
12/2010. (III. 23.) EüM rendelet az Európai Közösségi jog hatálya alá tartozó, feltétel 
nélkül elismerésre kerülı egyes egészségügyi oklevelek, bizonyítványok és a képesítés 

megszerzésérıl szóló egyéb tanúsítványok megnevezésérıl és az ezen okiratok 
birtokosaival azonos jogállású személyek körérıl szóló 

4/2008. (I. 16.) EüM rendelet módosításáról 

Hatályosság: 2010.04.01 - 2010.04.02  
 
A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérıl szóló 2001. évi C. törvény 67. § (3) 
bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egészségügyi miniszter feladat- és 
hatáskörérıl szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következıket rendelem el: 

1. § Az Európai Közösségi jog hatálya alá tartozó, feltétel nélkül elismerésre kerülı egyes 
egészségügyi oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzésérıl szóló egyéb 
tanúsítványok megnevezésérıl és az ezen okiratok birtokosaival azonos jogállású személyek 
körérıl szóló 4/2008. (I. 16.) EüM rendelet (a továbbiakban: R.) 

a) 1. számú melléklete az 1. melléklet, 

b) 5. számú melléklete a 2. melléklet 

szerint módosul. 

2. § Ez a rendelet 2010. április 1-jén lép hatályba és a hatálybalépését követı napon hatályát 
veszti. 

3. § Ez a rendelet a szakmai képesítések elismerésérıl szóló, 2005. szeptember 7-i 
2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv V. mellékletének való megfelelést 
szolgálja a 2009/C 279/01 EK bizottsági közlemény (2009. november 19.) szerint. 

 

Dr. Székely Tamás s. k., 
egészségügyi miniszter 

 
 
 



1. melléklet a 12/2010. (III. 23.) EüM rendelethez 

1. Az R. 1. számú melléklet B) pontjában szereplı táblázat Egyesült Királyságra vonatkozó 
sora helyébe a következı sor lép: 

(Ország Oklevél megnevezése Kibocsátó szerv) 
Egyesült Királyság Certificate of completion of 

training 
(Bizonyítvány képzés 
teljesítésérıl) 

Postgraduate Medical 
Education and Training Board 
(Posztgraduális Orvosi 
Oktatási és Képzési Tanács) 

 
2. Az R. 1. számú melléklet C) pontjában szereplı táblázat 
2.1. “Aneszteziológia” címszó alatti részében a Belgiumra vonatkozó sor helyébe a következı 
sor lép: 

(Ország Megnevezés  

Aneszteziológia 
A képzés legrövidebb idıtartama: 3 év) 

Belgium Anesthésie-
réanimation/Anesthesie- 
reanimatie 

 

 
2.2. “Arc-, állcsont- és szájsebészet (orvosi és fogorvosi alapképzés)” címszó alatti részében 
az Ausztriára vonatkozó sor helyébe a következı sor lép: 

[Ország Megnevezés  

Arc-, állcsont- és szájsebészet (orvosi és fogorvosi alapképzés) 
A képzés legrövidebb idıtartama: 4 év] 

Ausztria Mund-, Kiefer- und 
Gesichtschirurgie 

 

 
2.3. “Arc- és állkapocs-sebészet (orvosi alapképzés)” címszó alatti részében az Ausztriára 
vonatkozó sor helyébe a következı sor lép: 

[Ország Megnevezés  

Arc- és állkapocs-sebészet (orvosi alapképzés) 
A képzés legrövidebb idıtartama: 5 év] 

Ausztria Mund-, Kiefer- und 
Gesichtschirurgie  
(2013. február 28-ig) 

 

 
2.4. “Bır- és nemibeteg-gyógyászat” címszó alatti részében a Belgiumra vonatkozó sor 
helyébe a következı sor lép: 

(Ország Megnevezés  

Bır- és nemibeteg-gyógyászat 
A képzés legrövidebb idıtartama: 3 év) 

Belgium Dermato-
vénéréologie/Dermato- 
venereologie 

 

 



2.5. “Fizioterápia” címszó alatti részében az Ausztriára vonatkozó sor helyébe a következı 
sor lép: 

(Ország Megnevezés  

Fizioterápia 
A képzés legrövidebb idıtartama: 3 év) 

Ausztria Physikalische Medizin und 
Allgemeine Rehabilitation 

 

 
2.6. “Foglalkozás-orvostan” címszó alatti részében az Ausztriára vonatkozó sor helyébe a 
következı sor lép: 

(Ország Megnevezés  

Foglalkozás-orvostan 
A képzés legrövidebb idıtartama: 4 év) 

Ausztria Arbeitsmedizin  
 
2.7. “Gasztroenterológia” címszó alatti részében a Belgiumra vonatkozó sor helyébe a 
következı sor lép: 

(Ország Megnevezés  

Gasztroenterológia 
A képzés legrövidebb idıtartama: 4 év) 

Belgium Gastro-entérologie/Gastro- 
enterologie 

 

 
2.8. “Geriátria” címszó alatti részében 
2.8.1. a Belgiumra vonatkozó sor helyébe a következı sor lép: 

(Ország Megnevezés  

Geriátria 
A képzés legrövidebb idıtartama: 4 év) 

Belgium Gériatrie/Geriatrie  
 
2.8.2. az Egyesült Királyságra vonatkozó sor helyébe a következı sor lép: 

(Ország Megnevezés  

Geriátria 
A képzés legrövidebb idıtartama: 4 év) 

Egyesült Királyság Geriatric medicine  
 
2.9. “Gyermekpszichiátria” címszó alatti részében 
2.9.1. a Belgiumra vonatkozó sor helyébe a következı sor lép: 

(Ország Megnevezés  

Gyermekpszichiátria 
A képzés legrövidebb idıtartama: 4 év) 

Belgium Psychiatrie, particulierement en 
psychiatrie infanto- 
juvénile/Psychiatrie, meer 
bepaald in de kinder- en 
jeugdpsychiatrie 

 



 
2.9.2. az Ausztriára vonatkozó sor helyébe a következı sor lép: 

(Ország Megnevezés  

Gyermekpszichiátria 
A képzés legrövidebb idıtartama: 4 év) 

Ausztria Kinder- und Jugendpsychiatrie  
 
2.10. “Gyermeksebészet” címszó alatti részében az Ausztriára vonatkozó sor helyébe a 
következı sor lép: 

(Ország Megnevezés  

Gyermeksebészet 
A képzés legrövidebb idıtartama: 5 év) 

Ausztria Kinder- und Jugendchirurgie  
 
2.11. “Mellkassebészet” címszó alatti részében az Ausztriára vonatkozó sor helyébe a 
következı sor lép: 

(Ország Megnevezés  

Mellkassebészet 
A képzés legrövidebb idıtartama: 5 év) 

Ausztria Thoraxchirurgie  
 
2.12. “Plasztikai sebészet” címszó alatti részében az Ausztriára vonatkozó sor helyébe a 
következı sor lép: 

(Ország Megnevezés  

Plasztikai sebészet 
A képzés legrövidebb idıtartama: 5 év) 

Ausztria Plastische, Ästhetische und 
Rekonstruktive Chirurgie 

 

 
2.13. “Pszichiátria” címszó alatti részében 
2.13.1. a Belgiumra vonatkozó sor helyébe a következı sor lép: 

(Ország Megnevezés  

Pszichiátria 
A képzés legrövidebb idıtartama: 4 év) 

Belgium Psychiatrie, particulierement en 
psychiatrie de 
l’adulte/Psychiatrie, meer 
bepaald in de 
volwassenpsychiatrie 

 

 
2.13.2. az Ausztriára vonatkozó sor helyébe a következı sor lép: 

(Ország Megnevezés  

Pszichiátria 
A képzés legrövidebb idıtartama: 4 év) 

Ausztria Psychiatrie (und 
Psychotherapeutische Medizin) 

 



 
2.14. “Radiológia” címszó alatti részében az Ausztriára vonatkozó sor helyébe a következı 
sor lép: 

(Ország Megnevezés  

Radiológia 
A képzés legrövidebb idıtartama: 4 év) 

Ausztria Radiologie (2004. március 31-
ig) 

 

 
2.15. “Szülészet-nıgyógyászat” címszó alatti részében a Belgiumra vonatkozó sor helyébe a 
következı sor lép: 

(Ország Megnevezés  

Szülészet-nıgyógyászat 
A képzés legrövidebb idıtartama: 4 év) 

Belgium Gynécologie- 
obstétrique/Gynaecologie- 
verloskunde 

 

 
3. Az R. 1. számú melléklet D) pontjában szereplı táblázat 
3.1. Belgiumra vonatkozó sora helyébe a következı sor lép: 

(Ország Oklevél megnevezése) 
Belgium Bijzondere beroepstitel van huisarts/Titre professionnel 

particulier de médecin généraliste 
 
3.2. Egyesült Királyságra vonatkozó sora helyébe a következı sor lép: 

(Ország Oklevél megnevezése) 
Egyesült Királyság Certificate of completion of training in general practice 
 



2. melléklet a 12/2010. (III. 23.) EüM rendelethez 

1. Az R. 5. számú melléklet A) pontjában szereplı táblázat 
1.1. Ausztriára vonatkozó sora helyébe a következı sor lép: 

(Ország Oklevél megnevezése Kibocsátó szerv Képesítést kísérı igazolás) 
Ausztria Staatliches 

Apothekerdiplom 
(Állami 
gyógyszerészoklevél) 

Österreichische 
Apothekerkammer 
(Osztrák Gyógyszerész 
Kamara) 

 

 
1.2. Egyesült Királyságra vonatkozó sora helyébe a következı sor lép: 

(Ország Oklevél megnevezése Kibocsátó szerv Képesítést kísérı igazolás) 
Egyesült Királyság Certificate of 

registered pharmacist 
(Bejegyzett 
gyógyszerészi 
bizonyítvány) 

Nagy-Britannia 
esetében: Royal 
Pharmaceutical 
Society of Great 
Britain (Nagy-
britanniai Királyi 
Gyógyszerészeti 
Társaság) 
Észak-Írország 
esetében: 
Pharmaceutical 
Society of Northern 
Ireland 
(Észak-írországi 
Királyi 
Gyógyszerészeti 
Társaság) 

 

 


