
12/2010. (X. 15.) NEFMI 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: 2010.10.30 - 2010.10.31  
 
 
A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérıl szóló 2001. évi C. törvény 67. § (3) 
bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a 
Miniszterelnökséget vezetı államtitkár feladat- és hatáskörérıl szóló 212/2010. (VII. 1.) 
Korm. rendelet 41. § d) 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) 2. számú melléklete a 2. melléklet, 

 

c) 3. számú melléklete a 3. melléklet és 

 

d) 5. számú melléklete a 4. melléklet 

 
szerint módosul. 

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követı 15. napon lép hatályba, és a hatálybalépését követı 
napon hatályát veszti. 

 

(2) 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 2010/C 
129/02 EK bizottsági közlemény (2010. május 19.) szerint. 

 



Dr. Réthelyi Miklós s. k., 
nemzeti erıforrás miniszter 

 
 
 

1. melléklet a 12/2010. (X. 15.) NEFMI rendelethez 

 
 
 
1. Az R. 1. számú melléklet A) pontjában foglalt táblázat 
1.1. Belgiumra vonatkozó sora helyébe a következı rendelkezés lép: 

[Ország Oklevél megnevezése Kibocsátó szerv Képesítést kísérı 
igazolás] 

Belgium Diplôme de 
«médecin»/Master in de 
geneeskunde 
(Orvosi 
oklevél/Orvostudományi 
mesteroklevél) 

Les universités/De 
universiteiten 
(Egyetemek) 
Le Jury compétent 
d’enseignement de la 
Communauté française 
(A Francia Közösség 
illetékes oktatási 
bizottsága)/De 
bevoegde 
Examencommissie van 
de Vlaamse 
Gemeenschap  
(A Flamand Közösség 
illetékes vizsgáztató 
bizottsága) 

 

 
1.2. Finnországra vonatkozó sora helyébe a következı rendelkezés lép: 

[Ország Oklevél megnevezése Kibocsátó szerv Képesítést kísérı igazolás] 
Finnország Lääketieteen 

lisensiaatin 
tutkinto/medicine 
licentiatexamen 
(Egyetemi fokozatú 
orvosi képesítés) 

1.  Helsingin 
yliopisto/Helsingfors 
universitet 
(Helsinki egyetem) 
2.  Itä-Suomen 
yliopisto 
(Kelet-Finnországi 
egyetem) 
3.  Oulun yliopisto 
(Oului egyetem) 
4.  Tampereen 
yliopisto (Tamperei 
egyetem) 
5.  Turun yliopisto 
(Turkui egyetem) 

Todistus lääkärin 
perusterveydenhuollon 
lisäkoulutuksesta/ 
examensbevis om 
tilläggsutbildning för 
läkare inom 
primärvården 
(Bizonyítvány az orvos 
kiegészítı képzésérıl 
az egészségügyi 
alapellátás terén) 



 
2. Az R. 1. számú melléklet B) pontjában foglalt táblázat Finnországra vonatkozó sora 
helyébe a következı rendelkezés lép: 

[Ország Oklevél megnevezése Kibocsátó szerv] 
Finnország Erikoislääkärin 

tutkinto/specialläkarexamen 
(Szakorvosi képesítés) 

1.  Helsingin 
yliopisto/Helsingfors 
universitet 
(Helsinki egyetem) 
2.  Itä-Suomen yliopisto 
(Kelet-Finnországi egyetem) 
3.  Oulun yliopisto 
(Oului egyetem) 
4.  Tampereen yliopisto 
(Tamperei egyetem) 
5.  Turun yliopisto 
(Turkui egyetem) 

 
3. Az R. 1. számú melléklet C) pontjában foglalt táblázat “Radiológia” címszó alatti rész 
Ausztriára vonatkozó sora helyébe a következı rendelkezés lép: 

[Ország Megnevezés  

 Radiológia  

 A képzés legrövidebb idıtartama: 4 
év] 

 

Ausztria Radiologie  
 
4. Az R. 1. számú melléklet D) pontjában foglalt táblázat Hollandiára vonatkozó sora helyébe 
a következı rendelkezés lép: 

[Ország Oklevél megnevezése] 
Hollandia Certificaat van inschrijving in een 

specialistenregister van huisartse 
 
 
 
 

2. melléklet a 12/2010. (X. 15.) NEFMI rendelethez 

 
 
 
1. Az R. 2. számú melléklet A) pontjában foglalt táblázat Ausztriára vonatkozó sora helyébe 
a következı rendelkezés lép: 

[Ország Oklevél megnevezése Kibocsátó szerv Képesítést kísérı 
igazolás] 

Ausztria 1.  Diplom über die Ausbildung 
in der allgemeinen 
Gesundheits- und 
Krankenpflege 
(Általános egészséggondozás és 

1.  Schule für 
allgemeine 
Gesundheits- und 
Krankenpflege 
(Általános 

 



betegápolás képzés elvégzését 
tanúsító oklevél) 
2.  Diplom als ‘Diplomierte 
Krankenschwester/Diplomierter 
Krankenpfleger’ 
(Okleveles 
betegápolónı/Okleveles 
betegápoló) 
3.  Diplom über den Abschluss 
des Fachhochschul- 
Bachelorstudiengangs 
“Gesundheits- und 
Krankenpflege” 
(Egészséggondozás és 
betegápolás fıiskolai bachelor 
képzés elvégzését tanúsító 
oklevél) 

Egészséggondozó és 
Ápolóképzı Iskola) 
2.  Allgemeine 
Krankenpflegeschule 
(Általános ápolóképzı 
iskola) 
3.  Fachhochschulrat/ 
Fachhochschule 
(Fıiskolák 
Tanácsa/Fıiskolák) 

 
2. Az R. 2. számú melléklet B) pontjában foglalt táblázat Ausztriára vonatkozó sora helyébe 
a következı rendelkezés lép: 

[Ország Megnevezés] 
Ausztria Diplomierte Gesundheits- und 

Krankenschwester/Diplomierter Gesundheits- 
und Krankenpfleger 

 
 
 
 

3. melléklet a 12/2010. (X. 15.) NEFMI rendelethez 

 
 
 
Az R. 3. számú melléklet A) pontjában foglalt táblázat Finnországra vonatkozó sora helyébe 
a következı rendelkezés lép: 
[Ország Oklevél megnevezése Kibocsátó szerv Képesítést kísérı 

igazolás] 

Finnország Hammaslääketieteen 
lisensiaatin 
tutkinto/odontologie 
licentiatexamen 
(Egyetemi fokozatú 
fogorvosi képesítés) 

1.  Helsingin 
yliopisto/Helsingfors 
universitet 
(Helsinki egyetem) 
2.  Oulun yliopisto 
(Oului egyetem) 
3.  Itä-Suomen 
yliopisto 
(Kelet-Finnországi 
egyetem) 
4.  Turun yliopisto 

Terveydenhuollon 
oikeusturvakeskuksen 
päätös käytännön 
palvelun 
hyväksymisestä/Beslut 
av 
Rättsskyddscentralen 
för hälsovården om 
godkännande av 
praktisk tjänstgöring 
(Betegápolási 



(Turkui egyetem) centrumokban 
döntéshozatali joga 
elfogadva) 

 
 
 
 

4. melléklet a 12/2010. (X. 15.) NEFMI rendelethez 

 
 
 
Az R. 5. számú melléklet A) pontjában foglalt táblázat Finnországra vonatkozó sora helyébe 
a következı rendelkezés lép: 

[Ország Oklevél megnevezése Kibocsátó szerv Képesítést kísérı 
igazolás] 

Finnország Proviisorin 
tutkinto/provisorexamen 
(Gyógyszerész 
képesítés) 

1.  Helsingin 
yliopisto/Helsingfors 
universitet 
(Helsinki egyetem) 
2.  Itä-Suomen yliopisto 
(Kelet-Finnországi 
egyetem) 

 

 
 


