
12/2020. (III. 25.) EMMI rendelet az Európai Közösségi jog hatálya alá tartozó, feltétel nélkül 

elismerésre kerülő egyes egészségügyi oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről 

szóló egyéb tanúsítványok megnevezéséről és az ezen okiratok birtokosaival azonos jogállású 

személyek köréről szóló 4/2008. (I. 16.) EüM rendelet módosításáról 

hatályos 2020.04.02 - 2020.04.02 

A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 67. § (3) bekezdés a) 

pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. 

(V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a 

következőket rendelem el: 

1. § Az Európai Közösségi jog hatálya alá tartozó, feltétel nélkül elismerésre kerülő egyes 

egészségügyi oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok 

megnevezéséről és az ezen okiratok birtokosaival azonos jogállású személyek köréről szóló 4/2008. (I. 

16.) EüM rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §-a a következő o) ponttal egészül ki: 

(Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusnak való megfelelést szolgálja:) 

„o) a 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv V. mellékletének az előírt képesítések 

megszerzését tanúsító okiratok és a képzések megnevezései tekintetében történő módosításáról 

szóló, 2019. január 16-i (EU) 2019/608 felhatalmazáson alapuló bizottsági határozat.” 

2. § (1) Az R. 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 

(2) Az R. 2. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul. 

(3) Az R. 3. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul. 

(4) Az R. 4. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul. 

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba. 

4. § Ez a rendelet a 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv V. 

mellékletének az előírt képesítések megszerzését tanúsító okiratok és a képzések megnevezései 

tekintetében történő módosításáról szóló, 2019. január 16-i (EU) 2019/608 felhatalmazáson alapuló 

bizottsági határozatnak való megfelelést szolgálja. 

1. melléklet a 12/2020. (III. 25.) EMMI rendelethez 

1.    Az R. 1. számú melléklet A) pontjában foglalt táblázat 4. sora helyébe a következő rendelkezés 

lép: 

    (A B C D E 

  

  Ország 

Előírt képesítés 

megszerzését 

tanúsító okirat 

Kibocsátó szerv 

A képesítés 

megszerzését 

tanúsító okiratot 

kísérő igazolás 

Hivatkozási 

dátum) 



  

  

4. Ciprus/Ęýđńďň 

Đéóôďđďéçôéęü 

ĹăăńáöŢň Éáôńďý 

Đôő÷ßď ÉáôńéęŢň 

Éáôńéęü Óőěâďýëéď 

Éáôńéęç ó÷ďëç 

đáíĺđéóôçěéďő ęőđńďő 

(1) Ĺőńůđáúęü 

ĐáíĺđéóôŢěéď Ęýđńďő (2) 

ĐáíĺđéóôŢěéď Ëĺőęůóßáň 

(3) 

  2004.5.1. 

2.    Az R. 1. számú melléklet A) pontjában foglalt táblázat 6. sora helyébe a következő rendelkezés 

lép: 

    (A B C D E 

  

  Ország 

Előírt képesítés 

megszerzését tanúsító 

okirat 

Kibocsátó 

szerv 

A képesítés 

megszerzését tanúsító 

okiratot kísérő 

igazolás 

Hivatkozási 

dátum) 

              

  

6. Dánia/Danmark 

Bevis for  

kandidatud- 

dannelsen i medicin 

(cand.med.)  

Bevis for bestáet 

líegevidenskabelig 

embedseksamen 

(cand.med.) 

Universitet 

1. Autorisation som 

líege  

2. Tilladelse til 

selvstaaidigt virke 

som líege 

1976.12.20. 

3.    Az R. 1. számú melléklet A) pontjában foglalt táblázat D:16 mezője helyébe a következő mező 

lép: 

    (D 

    A képesítés megszerzését tanúsító okiratot kísérő igazolás) 

  (16.) Świadectwo złożenia Lekarskiego Egzaminu Państwowego (4)/Świadectwo złożenia 

Lekarskiego Egzaminu Końcowego (5) 

Zaświadczenie o ukończeniu stażu podyplomowego 

4.    Az R. 1. számú melléklet A) pontjában foglalt táblázat 27. sora helyébe a következő rendelkezés 

lép: 



    (A B C D E 

  

  Ország 

Előírt képesítés 

megszerzését tanúsító 

okirat 

Kibocsátó 

szerv 

A képesítés 

megszerzését 

tanúsító okiratot 

kísérő igazolás 

Hivatkozási 

dátum) 

              

  

27. Románia/România 

Diplomă de licenţă de 

doctor medic Diploma 

de licenţă şi master (6) 

Universităţi  

Ministerul 

Educaţiei  

Naţionale (6) 

  2007.1.1. 

5.    Az R. 1. számú melléklet A) pontjában foglalt táblázat 32. sorát követő sor helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

    (A B C D E 

  

  Ország 

Előírt képesítés 

megszerzését tanúsító 

okirat 

Kibocsátó 

szerv 

A képesítés megszerzését 

tanúsító okiratot kísérő 

igazolás 

Hivatkozási 

dátum) 

      
    

    (1) 2013. 

szeptembertől.     

  (2) 2013. 

szeptembertől.     

  (3) 2014. 

októbertől.     

  (4) 2012-ig. 
    

  (5) 2013-tól. 
    

  (6) 2011-től. 
    

6.    Az R. 1. számú melléklet B) pontjában foglalt táblázat B:6 mezője helyébe a következő mező lép: 

    (B. 

  Előírt képesítés megszerzését tanúsító okirat) 

  (6.) Bevis for tilladelse til at betegne sig som specialk-ege 



7.    Az R. 1. számú melléklet C) pont 9. alpontjában foglalt táblázat B:21 mezője helyébe a következő 

mező lép: 

  

  

(B. 

  Plasztikai Sebészet 

  Minimális képzési idő: 5 év 

  Szakmai cím) 

  
(21.) 

– Plasztikai (égési) sebészet  

– Plasztikai és égés-sebészet (6) 

8.    Az R. 1. számú melléklet C) pont 9. alpontjában foglalt táblázat 32. sorát követő sor helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

    (A. B. C. 

      Plasztikai sebészet Klinikai biológia 

      Minimális képzési idő: 5 év Minimális képzési idő: 4 év 

    Ország Szakmai cím Szakmai cím) 

      

    (1) 2006-tól. 

  (2) 2012-től. 

  (3) 2015. júniustól. 

  (4) 2015. júniustól. 

  (5) A hatályon kívül helyezés időpontja a 27. cikk (3) bekezdése értelmében: 1994. december 30. 

  (6) 2012. októbertől. 

9.    Az R. 1. számú melléklet C) pont 11. alpontjában foglalt táblázat C:13 mezője helyébe a 

következő mező lép: 

    (C. 

    Mellkassebészet 

    Minimális képzési idő: 5 év 

    Szakmai cím) 



  (13.) Specijalist kardiotorakalna kirurgija (4) 

10.    Az R. 1. számú melléklet C) pont 11. alpontjában foglalt táblázat 32. sorát követő sor helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

    (A. B. C. 

      Plasztikai sebészet Klinikai biológia 

      Minimális képzési idő: 5 év Minimális képzési idő: 4 év 

    Ország Szakmai cím Szakmai cím) 

      

    (1) A hatályon kívül helyezés időpontja a 27. cikk (3) bekezdése értelmében: 1983. január 1. 

    (2) 2015. júniustól. 

  
  

(3) A hatályon kívül helyezés időpontja a 27. cikk (3) bekezdése értelmében: 2017. június 14.  

(4) 2011. szeptembertől. 

11.    Az R. 1. számú melléklet C) pont 12. alpontjában foglalt táblázat C:14 mezője helyébe a 

következő mező lép: 

    (C. 

    Érsebészet 

  
  

Minimális képzési idő:  

5 év 

    Szakmai cím) 

  (14.) Vascular surgery (2) 

12.    Az R. 1. számú melléklet C) pont 12. alpontjában foglalt táblázat 32. sorát követő sor helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

    (A. B. C. 

      Immunológia Mellkassebészet 

      Minimális képzési idő: 4 év Minimális képzési idő: 5 év 

    Ország Szakmai cím Szakmai cím) 

      



    (1) A hatályon kívül helyezés időpontja a 27. cikk (3) bekezdése értelmében: 1983. január 1. 

    (2) 2017. júniustól. 

13.    Az R. 1. számú melléklet C) pont 15. alpontjában foglalt táblázat 21. sora helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

    (A. B. C. 

      Endokrinológia Fizioterápia 

      Minimális képzési idő: 3 év Minimális képzési idő: 3 év 

    Ország Szakmai cím Szakmai cím) 

          

  

21. Magyarország 

– Endokrinológia  

– Endokrinológia és 

anyagcserebetegségek (4) 

Fizikális medicina és rehabilitációs 

orvoslás  

– Rehabilitációs medicina (5) 

14.    Az R. 1. számú melléklet C) pont 15. alpontjában foglalt táblázat 32. sorát követő sor helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

    (A. B. C. 

      Endokrinológia Fizioterápia 

      Minimális képzési idő: 3 év Minimális képzési idő: 3 év 

    Ország Szakmai cím Szakmai cím) 

      

    (1) 2009. októbertől. 

    (2) 2015. februártól. 

    (3) 2008. szeptembertől.  

(4) 2012. októbertől. 

    (5) 2016. októbertől. 

15.    Az R. 1. számú melléklet C) pont 19. alpontjában foglalt táblázat C:17 mezője helyébe a 

következő mező lép: 

    (C. 



    Társadalom-orvostan és szociális orvostan 

    Minimális képzési idő: 4 év 

    Szakmai cím) 

  (17.) Zdrowie publiczne, epidemiologia 

16.    Az R. 1. számú melléklet C) pont 19. alpontjában foglalt táblázat C:28 mezője helyébe a 

következő mező lép: 

    (C. 

    Társadalom-orvostan és szociális orvostan 

    Minimális képzési idő: 4 év 

    Szakmai cím) 

  (28.) Sănătate publică şi management 

17.    Az R. 1. számú melléklet C) pont 20. alpontjában foglalt táblázat C:21 mezője helyébe a 

következő mező lép: 

    (C. 

    Foglalkozás-orvostan 

    Minimális képzési idő: 4 év 

    Szakmai cím) 

  (21.) Foglalkozás-orvostan (üzemorvostan) 

18.    Az R. 1. számú melléklet C) pont 25. alpontjában foglalt táblázat C:6 mezője helyébe a 

következő mező lép: 

    (C. 

    Baleseti és sürgősségi orvostan 

    Minimális képzési idő: 5 év 

    Szakmai cím) 

  (6.) Akutmedicin (5) 

19.    Az R. 1. számú melléklet C) pont 25. alpontjában foglalt táblázat C:8 mezője helyébe a 

következő mező lép: 



    (C. 

    Baleseti és sürgősségi orvostan 

    Minimális képzési idő: 5 év 

    Szakmai cím) 

  (8.) Erakorralise meditsiini eriarst (6) 

20.    Az R. 1. számú melléklet C) pont 25. alpontjában foglalt táblázat 32. sorát követő sor helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

    (A. B. C. 

      Gasztroenterológiai sebészet Baleseti és sürgősségi orvostan 

      Minimális képzési idő: 5 év Minimális képzési idő: 5 év 

    Ország Szakmai cím Szakmai cím) 

      

    (1) A hatályon kívül helyezés időpontja a 27. cikk (3) bekezdése értelmében: 1983. január 1. 

    (2) 2006. február 17-től. 

    (3) A hatályon kívül helyezés időpontja a 27. cikk (3) bekezdése értelmében: 2015. június 3. 

    (4) 2003. november 21-től. 

    (5) 2018. februártól. 

    (6) 2016. szeptembertől. 

21.    Az R. 1. számú melléklet D) pontjában foglalt táblázat 22. sora helyébe a következő rendelkezés 

lép: 

    (A. B. C. D. 

  
  Ország 

Előírt képesítés megszerzését tanúsító 

okirat 
Szakmai cím 

Hivatkozási 

dátum) 

            

  

22. Málta/Malta 

„Certifikat ta’ Specjalista Mediku fil-

Medicina  

tal-Familja 

Tabib Specjalista  

fil-Medicina tal-

Familja 

2004.5.1. 



22.    Az R. 1. számú melléklet C) pont 25. alpontjában foglalt táblázat C. oszlopában a „Baleseti és 

sürgősségi orvostan” szövegrész helyébe a „Traumatológia” szöveg lép. 

23.    Hatályát veszti az R. 1. számú melléklet C) pont 23. alpontjában foglalt táblázat C:21 mezőjében 

a „Bőrgyógyászat” szövegrész. 

2. melléklet a 12/2020. (III. 25.) EMMI rendelethez 

1.    Az R. 2. számú melléklet A) pontjában foglalt táblázat B:5 mezője helyébe a következő mező lép: 

    (B. 

    Előírt képesítés megszerzését tanúsító okirat) 

  (5.) 1. Diplom o ukončení studia ve studijním programu ošetřovatelství ve studijním oboru 

všeobecná sestra (bakalář, Bc.) 

2. Diplom o ukončení studia ve studijním oboru diplomovaná všeobecná sestra 

(diplomovaný specialista, DiS.), amelyet a következő igazolás kísér: Vysvědčení o 

absolutoriu 

2.    Az R. 2. számú melléklet A) pontjában foglalt táblázat B:7 mezője helyébe a következő mező lép: 

    (B. 

    Előírt képesítés megszerzését tanúsító okirat) 

  (7.) A qualification approved by the Nursing and Midwifery Council or one of its predecessor 

bodies as attesting to the completion of training required for general nurses by Article 

31 and the standard of proficiency as required for registration as a Registered Nurse – 

Adult in its register (3) 

3.    Az R. 2. számú melléklet A) pontjában foglalt táblázat 14. sora helyébe a következő rendelkezés 

lép: 

    (A. B. C. D. E. 

  

  Ország 

Előírt képesítés 

megszerzését 

tanúsító okirat 

Kibocsátó szerv Szakmai cím 
Hivatkozási 

dátum) 

              

  14. Írország/Ireland 1. Certificate of 

Registered General 

Nurse (1)  

2. B.Sc. in Nursing 

Studies (General) 

1. An Bórd Altranais (The 

Nursing Board) (2012. 

október 1-ig); Bórd 

Altranais agus 

Cnáimhseachais na 

hEireann  

Registered 

General 

Nurse (RGN) 

1979.6.29. 



approved by the 

NMBI (2)  

3. B.Sc. in Children’s 

and General 

(Integrated) Nursing 

approved by the 

NMBI (2) 

(The Nursing and 

Midwifery Board of 

Ireland)  

(2012. október 2-től).  

2. Third-level Institution 

delivering the B.Sc. in 

Nursing Studies approved 

by the NMBI  

(2002. szeptem- 

bertől)  

3. Third-level Institution 

delivering the B.Sc. in 

Children’s and General 

(Integrated) Nursing 

approved by the NMBI  

(2006. szeptem- 

bertől) 

4.    Az R. 2. számú melléklet A) pontjában foglalt táblázat 25. sora helyébe a következő rendelkezés 

lép: 

    (A. B. C. D. E. 

  

  Ország 

Előírt képesítés 

megszerzését tanúsító 

okirat 

Kibocsátó szerv Szakmai cím 
Hivatkozási 

dátum) 

              

  25. Olaszország/Italia 1. Diploma di 

infermiere 

professionale (4)  

1. Scuole 

riconosciute dallo 

Stato (4) 

1. Infermiere 

professionale (4) 

1979.6.29. 

  2. Diploma di laurea in 

infermieristica (5) 

2. Universitŕ (5) 2. Infermiere (5) 

5.    Az R. 2. számú melléklet A) pontjában foglalt táblázat C:28 mezője helyébe a következő mező lép: 

    (C. 

  Kibocsátó szerv) 

  (28.) — Ministerio de Educación y Cultura  

– El rector de una Universidad 



  — El rector de una Universidad 

3. melléklet a 12/2020. (III. 25.) EMMI rendelethez 

1.    Az R. 3. számú melléklet A) pontjában foglalt táblázat 7. sora helyébe a következő rendelkezés 

lép: 

    (A B C D E F 

  

  Ország 

Előírt képesítés 

megszerzését 

tanúsító okirat 

Kibocsátó 

szerv 

A képesítés 

megszerzését 

tanúsító okiratot 

kísérő igazolás 

Szakmai cím 
Hivatkozási 

dátum) 

                

  7. Egyesült 

Királyság/United 

Kingdom 

– Bachelor of 

Dental Surgery 

(BDS or B. Ch.D.)  

– Licentiate in 

Dental Surgery 

- Universities  

– Royal 

Colleges 

  - Dentist  

– Dental 

practitioner  

– Dental 

surgeon 

1980.1.28. 

2.    Az R. 3. számú melléklet A) pontjában foglalt táblázat D:16 mezője helyébe a következő mező 

lép: 

    (D 

    A képesítés megszerzését tanúsító okiratot kísérő igazolás) 

  (16.) Świadectwo złożenia Lekarsko –  

Dentystycznego Egzaminu Państwowego (1)/  

Świadectwo złożenia Lekarsko- Dentystycznego Egzaminu  

Końcowego (2)  

Zaświadczenie  

o ukończeniu stażu  

podyplomowego (3) 

3.    Az R. 3. számú melléklet A) pontjában foglalt táblázat 32. sorát követő sor helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

    (A B C D E F 



  

  Ország 

Előírt képesítés 

megszerzését tanúsító 

okirat 

Kibocsátó 

szerv 

A képesítés megszerzését 

tanúsító okiratot kísérő 

igazolás 

Szakmai 

cím 

Hivatkozási 

dátum) 

                

    (1) 2012-ig. 

    (2) 2013-tól. 

  

  

(3) Az előírt képesítés megszerzését tanúsító okirathoz mellékelni kell a posztgraduális szakmai 

gyakorlat teljesítéséről szóló igazolást (»staż podyplo-mowy«), kivéve azon személyek esetében, 

akik 2016. október 2. előtt nem kezdték meg a szakmai gyakorlatot, és 2016. október 2. és 2017. 

február 28. között kérelmezték a fogorvosi szakma gyakorlásának jogát. 

    (4) 2011. október 1-jétől. 

    (5) 2017. szeptember 1-jétől. 

4.    Az R. 3. számú melléklet B) pont 1. alpontjában foglalt táblázat C:31 mezője helyébe a következő 

mező lép: 

    (C. 

    Szájsebészet 

    Kibocsátó szerv) 

  (31.) Univerzita 

5.    Az R. 3. számú melléklet B) pont 2. alpontjában foglalt táblázat C:31 mezője helyébe a következő 

mező lép: 

    (C. 

    Fogszabályozástan 

    Kibocsátó szerv) 

  (31.) Univerzita 

4. melléklet a 12/2020. (III. 25.) EMMI rendelethez 

1.    Az R. 4. számú melléklet A) pontjában foglalt táblázat C:14 mezője helyébe a következő mező lép: 

    (C. 

    Kibocsátó szerv) 



  (14.) 1. An Bórd Altranais  

(The Nursing Board)  

(2012. október 1-ig);  

Bórd Altranais agus Cnáimhseachais na hEireann (The Nursing and Midwifery 

Board of Ireland, NMBI)  

(2012. október 2-től).  

2. A third-level Institution delivering a Midwifery education programme approved 

by the NMBI  

3. Third-level Institution delivering Higher/Postgraduate Diploma in Midwifery 

approved by the NMBI 

2.    Az R. 4. számú melléklet A) pontjában foglalt táblázat C:15 mezője helyébe a következő mező lép: 

    (C. 

    Kibocsátó szerv) 

  (15.) Instytucja prowadząca kształcenie na poziomie wyższym uznana przez właściwe 

władze (az illetékes hatóságok által elismert felsőoktatási intézmény) 

3.    Az R. 4. számú melléklet A) pontjában foglalt táblázat B:19 mezője helyébe a következő mező lép: 

    (B. 

    Előírt képesítés megszerzését tanúsító okirat) 

  (19.) 1. Aukđtojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktŕ bendrosios praktikos slaugytojo profesinć 

kvalifikacijŕ, ir profesinës kvalifikacijos paţymëjimas, nurodantis suteiktŕ akuđerio profesinć 

kvalifikacijŕ 

– Paţymëjimas, liudijantis akuđerio profesinć praktiką 

2. Aukđtojo mokslo diplomas (neuniversitetinës studijos), nurodantis suteiktŕ bendrosios 

praktikos slaugytojo profesinć kvalifikacijŕ, ir profesinës kvalifikacijos paţymëjimas, nurodantis 

suteiktŕ akuđerio profesinć kvalifikacijŕ 

– Paţymëjimas, liudijantis akušerio profesinę praktiką 

3. Aukđtojo mokslo diplomas (neuniversitetinës studijos), nurodantis suteiktŕ akuđerio 

profesinć kvalifikacijŕ 

4. Bakalauro diplomas (slaugos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir bendrosios praktikos 

slaugytojo profesinë kvalifikacija) 



Ir Profesinës kvalifikacijos paţymëjimas (akuđerio profesinë kvalifikacija) 

5. Profesinio bakalauro diplomas (slaugos profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir 

bendrosios praktikos slaugytojo profesinë kvalifikacija) 

Ir Profesinës kvalifikacijos paţymëjimas (akuđerio profesinë kvalifikacija) 

6. Profesinio bakalauro diplomas 

(akuđerijos profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir akuđerio profesinë kvalifikacija) 

 


