVM))

Lietuvos Veterinarijos Akademija 2004. május 1.
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Ország Előírt képesítés megszerzését tanúsító
okirat Kibocsátó szerv A képesítés megszerzését tanúsító

okiratot kísérő igazolás Hivatkozás dátuma

Luxembourg Diplôme d'État de docteur en
médecine vétérinaire

Jury d'examen d'État 1980. december 21.

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/veeart-
senijkundig 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 veteri-
narske medicine/doktorica veteri-
narske medicine”

Univerza Spričevalo o opravljenem
državnem izpitu s področja veteri-
narstva

2004. május 1.

Slovensko Vysokoškolský diplom o udelení
akademického titulu „doktor vete-
rinárskej medicíny” („MVDr.”)

Univerzita veterinárskeho lekárstva 2004. május 1.

Suomi/
Finland

Eläinlääketieteen lisensiaatin tut-
kinto / Veterinärmedicine licentia-
texamen

Helsingin yliopisto/ Helsingfors
universitet

1994. január 1.

Sverige Veterinärexamen Sveriges Lantbruksuniversitet 1994. január 1.

United
Kingdom

1. Bachelor of Veterinary Science
(BVSc)

1. University of Bristol 1980. december 21.

2. Bachelor of Veterinary Science
(BVSc)

2. University of Liverpool

3. Bachelor of Veterinary Medi-
cine (BvetMB)

3. University of Cambridge

4. Bachelor of Veterinary Medi-
cine and Surgery (BVM&S)

4. University of Edinburgh

5. Bachelor of Veterinary Medi-
cine and Surgery (BVM&S)

5. University of Glasgow

6. Bachelor of Veterinary Medi-
cine (BvetMed)

6. University of London
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V.5. SZÜLÉSZNŐ

5.5.1. Képzési program szülésznők részére (I. és II. típusú képzések)

A szülésznői oklevél, bizonyítvány vagy a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítvány megszerzéséhez szükséges
tanulmányi program a következő két részből áll.

A. Elméleti és technikai útmutatás

a. Általános tantárgyak b. A szülésznők tevékenységével kapcsolatos szaktantárgyak

– Anatómiai és fiziológiai alapismeretek
– Patológiai alapismeretek
– Bakteriológiai, virológiai és parazitológiai alapismeretek
– Biofizikai, biokémiai és radiológiai alapismeretek
– Gyermekgyógyászat, különös tekintettel az újszülöttekre
– Higiénia, egészségügyi felvilágosítás, 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 szerve-

zete
– Szakmai etika és szakmai jogi szabályozás
– Szexuális felvilágosítás és családtervezés
– 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

figyelembe vételével
– Felkészítés a szülésre (beleértve a nőgyógyászati eszközök használatát)
– Fájdalomcsillapítás, érzéstelenítés és újraélesztés
– Az újszülött fiziológiája és patológiája
– 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 csök-

kenthető, amennyiben a hallgató asszisztál további 20 szülésnél.
– Aktív részvétel farfekvéses szülésnél. Amennyiben ez nem lehetséges a farfekvéses szülések hiánya miatt, a gyakorlat végrehajtható szimulált hely-

zetben is.
– Bevezetés az epiziotómia kivitelezésébe és a varrat elkezdésébe A varrás gyakorlása tartalmazza az epiziotómiát követő varrást és az egyszerű sebfel-

szakadás 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 született és beteg újszülöt-

teket.
– Kóros szülészeti vagy nőgyógyászati tünetekkel rendelkező asszonyok gondozása.
– Bevezetés a gyógyászatba és a sebészetbe. A bevezetésnek tartalmaznia kell elméleti útmutatásokat és klinikai gyakorlatot.

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 intéz-
ményben 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 hozzájá-
rulnak 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 megszerzését tanúsító

okiratot kísérő igazolás Hivatkozás dátuma

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 compé-
tent d'enseignement de la
Communauté française

Vroedvrouw / Accoucheuse 1983. január 23.

Česká repub-
lika

1. Diplom o ukončení studia ve
studijním programu ošetřova-
telství ve studijním oboru
porodní asistentka (bakalář, Bc.)
– Vysvědčení o státní závě-

rečné zkoušce

1. Vysoká škola zřízená nebo
uznaná státem

Porodní asistentka/porodní asistent 2004. május 1.

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

2. Vyšší odborná škola zřízená
nebo uznaná státem

Danmark Bevis for bestået jordemoder-
eksamen

Danmarks jordemoderskole Jordemoder 1983. január 23.

Deutschland Zeugnis über die staatliche
Prüfung für Hebammen und
Entbindungspfleger

Staatlicher Prüfungsausschuss – Hebamme
– Entbindungspfleger

1983. január 23.

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

– Ämmaemand 2004. május 1.

Ελλάς 1. Πτυχίο Τµήµατος Τµήµατος
Μαιευτικής Τεχνολογικών Εκπαι-
δευτικών Ιδρυµάτων (Τ.Ε.Ι.)

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

– Μαία
– Μαιευτής

1983. január 23.

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

2. ΚΑΤΕΕ Υπουργείου Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων

3. Πτυχίο Μαίας Ανωτέρας Σχολής
Μαιών

3. Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας

España – Título de matrona
– Título de asistente obstétrico

(matrona)
– Título de enfermería obstétrica-

ginecológica

Ministerio de Educación y Cultura – Matrona
– Asistente obstétrico

1986. január 1.
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Ország Előírt képesítés megszerzését tanúsító
okirat Kibocsátó szerv A képesítés megszerzését tanúsító

okiratot kísérő igazolás Hivatkozás dátuma

France Diplôme de sage-femme L'Etat Sage-femme 1983. január 23.

Ireland Certificate in Midwifery An Board Altranais Midwife 1983. január 23.

Italia Diploma d'ostetrica Scuole riconosciute dallo Stato Ostetrica 1983. január 23.

Κύπρος ∆ίπλωµα στο µεταβασικό πρόγραµµα
Μαιευτικής

Νοσηλευτική Σχολή Εγγεγραµµένη Μαία 2004. május 1.

Latvija Diploms par vecmātes kvalifikā-
cijas iegūšanu

Māsu skolas Vecmāte 2004. május 1.

Lietuva 1. Aukštojo mokslo diplomas,
nurodantis suteiktą bendrosios
praktikos slaugytojo profesinę
kvalifikaciją, ir profesinės kvali-
fikacijos pažymėjimas, nuro-
dantis suteiktą akušerio profe-
sinę kvalifikaciją
– Pažymėjimas, liudijantis

profesinę praktiką akušerijoje

1. Universitetas Akušeris 2004. május 1.

2. Aukštojo mokslo diplomas
(neuniversitetinės studijos),
nurodantis suteiktą bendrosios
praktikos slaugytojo profesinę
kvalifikaciją, ir profesinės kvali-
fikacijos pažymėjimas, nuro-
dantis suteiktą akušerio profe-
sinę 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 1983. január 23.

Magyaror-
szág

Szülésznő bizonyítvány Iskola/főiskola Szülésznő 2004. május 1.

Malta Lawrja jew diploma fl- Istudji tal-
Qwiebel

Universita´ ta' Malta Qabla 2004. május 1.

Nederland Diploma van verloskundige Door het Ministerie van Volksge-
zondheid, Welzijn en Sport
erkende opleidingsinstellingen

Verloskundige 1983. január 23.
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Ország Előírt képesítés megszerzését tanúsító
okirat Kibocsátó szerv A képesítés megszerzését tanúsító

okiratot kísérő igazolás Hivatkozás dátuma

Österreich Hebammen-Diplom – Hebammenakademie
Bundeshebammenlehranstalt

Hebamme 1994. január 1.

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

1. Uniwersytet Medyczny
2. Collegium Medicum Uniwersy-

tetu Jagiellońskiego

Położna 2004. május 1.

Portugal 1. Diploma de enfermeiro especia-
lista em enfermagem de saúde
materna e obstétrica

1. Ecolas de Enfermagem Enfermeiro especialista em enfer-
magem de saúde materna e obstét-
rica

1986. január 1.

2. Diploma/carta de curso de
estudos superiores especiali-
zados em enfermagem de saúde
materna e obstétrica

2. Escolas Superiores de Enfer-
magem

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

3. – Escolas Superiores de Enfer-
magem

– Escolas Superiores de Saúde

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

1. Univerza
2. Visoka strokovna šola

diplomirana babica/diplomirani
babičar

2004. május 1.

Slovensko 1. Vysokoškolský diplom o
udelení akademického titulu
„bakalár z pôrodnej asistencie”
(„Bc.”)

2. Absolventský diplom
v študijnom odbore diplomo-
vaná pôrodná asistentka

1. Vysoká škola Pôrodná asistentka 2004. május 1.

Suomi/
Finland

1. Kätilön tutkinto/barnmorske-
examen

1. Terveydenhuoltooppilaitokset/
hälsovårdsläroanstalter

Kätilö / Barnmorska 1994. január 1.

2. Sosiaali- ja terveysalan ammat-
tikorkeakoulututkinto, kätilö
(AMK)/ yrkeshögskoleexamen
inom hälsovård och det sociala
området, barnmorska (YH)

2. Ammattikorkeakoulut/ Yrkes-
högskolor

Sverige Barnmorskeexamen Universitet eller högskola Barnmorska 1994. január 1.

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 1983. január 23.
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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 kapjon, hogy ezáltal fennmaradjon a képzés egyetemi jellege.

5.6.2. Gyógyszerész oklevelek megnevezései

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

okiratot kísérő igazolás Hivatkozás dátuma

België/
Belgique/
Belgien

Diploma van apotheker / Diplôme
de pharmacien

– De universiteiten/ Les univer-
sités

– De bevoegde Examencommissie
van de Vlaamse Gemeenschap/
Le Jury compétent
d'enseignement de la Commun-
auté française

1987. október 1.

Česká repub-
lika

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

Farmaceutická fakulta univerzity
v České republice

Vysvědčení o státní závěrečné
zkoušce

2004. május 1.

Danmark Bevis for bestået farmaceutisk
kandidateksamen

Danmarks Farmaceutiske Højskole 1987. október 1.

Deutschland Zeugnis über die Staatliche Phar-
mazeutische Prüfung

Zuständige Behörden 1987. október 1.

Eesti Diplom proviisori õppekava läbi-
misest

Tartu Ülikool 2004. május 1.

Ελλάς Άδεια άσκησης φαρµακευτικού
επαγγέλµατος

Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση 1987. október 1.

España Título de licenciado en farmacia – Ministerio de Educación y
Cultura

– El rector de una Universidad

1987. október 1.

France – Diplôme d'État de pharmacien
– Diplôme d'État de docteur en

pharmacie

Universités 1987. október 1.
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Ország Előírt képesítés megszerzését tanúsító
okirat Kibocsátó szerv A képesítés megszerzését tanúsító

okiratot kísérő igazolás Hivatkozás dátuma

Ireland Certificate of Registered Pharma-
ceutical Chemist

1987. október 1.

Italia Diploma o certificato di abilita-
zione all'esercizio della professione
di farmacista ottenuto in seguito
ad un esame di Stato

Università 1993. november 1.

Κύπρος Πιστοποιητικό Εγγραφής Φαρµακο-
ποιού

Συµβούλιο Φαρµακευτικής 2004. május 1.

Latvija Farmaceita diploms Universitātes tipa augstskola 2004. május 1.

Lietuva Aukštojo mokslo diplomas, nuro-
dantis suteiktą vaistininko profe-
sinę kvalifikaciją

Universitetas 2004. május 1.

Luxembourg Diplôme d'État de pharmacien Jury d'examen d'État + visa du
ministre de l'éducation nationale

1987. október 1.

Magyaror-
szág

Okleveles gyógyszerész oklevél
(magister pharmaciae, abbrev:
mag. pharm)

Egyetem 2004. május 1.

Malta Lawrja fil-farmaċija Universita´ ta' Malta 2004. május 1.

Nederland Getuigschrift van met goed gevolg
afgelegd apothekersexamen

Faculteit Farmacie 1987. október 1.

Österreich Staatliches Apothekerdiplom Bundesministerium für Arbeit,
Gesundheit und Soziales

1994. október 1.

Polska Dyplom ukończenia studiów
wyższych na kierunku farmacja z
tytułem magistra

1. Akademia Medyczna
2. Uniwersytet Medyczny
3. Collegium Medicum Uniwersy-

tetu Jagiellońskiego

2004. május 1.

Portugal Carta de curso de licenciatura em
Ciências Farmacêuticas

Universidades 1987. október 1.

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

Univerza Potrdilo o opravljenem stro-
kovnem izpitu za poklic magister
farmacije/magistra farmacije

2004. május 1.

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

Vysoká škola 2004. május 1.

Suomi/
Finland

Proviisorin tutkinto / Provisore-
xamen

– Helsingin yliopisto/Helsingfors
universitet

– Kuopion yliopisto

1994. október 1.

Sverige Apotekarexamen Uppsala universitet 1994. október 1.

United
Kingdom

Certificate of Registered Pharma-
ceutical Chemist

1987. október 1.
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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

België/
Belgique/
Belgien

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 Weten-

schappen van de Universiteiten
6. „Faculté Polytechnique” van

Mons

1988/1989

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

1. Écoles nationales supérieures
d'architecture

2. Instituts supérieurs
d'architecture

3. École provinciale supérieure
d'architecture de Hasselt

4. Académies royales des Beaux-
Arts

5. Écoles Saint-Luc
6. Facultés des sciences appliquées

des universités
6. Faculté polytechnique de Mons

Danmark Arkitekt cand. arch. – Kunstakademiets Arkitektskole i
København

– Arkitektskolen i Århus

1988/1989

Deutschland Diplom-Ingenieur,
Diplom-Ingenieur Univ.

– Universitäten (Architektur/
Hochbau)

– Technische Hochschulen (Archi-
tektur/Hochbau)

– Technische Universitäten (Archi-
tektur/Hochbau)

– Universitäten-Gesamt-
hochschulen (Architektur/
Hochbau)

– Hochschulen für bildende
Künste

– Hochschulen für Künste

1988/1989

Diplom-Ingenieur,
Diplom-Ingenieur FH

– Fachhochschulen (Architektur/
Hochbau) (1)

– Universitäten-Gesamt-
hochschulen (Architektur/
Hochbau) bei entsprechenden
Fachhochschulstudiengängen

(1) Diese Diplome sind je nach Dauer
der durch sie abgeschlossenen
Ausbildung gemäß Artikel 47
Absatz 1 anzuerkennen.
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Ország Előírt képesítés megszerzését tanúsító
okirat Kibocsátó szerv A képesítés megszerzését tanúsító

okiratot kísérő igazolás Tanév dátuma

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

– Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο
Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), τµήµα αρχι-
τεκτόνων — µηχανικών της Πολυ-
τεχνικής σχολής

Βεβαίωση που χορηγεί το Τεχνικό
Επιµελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) και η
οποία επιτρέπει την άσκηση δραστη-
ριοτήτων στον τοµέα της αρχιτεκτο-
νικής

1988/1989

España Título oficial de arquitecto Rectores de las universidades
enumeradas a continuación:
– Universidad politécnica de Cata-

luña, escuelas técnicas supe-
riores de arquitectura de Barce-
lona 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 supe-
rior 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

France 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

1988/1989

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

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

Ireland 1. Degree of Bachelor of Architec-
ture (B.Arch. NUI)

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

1988/1989

2. Degree of Bachelor of Architec-
ture (B.Arch.)
(Previously, until 2002 — Degree
standard 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

4. Certificate of membership
(MRIAI)

4. Royal Institute of Architects of
Ireland

Italia 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 architet-

tura 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

Laurea in ingegneria edile – archi-
tettura
(Soltanto per i diplomi che sanci-
scono corsi iniziati nell'anno acca-
demico 1998/1999)

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

Sapienza”

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

okiratot kísérő igazolás Tanév dátuma

Laurea specialistica quinquennale
in Architettura
(Soltanto per i diplomi che sanci-
scono corsi iniziati nell'anno acca-
demico 2002/2003)

– Prima Facoltà di Architettura
dell'Università di Roma „La
Sapienza”

2002/2003

(Soltanto per i diplomi che
saranno rilasciati a partire
dall'anno accademico 2003/2004)

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

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

1. Technische Universiteit te Delft Verklaring van de Stichting Bureau
Architectenregister die bevestigt
dat de opleiding voldoet aan de
normen van artikel 46

1988/1989

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

2. Technische Universiteit te Eind-
hoven

3. Het getuigschrift hoger
beroepsonderwijs, op grond
van het met goed gevolg afge-
legde examen verbonden aan
de opleiding van de tweede fase
voor beroepen op het terrein
van de architectuur, afgegeven
door de betrokken examencom-
missies 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

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

1998/1999

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

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

6. Hochschule für künstlerishe
und industrielle Gestaltung in
Linz
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Ország Előírt képesítés megszerzését tanúsító
okirat Kibocsátó szerv A képesítés megszerzését tanúsító

okiratot kísérő igazolás Tanév dátuma

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/Arkitekt-
examen

– Teknillinen korkeakoulu /
Tekniska högskolan (Helsinki)

– Tampereen teknillinen korkea-
koulu / Tammerfors tekniska
högskola

– Oulun yliopisto / Uleåborgs
universitet

1998/1999

Sverige Arkitektexamen Chalmers Tekniska Högskola AB
Kungliga Tekniska Högskolan
Lunds Universitet

1998/1999

United
Kingdom

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

Certificate of architectural educa-
tion, 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 Vali-
dation Panel of the Royal Institute
of British Architects and the Archi-
tects 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 Archi-
tectural Education if they can
satisfy the Board that their stan-
dard and length of education has
met the requisite threshold stan-
dards of Article 46 of this Direc-
tive and of the Criteria for valida-
tion.

1988/1989

2. Degrees in architecture 2. Universities

3. Final examination 3. Architectural Association

4. Examination in architecture 4. Royal College of Art

5. Examination Part II 5. Royal Institute of British Archi-
tects
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VI. MELLÉKLET

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

Ország Szakmai cím

Danmark (*) Klinisk blodtypeserologi

France Hématologie

Luxembourg Hématologie biologique

Portugal Hematologia clínica

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

Ország Szakmai cím

Ireland Dermatology

Malta Dermatoloġija

United Kingdom Dermatology

Trópusi betegségek
Minimum képzési időszak: 4 év

Ország Szakmai cím

Ireland Tropical medicine

Italia Medicina tropicale

Magyarország Trópusi betegségek

Österreich Spezifische Prophylaxe und Tropenhygiene

Polska Medycyna transportu

Portugal Medicina tropical

Slovensko Tropická medicína

United Kingdom Tropical medicine

2005.3.8.C 58 E/108 Az Európai Unió Hivatalos LapjaHU



Szájsebészet
Minimum képzési időszak: 3 év

Ország Szakmai cím

España Estomatología

France Stomatologie

Italia Odontostomatologia

Luxembourg Stomatologie

Portugal Estomatologia

Bőr- és nemikórtan
Minimum képzési időszak: 4 év

Ország Szakmai cím

Ireland Genito-urinary medicine

Malta Mediċina Uro-ġenetali

United Kingdom Genito-urinary medicine

Gastroenterológiai sebészet
Minimum képzési időszak: 5 év

Ország Szakmai cím

Belgique/België/Belgien (*) Chirurgie abdominale / Heelkunde op het abdomen

Danmark Kirurgisk gastroenterologi eller kirurgiske mave-tarmsygdomme

España Cirugía del aparato digestivo

France Chirurgie viscérale et digestive

Italia Chirurgia dell'apparato digestivo

Lietuva Abdominalinė chirurgija

Luxembourg Chirurgie gastro-entérologique

Slovenija Abdominalna kirurgija

Suomi/Finland Gastroenterologinen kirurgia / Gastroenterologisk kirurgi

A hatályon kívül helyezés időpontja a 27. cikk (5) bekezdése értelmében:
(*) 1983. január 1.
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Traumatológia
Minimum képzési időszak: 5 év

Ország Szakmai cím

Česká republika Traumatologie

Urgentní medicína

Ireland Emergency medicine

Magyarország Traumatológia

Malta Mediċina tal-Aċċidenti u l-Emerġenza

Polska Medycyna ratunkowa

Slovensko Úrazová chirurgia

United Kingdom Accident and emergency medicine

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 tanulmányok befeje-
zését és érvényességét (22. cikk), valamint az alapvető fogorvosi tanulmányok befejezését és érvényességét is (32. cikk).

Klinikai neurofiziológia
Minimum képzési időszak: 4 év

Ország Szakmai cím

Danmark Klinisk neurofysiologi

España Neurofisiologia clínica

Ireland Clinical neurophysiology

Malta Newrofiżjoloġija Klinika

Suomi/Finland Kliininen neurofysiologia / Klinisk neurofysiologi

Sverige Klinisk neurofysiologi

United Kingdom Clinical neurophysiology
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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 tudo-
mányok karai és a mons-i műszaki 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 épületszer-
kezetek, 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 területrendezés, vagy a következő tanulmányi programban: építészet és várostervezés a következő szak-
irányokon: építészet, az építészeti tervezés elmélete, várostervezés és területrendezés, építészettörténet, törté-
nelmi építmények helyreállítása, vagy építészet és épület kivitelezés;

– 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 építészmérnöki 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 okle-
velek az építészeti és a várostervezési 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 tanulmányok területén;

– a „Česká komora architektů” által odaítélt engedély a szakterület megjelölése nélkül vagy az építőmérnöki
területen.

2006 /2007

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 ható-
ságok egy olyan igazolása kapcsolódik, amely tanúsítja, hogy az érintett személy letette a szakmai képesí-
téshez szükséges vizsgát, beleértve az ezen irányelv 48. cikkében említett tevékenységek legalább 6 évig
tartó tényleges folytatása alatt megalkotott és végrehajott tervek értékelését

1987/1988
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Ország Előírt képesítés megszerzését tanúsító okirat Hivatkozási tanév
dátuma

Deutschland – a képzőművészeti főiskolák által kiállított oklevelek [Dipl.-Ing., Architekt (HfbK)];

– a „Technische Hochschulen” (Architektur/Hochbau), a műszaki egyetemek, és - amennyiben ezek az intéz-
mények beolvadtak a „Gesamthochschulen”-be - a „Gesamthochschulen” építészmérnöki tanszékei által kiál-
lított oklevelek (Dipl.-Ing. és minden egyéb cím, amely ezen oklevelek birtokosait később megilleti);

– a „Fachhochschulen” építészmérnöki tanszékei (Architektur/Hochbau), és - amennyiben ezek az intézmé-
nyek beolvadtak a „Gesamthochschulen”-be - a „Gesamthochschulen” építészmérnöki tanszékei (Archi-
tektur/Hochbau) által kiállított oklevelek, amelyekhez - 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 testület adja
ki a 47. cikk (1) bekezdése alapján (Ingenieur grad. és minden egyéb cím, amely ezen oklevelek birtokosait
később megilleti);

– az „Ingenieurschulen” és a „Werkkunstschulen” építészmérnöki tanszékei által 1973. január 1-je előtt kiállí-
tott 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 érté-
kelését

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), väljas-
tatud Tallinna Kunstiülikooli poolt 1989-1995. (1989-1995. között a Tallini Művészeti Egyetem által oda-
ítélt), väljastatud Eesti NSV Riikliku Kunstiinstituudi poolt 1951-1988. (az Észt SSR Állami Művészeti Inté-
zete 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 igazolásával 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

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
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Ország Előírt képesítés megszerzését tanúsító okirat Hivatkozási tanév
dátuma

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 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 az építész szakmát önállóan gyakorolja (dott. Architetto);

– „laurea in ingegneria” építőmérnöki diplomák („sezione costenzione civile”), amelyeket egyetemek, műszaki
főiskolák és építészmérnöki főiskolák adnak ki, és amelyekhez olyan oklevél kapcsolódik, amely feljogosítja
birtokosát arra, hogy önállóan építészmérnöki 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 Tudományos és Műszaki Kamara (ETEK) által kibocsátott nyilvántartásba vételi bizonyít-
vány az Építészek Nyilvántartásába történő felvételről)

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

2006/2007

Lietuva – a Kauno politechnikos institutas által 1969-ig odaítélt építészmérnöki/építészi oklevelek (inžinierius archi-
tektas/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 okle-
velek (architektas/architektūros/bakalauras/architektūros magistras);

– a LTSR Valstybinis dailės institutas által 1990-ig, a Vilniaus dailės akademija által 1990. óta odaítélt okle-
velek az építészeti/építőmérnöki/építészmérnöki tanulmányok elvégzéséről (architektūros kursas/archi-
tektūros bakalauras/architektūros magistras);

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

amelyekhez csatolni kell a Tanúsító Bizottság által kibocsátott építészeti tevékenység végzésére jogosító igazo-
lást (okleveles építész/Atestuotas architektas).

2006/2007

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 nyilvántar-
tásba 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 Tanácsa 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. cikkében említett tevékenység legalább
hatéves tényleges végzése alatt készített és kivitelezett tervek kiértékelését;

1987/1988
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Ország Előírt képesítés megszerzését tanúsító okirat Hivatkozási tanév
dátuma

– az illetékes hatóságok által kibocsátott igazolás arról, hogy az érintett személy 1985. augusztus 6-át meg-
előzően letette a „Kandidaat in de bouwkunde” fokozat elérését igazoló vizsgát, amelyet a delfti vagy eindho-
veni műszaki főiskolák szerveztek, valamint arról, hogy az említett időpontot megelőző öt év során olyan
természetű és fontosságú tevékenységet végzett, amely a hollandiai követelmények 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 bizonyítja, 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 végzé-
sére 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.

Österreich – a Bécsi és a Graz-i Műszaki Egyetemek, valamint az Innsbruck-i Egyetem Építészmérnöki Kara („Bauinge-
nieurwesen”) és Építész Kara („Architektur”) által az építészi, építészmérnöki („Bauingenieurwesen”) építői
(„Hochbau”) és „Wirtschaftsingenieurwesen-Bauwesen” területeken 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 „Bau-
meister”-i engedély, amely vizsgával 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 képzésben az építészet területén kibocsátott bizonyítványok („Hochbau”, „Bau-
wesen”);

1997/1998

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);

2006/2007

2005.3.8.C 58 E/114 Az Európai Unió Hivatalos LapjaHU



Ország Előírt képesítés megszerzését tanúsító okirat Hivatkozási tanév
dátuma

– Wrocławi Műszaki Egyetem, Építészmérnöki Kar Wrocławban (Politechnika Wrocławska, Wydział Architek-
tury); 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, Építőmérnöki 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);

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 (Licen-
ciatura 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 igazolást, amely építészeti tevékenység végzésére jogosít;

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

2006/2007
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Slovensko – a Szlovák Műszaki Egyetem (Slovenská vysoká škola technická) által Pozsonyban 1950-1952. között oda-
ítélt „építész- és építőmérnöki” („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” („architek-
túra”) 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 „területrende-
zési” („územné plánovanie”) szakterületet tünteti fel;

– Pozsonyban a Szlovák Építőmérnöki Kamara (Slovenská komora stavebných inžinierov) által kibocsátott
engedélyt az építőmérnöki 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

Sverige – a Királyi Műszaki Intézet Építészeti Iskolája, a Chalmers Műszaki Intézet, valamint a Lund Egyetem Műszaki
Intézete által kibocsátott diplomák (arkitekt, egyetemi építészi diploma);

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

1997/1998
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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, akadé-

miákon, műszaki és művészeti 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) bekez-
désének 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 arra, hogy az építész szakmai címet viselje (Architect).

1987/1988
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VII. MELLÉKLET

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 szakma gyakorlásának megkezdé-
sére jogosítanak, és egy, az érintett személy szakmai tapasztalatáról szóló igazolás, ahol ez alkalmazható.

A fogadó tagállam illetékes hatóságai felszólíthatják a kérelmezőt, hogy a szükséges mértékben szolgáltasson adatokat
tanulmányairól, hogy meg lehessen állapítani az esetleg fennálló lényeges különbségeket a kívánt nemzeti képzéshez
viszonyítva, a 14. cikk rendelkezései szerint. Amennyiben a kérelmező nem tudja ezeket az információkat szolgál-
tatni, a fogadó tagállam illetékes hatóságai megkeresik az információs szolgálatot, az illetékes 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, ahonnét a külföldi állampolgár jön.

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 foglalkozás gyakorlását, e tagállam köteles elfogadni a területén a tagállamok szabályozott szakma gyakor-
lását kérelmező állampolgárai esetében, mint elégséges bizonyítékot, a saját tagállam, vagy a külföldi személy korábbi
tartózkodási helye szerinti tagállam illetékes hatóságai által kiállított okiratokat, melyek a fenti követelményeknek való
megfelelést igazolják. A megkeresett hatóságok a kért iratokat két hónapos határidőn belül kötelesek rendelkezésre
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 nyilat-
kozat, ünnepélyes nyilatkozattal – melyet az érintett személy az illetékes bírói vagy közigazgatási hatóság vagy, adott
esetben, a saját tagállam vagy a külföldi személy korábbi tartózkodási helye szerinti tagállam közjegyzője vagy megfe-
lelően minősített szakmai testülete előtt tett; ennek a hatóságnak vagy közjegyzőnek igazolásba kell foglalni az eskü
alatti, vagy az ünnepélyes 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 köteles 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 bocsá-
tani.

f) Ha a fogadó tagállam saját állampolgáraitól megköveteli, hogy a szabályozott szakma gyakorlásához benyújtsák a:

– kérelmező pénzügyi helyzetére vonatkozó igazolásokat,

– a kérelmező által a foglalkozási kockázatok pénzügyi következményeire a fogadó tagállam törvényei és rendelke-
zései szerint megkötött felelősségbiztosítás feltételeinek 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 tagál-
lamok előírhatják, hogy az előírt szakmai képesítés megszerzését tanúsító okiraton 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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A TANÁCS INDOKLÁSA

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 be (1).

2. A Gazdasági és Szociális Bizottság 2002. szeptember 18-án közölte véleményét (2).

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

4. A Bizottság 2004. április 20-án benyújtott egy módosított javaslatot (4).

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, álta-
lános gondozónővérekre, fogorvosokra, állatorvosokra, szülésznőkre, gyógyszerészekre és építé-
szekre kiterjedő —, valamint a három „általános rendszerre” vonatkozó irányelvnek egyetlen irány-
elvbe való foglalására törekszik, az érintett szakmáknak egyszerűbb és világosabb szabályrend-
szerrel 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 szolgáltatásnyúj-
tásnak 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.
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(1) HL C 181E, 2002.7.30., 183. o.
(2) HL C 61, 2003.3.14., 67. o.
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Ebben az összefüggésben a Tanács elfogadta a (31) preambulumbekezdésnek (a közös álláspont (36)
preambulumbekezdése) az Európai Parlament általi 31. módosításának szellemét, míg a megfogal-
mazást az EK-Szerződés 45. cikkében foglaltakhoz közelíti. 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 „szabadfog-
lalkozás” 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 terminológiá-
jának a használatát („azonos feltételek”). A Tanács e tekintetben követte a Bizottságot.

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 tevékeny-
ségének 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) bekezdé-
sének 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.
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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 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, külö-
nösen 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 szolgálta-
tónak 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 vonat-
kozzanak 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 preambulumbe-
kezdés (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 lehető-
ségével, 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 módon a szolgáltatások nyújtását, és semmilyen
további költséget nem vonhat maga után a szolgáltató számára. Ezen általános eltérésre figye-
lemmel a Tanács nem tartja szükségesnek az Európai Parlamentnek a 189. és 143. módosításában
megfogalmazott javaslata szerinti külön eltérés kidolgozását a 6. cikk rendelkezéseitől azon szol-
gáltatók számára, akikre különleges szakmai felelősségi rendszer vonatkozik.

21. A bizottsági javaslat 7. cikke értelmében annak a szolgáltatónak, aki ideiglenes vagy alkalmi szolgál-
tatásnyújtás céljából települ a fogadó tagállamba, előre értesítenie kell a telephely szerinti tagálla-
mának kapcsolattartó pontját. Az Európai Parlament javaslata értelmében (50. módosítás) a szol-
gáltatónak 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 szolgálta-
tásnyújtás 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 szolgál-
tatásnyújtás céljából a fogadó tagállamba települ, ezt követően pedig évente egyszer, amennyiben a
szolgáltató az adott évben szolgáltatást szándékozik nyújtani a fogadó tagállamban (a közös állás-
pont 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).
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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 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 állás-
pont 7. cikke (3) bekezdésének utolsó mondatában és a 7. cikke (4) bekezdésének utolsó albekez-
désében leírt esetekben.

23. A Tanács bevezette az ideiglenes vagy alkalmi, határokon átnyúló szolgáltatások nyújtója szakké-
pesítéseinek 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 elisme-
résben; 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 követel-
ménynek, mivel a közös álláspont 7. cikke (2) bekezdésének a) és d) pontja értelmében ezeket a doku-
mentumokat 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 bekér-
jenek 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 adminiszt-
ratív terhet jelentene a tagállamoktól annak a megkövetelése, hogy minden esetben kötelezzék a
szolgáltatót a 9. cikkben foglalt minden információnak a szolgáltatás igénybevevőjéhez való eljutta-
tására. 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 lehető-
séget 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). Kiegészí-
tette 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 módo-
sító javaslatában úgy ítéli meg, hogy általánosabb megfogalmazást kell használni annak biztosítá-
sára, 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 szabályo-
zott szakmákra kell vonatkoznia, valamint a közös álláspont 10. cikke a)-g) pontjaiban felsorolt
különleges esetekre, amelyekben az azon fejezetek által szabályozott szakmával rendelkező
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kérelmező – különleges vagy kivételes okok miatt – nem teljesíti az azon fejezetek által meghatáro-
zott feltételeket. A felsorolt esetek a Szerződés által és az Európai Bíróság értelmezésének megfe-
lelően szabályozott helyzetekre, valamint a meglévő irányelvek hatálya alá tartozó sajátos megoldá-
sokat igénylő helyzetekre terjednek ki. A Tanács ennek megfelelően kiigazította a Bizottság javasla-
tának (10) preambulumbekezdését (a közös álláspont (14) preambulumbekezdése).

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) bekezdé-
sében szabályozott átmeneti intézkedések megtartását tartja célszerűbbnek. A Tanács ennek megfe-
lelően törölte a Bizottság javaslatának 11. cikk (6) bekezdését és kiigazította az egyéb rendelkezé-
seket.

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 módo-
sított 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 megfogalma-
zott 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.

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. módosí-
tást 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 ellenő-
rizni 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 állí-
tottak 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) bekez-
dése), amely inkább a fogadó tagállamnak mint a kérelmezőnek engedi meg, hogy megválassza,
milyen kompenzációs intézkedéseket kell alkalmazni, ha az a nemzeti jogszabályok pontos isme-
retét igényli, valamint a 10. cikk a), b), c), d), f) és g) pontjában szabályozott különleges esetekben
(lásd a fenti 27. pontban foglaltakat).

2005.3.8. C 58 E/123Az Európai Unió Hivatalos LapjaHU



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.

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 részle-
tesebb 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 világ-
osabbá 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 plat-
formtervezet 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).

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 állás-
pont 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 egysze-
rűsítésére, 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 csök-
kentés 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 szabályo-
zott 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” (1).

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).

43. A Tanács nem fogadta el az Európai Parlament 153. és 128. módosítását, amely a pszichoterapeu-
tákra 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 szabályo-
zott 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 építé-
szek 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. módo-
sítás). Ezen irányelv mögött húzódó egyszerűsítés céljának megfelelően a Tanács egyetlen rendelke-
zésbe kívánt összevonni (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.
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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 vélemé-
nyével, 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 kiiga-
zításain alapulnak.

A Tanács olyan, Lengyelországban kiadott nővéri és szülésznői képesítésekre vonatkozó rendelke-
zéseket 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.

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 feltéte-
lezi 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.

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.
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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) preambulum-
bekezdésében. 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 gyógy-
szertárakra vonatkozó eltérést a javaslat 41. cikkében (a közös álláspont 45. cikkének (4) bekez-
dése).

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 ható-
ságai közötti 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 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.
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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 információ-
kérésről.

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 értel-
mében inkább két bizottságot állítsanak fel, mint egyet. A Tanács nem fogadta el ezeket a módosí-
tásokat, 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 Bizott-
ságnak kell rendeznie, és nem az irányelv szövegének kell szabályoznia őket. Ebben az összefüg-
gésben a Tanács tudomásul vett egy, a Bizottság által tett nyilatkozatot egy szakértői csoport létre-
hozásáról és működéséről, különösen az 54., a 15. és a 20. cikk (6) bekezdésének keretében.

VI. cím - Egyéb rendelkezések

69. A Tanács a javaslat 55. cikkéhez hozzáadott egy új bekezdést (a közös álláspont 59. cikkének (2) bekez-
dése), 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) pream-
bulumbekezdést, 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) bekez-
désnek 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 mellék-
letek 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 álláspont-
jába. 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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