2001. évi C. törvény
a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről
ELSŐ RÉSZ
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
I. Fejezet
AZ ELISMERÉS ÉS A HONOSÍTÁS KÖZÖS SZABÁLYAI
A törvény hatálya
1. § (1) E törvény hatálya a 4. § szerinti eljáró hatóságra, a 4/A. § szerinti információs szolgálatra, a 41. § szerinti
előzetes ellenőrzést végző eljáró hatóságra, továbbá, állampolgárságra való tekintet nélkül, azon természetes
személyekre terjed ki, akik külföldön vagy Magyarországon működő külföldi közoktatási vagy felsőoktatási
intézményben, vagy képzést folytató más intézményben (a továbbiakban: külföldi oktatási intézményben)
bizonyítványt vagy oklevelet szereztek.
(2) E törvényt kell alkalmazni valamely külföldi állam joga szerint kiállított bizonyítványnak és oklevélnek a
Magyarországon megszerezhető bizonyítvánnyal és oklevéllel egyenértékűként történő elismerésére és honosítására,
valamint a résztanulmányok beszámítására. E törvényt kell alkalmazni akkor is, ha az elismerés a szakmai
gyakorlaton alapul.
A toxikus termékekkel kapcsolatos tevékenységekre, kereskedelemre és forgalmazásra vonatkozó átmeneti
intézkedésekre, és az ilyen termékek hivatásszerű használatával, beleértve a közvetítők tevékenységét is,
kapcsolatos tevékenységekre vonatkozó részletes rendelkezések megállapításáról szóló 74/556/EGK irányelv
(a továbbiakban: Irányelv) átültetése jogharmonizációs kötelezettség. A törvénymódosítás és a felhatalmazása
alapján készülő miniszteri együttes rendeletek megteremtik az összhangot a közösségi jog szabályaival. A
törvénymódosítás célja a jogharmonizációs kötelezettség teljesítése.
Az Irányelv - a liberalizált és az átmeneti irányelvek szabályozása alá eső foglalkozásokhoz kapcsolódó,
szakmai képzésben megszerezhető bizonyítványok elismerésének szabályairól szóló európai tanácsi 99/42/EK
irányelv rendelkezéseihez hasonlóan - a végzettségek elismerésén túl az Irányelvben meghatározott
tevékenységek esetében pusztán a szakma meghatározott ideig történő gyakorlását is elégséges
követelménynek tekinti egy másik tagállamban történő munkavégzéshez.
A jogosultsági idő szempontjából az Irányelv különbséget tesz abban a tekintetben, hogy a kérelmező
milyen minőségben, milyen formában végezte a mérgező anyagokkal kapcsolatos szabályozott szakmai
tevékenységet. A törvény - eltérően a 2001. évi C. törvény (a továbbiakban: Etv.) egyéb szakaszaira vonatkozó
szabályozástól - specifikusan a mérgező anyagokkal történő kereskedés, forgalmazás vonatkozásában
határozza meg, hogy ki minősül gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselőjének.
A módosítás eredményeként a hazai szabályozás is pontosan meghatározza azoknak a mérgező anyagoknak
a listáját, illetve azokat a mérgező anyagokkal kapcsolatos tevékenységi köröket, amelyek vonatkozásában a
szakma egy bizonyos ideig történő gyakorlása jogosultságot eredményez magyarországi munkavégzésre is.
A törvény a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény, valamint az ennek végrehajtására kiadott, a
veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek
részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelettel összhangban használja a mérgező, valamint a
nagyon mérgező termékek fogalmát.
Az Európai Felsőoktatási Térség kialakítására irányuló bolognai folyamat során a Bolognai Nyilatkozatot
aláíró országok vállalták, hogy aláírják és jóváhagyják a felsőoktatási képesítéseknek az európai régióban

történő elismeréséről szóló, 1997. április 11-én Lisszabonban aláírt egyezményt is, továbbá hogy
országaikban elősegítik a közös fokozatok adományozását és elismerését.
E két fejlemény miatt is időszerűvé vált az Etv. módosítása.
Az Irányelvnek vannak olyan rendelkezései is, amelyek nem sorolhatók az Etv. 1. §-ában jelenleg
meghatározott személyi hatály alá, ezért az Etv. személyi hatályát célszerű kiterjeszteni arra a körre is,
amelynek tagjai nem valamely oktatási intézményben megszerzett képzettségük, hanem korábbi szakmai
gyakorlatuk alapján kapnak az adott tevékenység végzésére jogosultságot.
(3) Bizonyítvány, illetve oklevél az alap-, közép- vagy felsőfokú végzettséget, alap-, közép- vagy felsőfokú
szakképesítést, felsőfokú szakképzettséget, illetve tudományos fokozatot tanúsító okirat. Bizonyítványnak, illetve
oklevélnek tekintendő az ezekkel azonos hatályú okirat is. Nem minősül külföldi bizonyítványnak, oklevélnek,
illetve szakmai képesítésnek a hazai bizonyítvány, oklevél, illetve szakmai képesítés külföldi elismeréséről szóló,
külföldi eljáró hatóság által hozott döntés.

Előzmények
A szakmai képesítések elismerésére vonatkozó európai közösségi normarendszer az elmúlt negyven évben
jött létre, igen jelentős mértékben hozzájárulva az egységesedő európai munkaerőpiac kialakulásához.
Az Európai Unió közösségi jogi szinten kizárólag azon szakmai képesítések elismerését szabályozza,
amelyek ún. szabályozott szakmák gyakorlását teszik lehetővé. Szabályozottnak az a szakma minősül,
amelynek gyakorlását a tagállam bizonyos oklevél vagy bizonyítvány meglétéhez köti. Az egyes tagállamok
maguk határozzák meg, hogy mely szakmákat minősítik szabályozottaknak, ezért a szabályozott szakmák
száma tagállamonként eltér.
A szabályozott szakmák elismerésének rendszerén belül különleges elbírálás alá esik az ún. ágazati
irányelvekkel szabályozott általános orvos, fogorvos, gyógyszerész, ápoló, szülésznő, állatorvos és építész
szakképzettség, mivel ezek esetében valamennyi tagállamban megtörtént a képzés összehangolása, így ezeket
a képesítéseket a tagállamok, anélkül, hogy vizsgálnák az adott diplomához vagy bizonyítványhoz vezető
képzés milyenségét, automatikusan elismerik. (Meg kell azonban jegyeznünk, hogy az Európai Unió
tagállamainak többségében a tevékenység folytatását különböző egyéb feltételekhez is kötik még, pl. erkölcsi
bizonyítványhoz, feddhetetlenségi igazoláshoz.)
A gyógyszerész képesítések kivételével a fenti szakmák gyakorlóinak a hatályos közösségi jog további
kedvezményeket biztosít, amennyiben ún. határon átnyúló szolgáltatást kívánnak nyújtani. Mindennek ellenére
sem élveznek azonban a fogadó tagállamban letelepedett személyekkel minden tekintetben azonos jogokat.
Azon szakmák esetében pedig, amelyek ugyan szabályozottak, de nem tartoznak a fent említett
egészségügyi, illetve építész szakmák közé, a közösségi jog könnyített elismerési eljárás lefolytatását teszi
lehetővé. Az ún. általános irányelvek értelmében ugyanis a jogszerűen kiállított oklevél elismerését arra
hivatkozva, hogy nem megfelelő képzés után szerezték, nem lehet elutasítani, legfeljebb - kiegészítő
feltételként - szakmai gyakorlat igazolását, adaptációs (alkalmazkodási) időszak teljesítését, illetve
alkalmassági vizsgát lehet előírni. Az alkalmassági vizsga és az alkalmazkodási időszak kizárólag
vagylagosan írható elő, és ha jogszabály kivételt nem tesz, a kérelmezőt illeti meg a választás joga a két
intézkedés között.
Az általános irányelvek hatálya alá tartozó szakmák esetében a közösségi jog nem tartalmaz szabályozást a
határon átnyúló szolgáltatásokat illetően, így a fogadó államnak joga van ahhoz, hogy előírja a kérelmező
számára a képesítés „teljes” elismerését, hasonlóan ahhoz, mintha a szakképesített személy letelepedni
kívánna egy másik tagállamban; ez a jogszabályi helyzet azonban számottevően gátolja az európai
munkaerőpiac igazán rugalmassá válását.
A fentiekre, valamint arra tekintettel, hogy napjainkra a képesítések elismerését szabályozó, az esetjogot is
gyakran segítségül hívó közösségi joganyag igen terjedelmessé, szerteágazóvá, sokszor önmagát ismétlővé,
illetve önmagának is ellenmondóvá, s ezáltal nehezen alkalmazhatóvá vált, időszerű lett e normarendszer
megújítása annak érdekében, hogy Európa a világ legdinamikusabb és legversenyképesebb gazdaságává
váljon 2010-re (az Európai Tanács lisszaboni ülése, 2000. március).
Az Európai Bizottság az Európai Tanács 2001. márciusi stockholmi ülését követően az Európai Tanács
kérésére elkészítette az európai közösségi szakmai képesítések egységes, átlátható és rugalmas elismerési
rendszerére vonatkozó irányelvtervezetét, melyet 2002. március 7-én nyújtott be az Európai Parlamentnek,
majd több mint hároméves egyeztetés és tárgyalás eredményeként az Európai Parlament szavazását követően
2005. június 6-án az Európai Unió Tanácsa is elfogadott.

A szakmai képesítések elismeréséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2005/36/EK irányelve (a
továbbiakban: Irányelv) azzal a céllal készült, hogy egységesítve az elmúlt negyven évben elfogadott tizenöt
irányelvet, ugyanakkor megtartva a meglévő elismerési rendszerek által nyújtott biztosítékokat, létrehozzon
egy egységes, következetes jogi keretet, amely a szolgáltatások nyújtásának további kiterjesztésén, a
képesítések automatikusabb elismerésén és az irányelveket korszerűsítő eljárások rugalmasabbá tételén
alapszik.

Az Irányelv hatálya
Ezen Irányelv vonatkozik valamennyi tagállam, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodásban résztvevő más állam olyan állampolgárára, aki szabályozott szakmát kíván gyakorolni akár önálló vállalkozóként, akár foglalkoztatottként - egy attól eltérő tagállamban, mint amelyikben a szakmai
képesítését megszerezte. Az Irányelv hatálya jelenleg még nem terjed ki Svájcra, ezért a svájci állampolgárok
esetében még a korábbi elismerési irányelvek rendelkezéseit kell alkalmazni.
Az Irányelv megalkotása az európai jogalkotás egységesítési folyamatának részeként a három általános
irányelvet (89/48/EGK, 92/51/EGK tanácsi irányelv és 1999/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv) a
tizenkét ágazati irányelvvel együtt (93/16/EGK, 77/452/EGK, 77/453/EGK, 78/686/EGK, 78/687/EGK,
78/1026/EGK, 78/1027/EGK, 80/154/EGK, 80/155/EGK, 85/432/EGK, 85/433/EGK és 85/384/EGK tanácsi
irányelv) egységes szövegben egyesíti, lefedve a következő hét szakmát is: orvos, ápolónő, fogorvos,
állatorvos, szülésznő, gyógyszerész és építész.
Az ügyvédi szolgáltatások nyújtását és az ügyvédek letelepedését a 77/249/EGK és a 98/5/EK irányelv
szabályozza. Az ügyvédek képesítésének elismerését ugyanakkor a 89/48/EGK irányelv szabályozta, ezért az
ügyvédek képesítésének elismerésére is kiterjed az Irányelv hatálya.
A szolgáltatásnyújtás szabadságának és a letelepedés jogának biztosítása a tagállamok állampolgárai
számára
A szakmai képesítések elismerése lehetővé teszi a képesítés tulajdonosa számára, hogy a fogadó
tagállamban megkezdje a képesítésének megfelelő szakma gyakorlását, és a fogadó tagállam
állampolgáraival azonos feltételek mellett gyakorolhassa azt.
Az Irányelv különbséget tesz a „szolgáltatásnyújtás szabadsága” és a „letelepedés szabadsága” között az
Európai Bíróság által meghatározott szempontok (úgymint a szolgáltatások nyújtásának időtartama,
gyakorisága, rendszeressége és folyamatossága) szerint.

A határon átnyúló szolgáltatásnyújtás megkönnyítése
Egy adott tagállamnak az Európai Közösség valamely tagállamában törvényesen letelepedett állampolgára
ideiglenes és eseti alapon bármely másik tagállamban eredeti szakmai címét használva szolgáltatást nyújthat
anélkül, hogy el kellene ismertetnie a képesítését.
A fogadó tagállam előírhatja, hogy a szolgáltatást nyújtó a szolgáltatásnyújtás megkezdése előtt tegyen
nyilatkozatot és azt évente újítsa meg. A fogadó tagállam a szolgáltatást nyújtani kívánótól azt is
megkövetelheti, hogy az első szolgáltatást megelőzően nyújtson be bizonyos, az Irányelvben felsorolt, például
a szolgáltatást nyújtó nemzetiségére, törvényes letelepedésére és a szakmai képesítéseire vonatkozó iratokat.
Amennyiben a fogadó tagállam pro forma regisztrációt követel meg az illetékes szakmai szervezetnél, akkor
ennek automatikusan kell megtörténnie. Olyan szakmák esetében, amelyeknek közegészségügyi vagy
közbiztonsági vonatkozásai vannak, és nem esnek automatikus elismerés alá, a fogadó tagállam - az
arányosság elvének keretein belül - előzetesen ellenőrizheti a szolgáltatást nyújtó szakmai képesítéseit.
Azokban az esetekben, amelyekben a szolgáltatást a letelepedés szerinti tagállam eredeti szakmai címét
használva nyújtják, a fogadó tagállam illetékes hatóságai a szolgáltatást nyújtó számára meghatározott
adatok közlését írhatják elő.
Az illetékes hatóságok kötelesek biztosítani azon információk cseréjét, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a
szolgáltatás megrendelőjének panaszait a szolgáltatást nyújtóval szemben megfelelően érvényesíteni lehessen.
A fogadó tagállam a letelepedés szerinti tagállamtól kérheti továbbá, hogy adjon információt a szolgáltatást
nyújtó letelepedésének jogszerűségére, helyes magaviseletére, valamint arra vonatkozóan, hogy nem szabtake ki vele szemben szakmai jellegű fegyelmi vagy büntető intézkedést. Az Irányelv kölcsönös tájékoztatási
kötelezettséget ír elő a tagállamok hatóságai számára, amennyiben az adott szakmát gyakorló a szakma

szabályait súlyosan megszegi. Ezt az információcserét minden esetben a meglévő adatvédelmi
jogszabályoknak megfelelően kell végrehajtani.
A „letelepedés szabadsága” alapelv akkor érvényesül, ha egy szakember ténylegesen szabadon megteheti,
hogy állandó szakmai tevékenység folytatása céljából letelepedhessen egy másik tagállamban. A letelepedés
tekintetében az Irányelv magában foglalja a három meglévő elismerési rendszert:
- A szakmai képesítések elismerésének általános rendszere (az Irányelv I. Fejezete). Ez a rendszer
alkalmazandó mindazokra a szakmákra, amelyeket nem fednek le az ágazati elismerési szabályok. Ez az
általános rendszer a kölcsönös elismerés és bizalom elvén alapszik. Ha azonban jelentős különbségek
mutatkoznak a származás szerinti tagállamban elvégzett képzés és a fogadó tagállam által megkövetelt képzés
között, a fogadó állam kompenzációs intézkedésként alkalmazkodási időszak vagy alkalmassági vizsga
teljesítését írhatja elő. E két kompenzációs intézkedés között a választás joga a kérelmezőt illeti meg;
- A szakmai tapasztalat automatikus elismerésének rendszere (az Irányelv II. Fejezete). Az Irányelvben
felsorolt ipari, kézműves és kereskedelmi szakmák adott időn keresztül való tényleges és jogszerű gyakorlása
esetén az elismerés automatikus;
- Meghatározott szakmai képesítések automatikus elismerésének rendszere (az Irányelv III. Fejezete).
Meghatározott szakmák esetében a képzési követelmények európai szinten harmonizáltak, ezért ezek a
képesítések automatikus elismerés alá tartoznak. Ezen képesítések a következők: orvos, ápoló, fogorvos,
állatorvos, szülésznő, gyógyszerész és építész.

A szakmai képesítések elismerésének általános rendszere
(az Irányelv I. Fejezete)
Ha a fogadó tagállamban a szakma gyakorlásának megkezdése és a szakma gyakorlása szabályozott, azaz
meghatározott szakmai képesítések birtoklásától függ, az illetékes elismerési hatóság lehetővé teszi a
kérelmező számára az adott szakma gyakorlásának megkezdését, illetve annak gyakorlását ugyanazokkal a
feltételekkel, mint a saját állampolgárai számára, amennyiben a kérelmező egy másik tagállamban szerzett, a
fogadó tagállamban megkövetelt képesítéssel azonos vagy annál legfeljebb egy szinttel alacsonyabb szintű
képesítéssel rendelkezik.
Másrészről viszont, ha a kérelmező tagállamában egy szakma gyakorlásának megkezdése nem függ
meghatározott szakmai képesítések megszerzésétől, a kérelmezőnek - annak érdekében, hogy megkezdhesse a
szakma gyakorlását egy olyan fogadó tagállamban, amely viszont szabályozza a szóban forgó szakmát - a
képesítésén túl bizonyítania kell a megelőző tíz évben, legalább kétéves, teljes munkaidőben szerzett szakmai
tapasztalatát is.
Az Irányelv a szakmai képesítések öt szintjét különbözteti meg:
A fogadó tagállam a képesítések elismerésének feltételeként kompenzációs intézkedésként a kérelmezőnek
alkalmassági vizsga vagy legfeljebb hároméves alkalmazkodási időszak teljesítését írhatja elő, s ezek egyikét
a kérelmezőnek teljesítenie kell, amennyiben:
- az általa elvégzett képzés legalább egy évvel rövidebb a fogadó tagállamban megszabott képzés idejénél,
- az általa elvégzett képzés a fogadó tagállamban megszabott képzéstől tartalmában alapvetően eltér, vagy
- a fogadó tagállamban a szakma egy vagy több olyan szabályozott szakmai tevékenységet is magában
foglal, amely a kérelmező származás szerinti tagállamában nem része az adott szakmának, ezért a kérelmező
által a származása szerinti tagállamában elvégzett képzés alapvető tartalmi eltérést mutat a fogadó tagállam
képzésétől az adott szabályozott szakmai tevékenységekre való felkészítés tekintetében.
A fogadó tagállamnak fel kell ajánlania a kérelmezőnek annak lehetőségét, hogy választhasson az
alkalmazkodási időszak és az alkalmassági vizsga között. A fogadó tagállam csak egyedileg meghatározott
esetekben, vagy az Európai Bizottság jóváhagyásával térhet el ettől a követelménytől.
Az Irányelv arról is rendelkezik, hogy a képviseleti szakmai szövetségek nemzeti és európai szinten
egyaránt hozzanak létre közös követelményrendszereket, meghatározva azokat az intézkedéseket, amelyekkel a
tagállamok legalább kétharmadában, továbbá minden olyan tagállamban, amely az adott szakmát
szabályozza, kompenzálni lehet a képzési követelmények közötti lényeges eltéréseket. Amennyiben ez a
követelményrendszer megkönnyíti a szakmai képesítések elismerését, az Európai Bizottság ezen
követelményrendszert a komitológiai eljárás szabályai szerint a tagállamok elé terjesztheti és a
követelményrendszerre vonatkozóan végrehajtási intézkedést kezdeményezhet. Amint ezt a végrehajtási
intézkedést elfogadták, a tagállamok nem írhatnak elő kompenzációs intézkedéseket azon kérelmezőknek, akik
megfelelnek a követelményrendszer feltételeinek.

Egyes ipari, kézműves és kereskedelmi szakmák automatikus elismerésének
rendszere
(az Irányelv II. Fejezete)
A korábbi „átmeneti” irányelvek (az 1999/42/EK irányelvvel már egységesített 64/222/EGK, 64/427/EGK,
68/364/EGK, 68/366/EGK, 68/368/EGK, 70/523/EGK, 75/368/EGK, 75/369/EGK, 82/470/EGK és
82/489/EGK irányelv) által lefedett szakmai tevékenységek kategóriáinak magában foglalásával, valamint az
elismerési típusok számának háromra csökkentésével, az Irányelv tovább kívánja egyszerűsíteni azt a
szabályozást, amely a szakmai tapasztalat elismerésének alapvető feltételeit határozza meg.
A szakmai tapasztalat elismerésekor figyelembe kell venni az adott szakmában megszerzett szakmai
tapasztalat időtartamát, valamint azt, hogy a kérelmező a szakmai tapasztalatát milyen minőségben (önálló
vállalkozóként vagy foglalkoztatottként) szerezte. A korábbi szakmai képzést szintén figyelembe kell venni, s
csökkenteni kell vele az előírt szakmai tapasztalat időtartamát. Minden korábbi szakmai képzést igazolni kell
egy, a tagállam által elismert vagy egy illetékes szakmai testület által kiállított bizonyítvánnyal.
Az Irányelv IV. mellékletének I. jegyzékében említett szakmai tevékenységek gyakorlásának a feltételei,
amelyek számos különféle ágazatra vonatkoznak a textilipartól a vegyiparon, a kőolajiparon, a
nyomdaiparon, a gyártóiparon át egészen az építőiparig, a következők:
Az Irányelv IV. mellékletének II. jegyzékében említett szakmai tevékenységek gyakorlásának az Irányelv
szerinti feltételei, amelyek számos különféle ágazatra vonatkoznak a közlekedési berendezéseket gyártó
tevékenységektől a közlekedési, postai szolgáltatásokon, a telekommunikáción át a fényképészeti stúdiókig, a
következők:
Az Irányelv IV. mellékletének III. jegyzékében említett szakmai tevékenységek gyakorlásának az Irányelv
szerinti feltételei, amelyek számos ágazatra vonatkoznak az éttermektől és szállodáktól egészen az egyéni,
közösségi, üdülési és egyéb szolgáltatásokig, a következők:

Meghatározott szakmai képesítések automatikus elismerésének rendszere az
orvos, ápoló, fogorvos, állatorvos, szülésznő, gyógyszerész és építész szakmák
esetében
(az Irányelv III. Fejezete)
Minden egyes tagállam automatikusan elismeri az Irányelv V. mellékletében szereplő orvos, ápoló,
fogorvos, állatorvos, szülésznő, gyógyszerész, építész, illetve bizonyos szakorvos, szakfogorvos szakmai
tevékenységek folytatásának megkezdését lehetővé tevő okleveleket és bizonyítványokat.
A jelen Irányelv kötelező minimális képzési követelményeket határoz meg a következő szakmákban:
- Orvosképzés: a szakorvosképzést általános orvosi képzésnek kell megelőznie.
Általános orvos képzés: a képzésre történő felvételhez középiskolai érettségi bizonyítvány szükséges. A
képzés legalább hatéves időtartamú vagy 5500 óra időtartamú elméleti és gyakorlati képzésből áll.
Háziorvosképzés: a háziorvosképzésre történő felvételhez általános orvosi képesítés szükséges. 2006.
január 1-jétől a háziorvosképzés legalább hároméves időtartamú.
- Ápoló: az ápolóképzésre történő felvételhez a közoktatás 10. évfolyamának elvégzését tanúsító
bizonyítvány szükséges. A képzés legalább hároméves időtartamú vagy 4600 óra időtartamú elméleti és
egészségügyi intézményben folytatott gyakorlati képzésből áll, és legalább az Irányelv V. mellékletének 5.2.2.
pontjában leírt programot magában foglalja.
- Fogorvos: a fogorvosképzésre történő felvételhez középiskolai érettségi bizonyítvány szükséges. A képzés
legalább ötéves időtartamú elméleti és gyakorlati képzésből áll, és legalább az Irányelv V. mellékletének
5.3.2. pontjában leírt programot magában foglalja.
- Állatorvos: az állatorvosképzésre történő felvételhez középiskolai érettségi bizonyítvány szükséges. A
képzés legalább ötéves időtartamú elméleti és gyakorlati képzésből áll, és legalább az Irányelv V.
mellékletének 5.4.2. pontjában leírt tanulmányi programot magában foglalja.
- Szülésznő: a szülésznőképzésre történő felvételhez a közoktatás 10. évfolyamának elvégzését tanúsító
bizonyítvány szükséges. A képzés időtartama nappali képzésben három év. Azon személyek számára azonban,
akik ápoló szakképesítéssel rendelkeznek és így nyernek felvételt a szülésznőképzésbe, a képzés ideje 18
hónapra rövidíthető.

- Gyógyszerész: a gyógyszerészképzésre történő felvételhez középiskolai érettségi bizonyítvány szükséges. A
képzés legalább ötéves időtartamú képzés, beleértve egy legalább négyéves időtartamú, felsőoktatási
intézményben folytatott elméleti és gyakorlati képzést, továbbá egy hathónapos, közforgalmú gyógyszertárban
vagy kórházban folytatott gyakorlati képzést.
- Építész: az építészképzésre történő felvételhez középiskolai érettségi bizonyítvány szükséges. A képzés
legalább négyéves képzést foglal magában, vagy olyan hatéves képzést, amelyből legalább három év nappali
képzés. Bizonyos képesítések esetében Németország eltér az építészek képzésének feltételeitől.
Az Irányelv lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy felsőoktatási intézményeik a fenti szakmák esetében
nem nappali képzést is folytathassanak azzal a feltétellel, hogy a képzés teljes időtartama ezáltal nem válhat
rövidebbé, a képzés szintje és minősége pedig nem lehet alacsonyabb, mint a nappali képzésé.
A fenti képzések esetében az Irányelv csak minimális kötelező képzési követelményeket határoz meg,
mozgásteret hagyva a tagállamoknak a részletesebb tanulmányi program kialakítására. Ezek a képzési
előírások, amelyek az Irányelv V. mellékletében (5.2.2., 5.3.2., 5.4.2., 5.5.2. és 5.6.2. pont) találhatók, egy
komitológiai eljárás keretében módosíthatók, amennyiben ez a tudományos és műszaki fejlődés érdekében
szükséges.
Előfordulnak olyan esetek is, amelyekben az adott szakmák gyakorlóinak képzése nem felel meg a kötelező
minimális képzési követelményeknek, mivel ezeket a képzéseket a képzési követelmények harmonizációja előtt
folytatták. Mindezek ellenére az ilyen képzést végzettek korábban szerzett joguk alapján továbbra is
jogosultak az adott szakma gyakorlására, amennyiben képzésüket az Irányelv V. mellékletében meghatározott
referencia-időpontok előtt kezdték meg, feltéve, hogy igazolni tudják, hogy az igazolás kiállítását megelőző öt
évből legalább három évig folyamatosan gyakorolták az adott tevékenységet.

A szakmai képesítések elismerésének eljárási szabályai
Az egyéni kérelmet az Irányelvben felsorolt okiratokkal együtt (lásd az Irányelv VII. mellékletét) a fogadó
tagállam illetékes hatóságához kell benyújtani. Az Irányelvnek megfelelően az illetékes hatóságnak egy hónap
áll a rendelkezésére a kérelem átvételének visszaigazolására, és arra, hogy felhívják a kérelmező figyelmét az
esetleg hiányzó iratokra. A hiánytalan kérelem átvételétől számított három hónapon belül kell döntést hozni.
Az elutasítást természetesen minden esetben indokolni kell, és elutasítás vagy a határidőn belüli döntéshozatal
elmulasztása esetén biztosítani kell, hogy a döntéssel szemben a kérelmezőnek jogorvoslati joga legyen a
nemzeti bíróságokon.
A tagállamok állampolgárai használhatják, rövidített formában is, a nekik adományozott szakmai címet,
továbbá az adott fogadó tagállam szakmai címét is.

Nyelvtudás
A tagállamok megkövetelhetik a bevándorolt szakemberektől a szakma gyakorlásához szükséges
nyelvismeretet. E rendelkezést olyan mértékben kell alkalmazni, amely kizárja a nyelvvizsgák kötelezővé
tételét a szakmai tevékenység folytatásához.

Adminisztratív együttműködés és egyéb rendelkezések
A fenti rendelkezések alkalmazásának megkönnyítése érdekében az Irányelv szoros együttműködést vár el a
fogadó tagállam és a származás szerinti tagállam illetékes hatóságai között, és a következőképpen
rendelkezik:
- minden egyes tagállamnak ki kell jelölnie egy koordinátort az Irányelv egységes alkalmazásának
megkönnyítése érdekében;
- minden egyes tagállamnak legkésőbb 2007. október 20-ig ki kell jelölnie egy információs szolgálatot. A
nemzeti információs szolgálat feladata lesz ellátni az állampolgárokat a szükséges tájékoztatással a szakmai
képesítések elismerésére vonatkozóan, és segíteni őket jogaik érvényesítésében, különösen azon illetékes
hatóságokkal történő kapcsolattartás révén, amelyek az elismerés iránti kérelmek ügyében döntenek;
- a tagállamoknak jelölniük kell egy-egy képviselőt a szakmai képesítések elismerésével foglalkozó, a
tagállamok képviselőiből álló komitológiai bizottságba. Ez a bizottság, amelynek elnöke az Európai Bizottság
képviselője, segíti az Európai Bizottság munkáját az Irányelv által ráruházott törvény-végrehajtási hatáskör
keretein belül.

- Az Európai Bizottságnak konzultációt kell folytatnia az európai szakmai szervezetek képviselőivel.
A tagállamok kétévenként jelentést küldenek az Európai Bizottság részére a rendszer alkalmazásáról.
Amennyiben az Irányelv valamely rendelkezésének alkalmazása jelentős nehézséget okoz egy adott
szakmacsoport esetében, az Európai Bizottság az ügyben érintett tagállammal együttműködve megvizsgálja
ezeket a nehézségeket.
2007. október 20-tól kezdődően az Európai Bizottság ötévenként jelentést készít az Irányelv
végrehajtásáról.
A tagállamoknak 2007. október 20-án hatályba kell léptetniük nemzeti jogszabályuk részeként az
Irányelvet, mely ugyanezen időponttól hatályon kívül helyezi a következő irányelveket: 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 és 1999/42/EK irányelv.
2010 végére, három évvel azt követően, hogy az Irányelvet a tagállamok átvették, az Európai Bizottság az
Európai Parlament és a Tanács elé terjeszt egy jelentést az Irányelvnek a közös követelményrendszerekre
vonatkozó rendelkezéséről, és amennyiben szükséges, megfelelő javaslatokat tesz annak módosítására.
Az Irányelv preambulumának 12. bekezdése elvi éllel szögezi le, hogy a szakmai képesítések elismerése a
külföldön folytatott tanulmányok alapján kiállított okiratok birtokosait illeti meg, nem lehetséges azonban egy
másik tagállam által meghozott elismerési határozat további elismerése (például egy hazai, korábban
megszerezhető „dr. univ” fokozat külföldi „PhD” fokozatként történő honosításáról szóló határozat hazai
„PhD” fokozatkét történő honosítása), amennyiben a kérelmező nem bizonyítja, hogy további szakmai
képesítést szerzett külföldön.
(4) E törvényt kell alkalmazni a hazai bizonyítványokról, oklevelekről és a hazai szakmai gyakorlatról szóló
hatósági bizonyítványok kiállítása során is.
(5) E törvényt akkor kell alkalmazni, ha nemzetközi szerződés eltérően nem rendelkezik. Az elismerési és
honosítási eljárás során a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell
alkalmazni.

Az elismerés és a honosítás alapelvei
2. § (1) A külföldi oktatási intézményben szerzett bizonyítvány vagy oklevél elismerésével senki sem szerezhet
több jogot, mint amennyi a bizonyítvány vagy az oklevél alapján abban az államban megilleti, amelyben azt szerezte.
(2) Ha e törvény másként nem rendelkezik, az elismerés és a honosítás a külföldi oktatási intézmény jogállása, a
bizonyítvány vagy az oklevél jogi hatálya, a tanulmányi idő, valamint a tanulmányi és a vizsgakövetelmények
alapján történik.
(3)
(4) A kérelmezőnek joga van megjelölni, hogy milyen céllal és milyen hazai végzettségi szintet, szakképesítést
vagy szakképzettséget tanúsító bizonyítvánnyal vagy oklevéllel egyenértékű bizonyítványként vagy oklevélként kéri
az elismerést vagy a honosítást.
(5)
BH2008. 348. Franciaországban szerzett oklevélnek a tanulmányok befejezését kell tanúsítania; az eljárási
díj fizetési kötelezettség nem ellentétes a közösségi hűségelvvel (2001. évi C. törvény 2. §, 23. §, 14. §, 54. §).

Az elismerés és a honosítás fogalma
3. § (1) Az elismerési eljárás során a 4. § szerinti eljáró hatóság a külföldi bizonyítvány vagy oklevél jogi hatályát
Magyarországon megszerezhető bizonyítvány vagy oklevél jogi hatályával az e törvényben foglalt módon azonosnak
nyilvánítja (elismerési eljárás). A honosítási eljárás során a 4. § szerinti eljáró hatóság a külföldi oklevél jogi hatályát
a 4. § szerinti eljáró hatóság által kiállított oklevél jogi hatályával az e törvényben foglalt módon azonosnak
nyilvánítja (honosítás). A bizonyítvány vagy az oklevél továbbtanulási céllal történő elismerése azonban kizárólag a
továbbtanulási célnak megfelelő oktatási intézménytípusban történő továbbtanulásra történő jelentkezésre jogosít.
(2) A bizonyítvány és az oklevél elismerése nem mentesít a szakma gyakorlásához jogszabály által előírt további
követelmények teljesítése alól.
A külföldön szerzett oklevelek, bizonyítványok az elismerési, honosítási eljárás lefolytatását követően, az
oklevél, bizonyítvány elismerésének, illetve honosításának megtörténtével válnak a belső jogszabályok
szempontjából közokirattá.
A Lisszaboni Egyezmény az elismerés fogalmát a következőképpen határozza meg:

„Egy külföldi tanulmányi képesítés értékének hivatalos elismerése az illetékes hatóság által, figyelemmel az
oktatáshoz és/vagy a munkavállaláshoz jutás lehetőségére.”
Az elismerés és a honosítás olyan közigazgatási aktus tehát, amely konstitutív jelleggel jogot keletkeztet a
tulajdonosának arra, hogy a végzettségét az általa kívánt cél elérése érdekében (továbbtanulás,
munkavállalás, nyugdíj-igazolás stb.) használni tudja. Az elismerési eljárásról szóló korábbi jogszabályoknak
megfelelően a törvény 3. § (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy az elismerés kizárólag a bizonyítvány, illetve
az oklevél által tanúsított végzettségi szint, szakképesítés, szakképzettség, illetve a honosítás az oklevél által
tanúsított tudományos fokozat egyenértékűségét állapítja meg, azonban további, a szakma gyakorlásához
előírt követelmények teljesítése alól nem mentesíti a kérelmezőt.
Sajátos jogi hatállyal bír az oktatási intézmény által továbbtanulási céllal elismert bizonyítvány, vagy
oklevél. A törvény 3. § (1) bekezdése alapján ez az aktus az okiratot egy olyan szűkebb körű jogi hatállyal
ruházza fel, mely megalapozza mind az eljáró oktatási intézmény, mind az azzal azonos oktatási
intézménytípushoz tartozó oktatási intézmény számára a felvételi feltételként előírt bizonyítvánnyal, vagy
oklevéllel való egyenértékűséget. Természetesen a továbbtanulási célú elismerés alapján a külföldi
bizonyítvány, vagy oklevél az ezen intézménytípusban megszerzett magyar bizonyítvánnyal, vagy oklevéllel
együtt minden olyan további tanulmányra történő jelentkezésre is jogosít, melynek feltételeként jogszabály a
továbbtanulási céllal elismert és az ennek alapján megszerzett magyar bizonyítványt, vagy oklevelet írja elő.
A továbbtanulási célú elismerés azonban nem teszi az okiratot egyéb célú felhasználás szempontjából is
elismertté, hanem kizárólag az előzőekben kifejtettekre jogosít.
Ezért előállhat az a helyzet, hogy a továbbtanulási célból elismert külföldi egyetemi oklevél, jóllehet
magyar posztgraduális végzettséget építettek rá, a megszerzett magyar oklevéllel együtt sem jogosít olyan
munkakör betöltésére, amelynek feltétele egyetemi végzettség. Ugyanez a helyzet a továbbtanulási célból
elismert bármilyen más bizonyítvány, vagy oklevél esetén is, ha azt nem továbbtanulási célból kívánja
tulajdonosa felhasználni.
Ez a sajátos jogi hatállyal bíró elismerés tehát elsősorban azok számára biztosít gyorsabb és egyszerűbb
elismerési eljárást, akik kizárólag továbbtanulási célból érkeznek Magyarországra. Egyéb esetekben célszerű
már a továbbtanulás megkezdése előtt a teljes jogi hatályú elismerést jelentő eljárást lefolytatni. Ha az ilyen
jellegű elismerés feltételei hiányoznak, lehetősége van a kérelmezőnek el nem ismerhető okirata
résztanulmányként történő beszámítását kérni a törvény XII. fejezete alapján.

Hatásköri szabályok
4. § (1) A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésével, valamint a hazai bizonyítványokról, oklevelekről és
a hazai szakmai gyakorlatról szóló hatósági bizonyítványok kiállításával kapcsolatos, e törvényben meghatározott
feladatok ellátása, ha e törvény másként nem rendelkezik, a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséért
felelős hatóság hatáskörébe tartozik.
(2) A külföldi bizonyítványok és oklevelek által tanúsított végzettségi szint e törvény II. fejezete szerinti
elismerése, ha az oktatási intézményben történő továbbtanulás céljából történik, azon oktatási intézmény hatáskörébe
tartozik, amelyben a kérelmező tanulmányait folytatni szándékozik.
(3) A külföldi oklevelek által tanúsított tudományos fokozat e törvény III. Fejezete szerinti honosítása azon hazai
felsőoktatási intézmény feladata, amely a felsőoktatásról szóló törvény (a továbbiakban: Ftv.) szerint a külföldi
oklevélnek megfelelő tudományágban vagy művészeti ágban doktori fokozat odaítélésére jogosult.
(4)-(5)
(6) A külföldi oklevelek által tanúsított hitéleti képzés szakképzettségének elismerése azon hazai egyházi
felsőoktatási intézmény hatásköre, amely a megfelelő hazai oklevél kiállítására jogosult.
(7) Külföldön folytatott résztanulmányok beszámítása annak az oktatási intézménynek a hatásköre, amelyben a
kérelmező a tanulmányait folytatni szándékozik.
(8) E törvény alkalmazása során eljáró hatóságnak a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséért felelős
hatóság és a 4. § (2)-(3), valamint (6)-(7) bekezdésében meghatározott oktatási intézmény minősül.
(9) A Magyarországon működő külföldi felsőoktatási intézmény által kiállított oklevelek hazai elismeréséről az
Ftv. szerint adott engedély rendelkezhet.
Az elismerés központi szerve továbbra is az Oktatási Minisztérium marad, azonban a törvény alapján
néhány feladat ellátása és hatáskör gyakorlása más intézményhez kerül. Új elemként jelenik meg a kizárólag
továbbtanulás céljából történő elismerés, melyet az a középfokú, illetve felsőoktatási intézmény folytat le,
amelyben a kérelmező a tanulmányait folytatni szeretné. Ez a szabályozás megfelel az Európai Uniós

gyakorlatnak, de attól függetlenül is indokolatlan lenne az állami beavatkozás ebbe a speciális elismerési
folyamatba.
A tudományos fokozat honosítása a korábbi szabályozásnak megfelelően felsőoktatási intézményi
hatáskörben marad.
A törvény Harmadik részének hatálya alá tartozó eljárások kivételével a külföldi bizonyítványok által
tanúsított szakképesítések elismerése annak a minisztériumnak a feladatkörébe tartozik, amely az adott
szakma vizsgáztatási és szakmai követelményeit meghatározza, jogszabályi formában kiadja, vagy felelős a
jogszabály megalkotásáért. A módosítás indoka az, hogy az adott minisztérium sokkal részletesebb és
pontosabb ismeretekkel rendelkezik az adott szakképzettség, szakképesítés követelményeiről.
A külföldi oklevelek által tanúsított szakképzettségek elismerésére irányuló eljárások esetén a törvény
Harmadik részének hatálya alá tartozó eljárások kivételével a kérelmezők ügyeit továbbra is az Oktatási
Minisztérium intézi. Kivételt ez alól a hitéleti képzésben szerzett szakképzettségek elismerése képez, mely
eljárás lefolytatására egyházi felsőoktatási intézmény jogosult.
Az Európai Uniós állampolgársággal rendelkező kérelmező ügyében, ha oklevelét, vagy bizonyítványát az
Európai Unió valamely tagállamában szerezte, és nem továbbtanulási céllal kéri az elismerést, hanem
szabályozott szakmát kíván gyakorolni Magyarországon, az adott bizonyítvány, vagy oklevél birtoklásához
kötött szakma gyakorlásának szabályozásáért felelős minisztérium az eljáró hatóság. A felsorolt feltételek
bármelyikének hiányában (állampolgárság, tagállamban kiállított oklevél, szabályozott szakma
gyakorlásának célja) a törvény Harmadik része szerinti eljárás nem alkalmazható.
Az olyan országokból érkező oklevelek, bizonyítványok esetén, melyekkel Magyarország kétoldalú
ekvivalencia egyezményt kötött, az abban foglaltak szerint kell eljárni. A hatóság ebben az esetben az
egyenértékűségről, kérelemre, igazolást állít ki.
4/A. § (1) A Harmadik részben foglalt rendelkezések végrehajtása érdekében információs szolgálat működik, mely
feladatai:
a) a magyar állampolgároknak, a tagállamok állampolgárainak, valamint az azzal azonos megítélés alá eső
személyeknek és más tagállamok információs szolgálatainak a tájékoztatása a Harmadik részben foglalt
rendelkezések végrehajtása érdekében, így tájékoztatás a szakmákat és e szakmák gyakorlását szabályozó nemzeti
jogszabályi rendelkezésekről, közöttük a szociális rendelkezésekről és adott esetben az etikai szabályokról, és
b) a magyar állampolgároknak, a tagállamok állampolgárainak, valamint az azzal azonos megítélés alá eső
személyeknek a segítése a Harmadik részben foglalt jogok érvényesítésében.
(2) Az Európai Bizottság megkeresésére az információs szolgálat a megkeresés kézhezvételétől számított két
hónapon belül tájékoztatja az Európai Bizottságot annak a tevékenységének az eredményéről, amelyet az (1)
bekezdés b) pontjának rendelkezései alapján folytat.
5. § (1) Az eljáró hatóság az elismeréssel vagy honosítással kapcsolatos szakértői feladatok ellátására szakértői
bizottságot vagy szakértői bizottságokat hozhat létre.
(2) Az oktatási intézmény végzettségi szint továbbtanulási céllal történő elismerése, továbbá résztanulmányok,
vizsga beszámítása esetén szakértőként a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséért felelős hatóságot is
megkeresheti.
(3) A szakképesítés és a szakképzettség elismerésére irányuló eljárás során az eljáró hatóság szakértőként hazai
oktatási intézményt is megkereshet.
(4) Az e törvény Harmadik része szerinti elismerésből adódó teendők összehangolása a külföldi bizonyítványok és
oklevelek elismeréséért felelős hatóság feladata.
(5)-(6)

Az elismerési és a honosítási eljárás közös eljárási szabályai
6. § (1) A külföldi bizonyítvány és oklevél által tanúsított végzettségi szint, szakképesítés, szakképzettség vagy
tudományos fokozat elismerése az elismerési vagy a honosítási eljárás során történik.
(2) Bizonyítványa vagy oklevele elismertetésére vagy honosíttatására az jogosult, aki kérelme benyújtásakor
állampolgárságát, személyes adatait az állampolgárság és a személyi adat igazolására szolgáló hatósági
igazolvánnyal, illetve magyarországi lakóhelyét lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal igazolja.
(3) A tagállam állampolgárának nem minősülő, valamint az azzal azonos megítélés alá nem eső, magyar
állampolgársággal nem rendelkező személy akkor jogosult bizonyítványa vagy oklevele elismertetésére vagy
honosíttatására - ide nem értve a továbbtanulási céllal történő elismerést - ha a (2) bekezdésben foglaltak teljesítésén

túlmenően keresőtevékenység folytatása vagy családi együttélés biztosítása céljából kiadott tartózkodási engedéllyel
rendelkezik.
(4) A kérelmezőnek a (2) bekezdés rendelkezésétől eltérően nem kell igazolnia magyarországi lakóhelyét, ha
a) az elismerést továbbtanulási céllal kéri,
b) a kérelem a Harmadik rész hatálya alá tartozik, vagy
c) résztanulmányok beszámítását kéri.
7. § (1) Az eljárás megindítására irányuló, az eljáró hatósághoz benyújtandó kérelemhez a kérelmezőnek
mellékelnie kell
a) az eredeti bizonyítvány vagy oklevél hiteles másolatát, illetve, kivételesen, az eredeti oklevéllel azonos okirat
(pl. másodlat) hiteles másolatát,
b) a külföldi oktatási intézmény által kiállított olyan okirat hiteles másolatát (pl. leckekönyvet, ellenőrző könyvet),
amely hitelt érdemlően igazolja a tanulmányok időtartamát, és a bizonyítvány vagy oklevél megszerzése érdekében
előírt tanulmányi követelmények (a hallgatott tárgyak, vizsgák, szakdolgozatok, államvizsgák stb.) sikeres
teljesítését,
c) az a) és b) pontban megjelölt okiratok magyar nyelvű hiteles fordítását, és
d) ha az eljárásért díjat kell fizetni, annak igazolását, hogy a kérelmező a díjat megfizette.
(2) Az eljáró hatóság felhívhatja a kérelmezőt a (1) bekezdés a) és b) pontjaiban meghatározott okiratok
eredetijének bemutatására. Az eljáró hatóság internetes honlapján közzéteszi azoknak a nyelveknek a felsorolását,
amelyek esetében nem hiteles fordítást is elfogad.
(3) Az eljáró hatóság kivételes méltányosságból felmentheti a kérelmezőt a (1) bekezdésben meghatározott
okiratainak benyújtása alól, ha a kérelmező menekült, menedékes vagy befogadott, az elismerést továbbtanulási
céllal kéri, és bizonyítja vagy valószínűsíti, hogy okiratai neki fel nem róható okból nem állnak rendelkezésére.
(4) Hiteles fordításnak minősül az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda, a magyar külképviseleti szerv és a
magyar közjegyző hitelesítési záradékával ellátott fordítás.
(5)
(6) Hiteles másolatnak minősül a jogszabály által hitelesnek minősített másolat, továbbá az eljáró hatóság által az
eredeti okiratról készített és hitelesített másolat.
8. § (1) Az elismerési és a honosítási eljárás során a kérelmező felhívható arra, hogy a 7. §-ban meghatározott
okiratok mellett
a) mutassa be a bizonyítvány vagy az oklevél megszerzésére irányuló tanulmányait megelőzően folytatott
tanulmányainak igazolására szolgáló bizonyítványainak, okleveleinek másolatát, illetve
b) nyújtson be olyan, a külföldi oktatási intézmény által kiállított okirat másolatát, amelyből az intézmény, szak
tanulmányi rendje, tanulmányi programja megismerhető, ha a kérelem mellékleteként benyújtott okiratok nem
nyújtanak elegendő információt az elbírálásához.
(2) Az eljáró hatóság előírhatja, hogy a kérelmezőnek az (1) bekezdés szerinti okiratok hiteles másolatát, illetve
hiteles fordítását is be kell nyújtania. Az eljáró hatóság internetes honlapján közzéteszi azoknak a nyelveknek a
felsorolását, amelyek esetében nem hiteles fordítást is elfogad.
(3) Amennyiben a kérelmező által benyújtott okiratok valódisága tekintetében kétség merül fel, vagy a kérelmező
az oklevél elismeréséhez vagy honosításához szükséges okiratokkal nem rendelkezik, és azok, az eljáró hatóság
megítélése szerint általa nem, vagy nehezen szerezhetők be, az eljáró hatóság megkeresést intézhet az illetékes
külföldi intézményhez, szervezethez vagy hatósághoz. Ha olyan külföldi bizonyítvány vagy oklevél jogi hatályát kell
megállapítani, amelyet valamely, a 2001. évi XCIX. törvénnyel kihirdetett, a felsőoktatási képesítéseknek az európai
régióban történő elismeréséről szóló, 1997. április 11-én, Lisszabonban aláírt Egyezményt (a továbbiakban:
Lisszaboni Egyezmény) magára nézve kötelezőnek elismerő államban [13. § (1) bekezdés] állítottak ki, az eljáró
hatóság a megkeresést a Lisszaboni Egyezmény IX.2. Cikke szerinti külföldi információs központhoz intézi.
Az Európai Felsőoktatási Térség kialakítására irányuló bolognai folyamat során a Bolognai Nyilatkozatot
aláíró országok vállalták, hogy aláírják és jóváhagyják a felsőoktatási képesítéseknek az európai régióban
történő elismeréséről szóló, 1997. április 11-én Lisszabonban aláírt egyezményt is, melyet hazánk a 2001. évi
XCIX. törvénnyel hirdetett ki. A Lisszaboni Egyezményhez csatlakozott országok az egyezmény IX.2. Cikke és
X.3. Cikke értelmében országukban létrehoznak és működtetnek egy olyan központot, amely elősegíti a
felsőoktatásra és a felsőfokú képesítésekre vonatkozó hivatalos és pontos információkhoz való hozzáférést. E
nemzeti információs központok mára Európa szinte valamennyi országára és számos Európán kívüli országra
is kiterjedő nemzetközi hálózatot (European Network of National Information Centres on Academic Mobility
and Recognition - ENIC) alkotnak. A Lisszaboni Egyezményt jóváhagyó ország által kiadott oklevelek jogi
hatályáról, az oklevelek megszerzéséhez vezető képzés jellegéről az adott ország e központja illetékes
tájékoztatást adni. Jelen módosítás azért is indokolt és aktuális, mert a gyakorlatban többször vitás

kérdésként merült fel, hogy melyik az a külföldi illetékes hatóság, amely egy adott oklevélről, képzésről
jogosult állásfoglalás kiadására, illetve eltérő tartalmú szakvélemények esetén melyiket tekintse az eljáró
hatóság irányadónak.
(4) Az eljáró hatóság a kérelem alapján jár el. Ha a bizonyítási eljárás során megállapítható, hogy a kérelemben
foglaltak szerinti elismerés vagy honosítás feltételei hiányoznak, de más módon történő elismerés vagy honosítás
lehetséges, akkor az eljáró hatóság a kérelmezőt kérelme módosításának lehetőségéről tájékoztatja.
(5)-(7)
(8) Az elismerési és honosítási eljárásban a külföldön kiállított bizonyítvány vagy oklevél magyar külképviseleti
hatóság felülhitelesítése nélkül is bizonyító erővel rendelkezik. Ha a külföldi bizonyítvány vagy oklevél hitelessége
vagy jogi hatálya nem állapítható meg, az eljáró hatóság előírhatja, hogy a bizonyítványt vagy az oklevelet külföldi
illetékes hatóság felülhitelesítse, illetve a kérelmező nyújtson be olyan, külföldi illetékes hatóság által kiállított
igazolást, amely tanúsítja, hogy a bizonyítvány vagy az oklevél a kérelmezőt külföldön szabályozott szakma
gyakorlására jogosítja fel.
(9) Az e törvény rendelkezései alapján benyújtandó okirat benyújtása helyett az ügyfél az okirat által bizonyítani
kívánt tényről kizárólag akkor tehet nyilatkozatot, ha e törvény azt megengedi.
(10) Ha külföldi oktatási intézmény vagy hatóság hazai bizonyítvánnyal vagy oklevéllel kapcsolatban hazai
oktatási intézményt vagy hatóságot keres meg, a hazai oktatási intézmény vagy hatóság a megkeresésnek közvetlenül
tesz eleget.
9. § (1) Az eljáró hatóság huszonkét munkanapon belül hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt, ha a kérelmet nem a
jogszabályoknak megfelelően nyújtotta be.
(2) Az eljáró hatóság az e törvény II. és III. fejezete szerinti eljárásban a kérelem benyújtásától számított két
hónapon belül, a IV. és V. fejezet, valamint a VIII-IX. fejezet szerinti eljárásban a kérelem benyújtásától számított
három hónapon belül dönt.
(3)
(4) Nem hosszabbítható meg a IX. Fejezet szerinti eljárás határideje.
Az Irányelv az elismerési eljárásra korábban megszabott négy hónapos határidőt három hónapra
rövidítette, ugyanakkor lehetővé teszi az eljáró hatóság számára, hogy a határidőt egy hónappal
meghosszabbítsa. Az eljárás határidejének meghosszabbítása azonban nem lehetséges a feltétel nélküli,
automatikus elismerés hatálya alá tartozó oklevelek esetében.
10. § A kérelmező az elismerési és honosítási eljárás eredményeként meghozott határozat jogerőre emelkedésétől
számított három évig jogosult újrafelvételi kérelmet benyújtani.
A Ket. 112. §-a a kérelemre induló jogorvoslati eljárások között szabályozza az újrafelvételi eljárást,
melynek objektív határideje a közigazgatási határozat jogerőre emelkedésétől számított hat hónap. A 112. §
(3) bekezdése azonban lehetővé teszi, hogy törvény ennél a határidőnél hosszabb, de három évet meg nem
haladó jogvesztő határidőt is meghatározzon az újrafelvételi kérelem benyújtására, feltéve, hogy az
újrafelvételi eljárásban hozott döntés mások jogát, jogos érdekét vagy jogi helyzetét nem érinti. Ezzel a
rendelkezéssel összhangban került szabályozásra az Etv.-ben az újrafelvételi eljárás, figyelemmel arra a
körülményre, hogy az eddigi tapasztalatok alapján számos esetben csak hosszabb idő eltelte után sikerült az
ügyfeleknek a külföldi intézményektől olyan dokumentumokat beszerezniük, amelyekkel ügyük kedvezőbb
elbírálását alapozhatták meg.
11. § (1) Oktatási intézmény eljárása esetén az elsőfokú döntés ellen az oktatásért felelős miniszterhez lehet
fellebbezni.
(2) Résztanulmányok beszámítása esetén, ha közoktatási intézmény jár el, az elsőfokú határozat ellen a
fenntartóhoz lehet fellebbezni.
(3)

MÁSODIK RÉSZ
AZ ELISMERÉS ÉS A HONOSÍTÁS KÜLÖNÖS SZABÁLYAI
II. Fejezet
AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI, A KÖZÉPISKOLAI ÉS A FELSŐFOKÚ
VÉGZETTSÉGI SZINT ELISMERÉSE
Az általános iskolai végzettségi szint elismerése
12. § (1) Általános iskolai bizonyítványként az olyan külföldi bizonyítvány ismerhető el,
a) amely közoktatási intézményben legalább nyolc évfolyam elvégzését tanúsítja, és
b) amelynek alapján, figyelembe véve a külföldi oktatási intézmény jogállását, a bizonyítvány jogi hatályát és a
tanulmányi követelményeket, megállapítható, hogy a hazai általános iskolai végzettségi szinttel azonos végzettségi
szintet tanúsít.
(2) Ha az elismerés továbbtanulási céllal történik, akkor általános iskolai bizonyítványként az (1) bekezdés b)
pontjának meg nem felelő olyan külföldi bizonyítvány is elismerhető, amely valószínűsíti, hogy a kérelmező
felkészült a további tanulmányok folytatására.
(3)
A Második rész az elismerés azon szabályait határozza meg, amelyek nem tartoznak az Európai Közösségi
jog alá.
Az általános iskolai végzettségi szint elismerésénél az elismerés zsinórmércéje az, hogy a kérelmezőnek
legalább olyan szintű tudással kell rendelkeznie, mintha Magyarországon szerezte volna bizonyítványát.
Ennek megfelelően az általános iskolai végzettségi szint elismerése során az eljáró hatóság azt vizsgálja, hogy
a képzés, amelyet a kérelmező teljesített, megfelel-e a 12. § (1) bekezdésében meghatározott valamennyi
kritériumnak.
A törvény megkülönbözteti azt az esetet, amikor a végzettségi szint elismerését továbbtanulási céllal kérik.
Ebben az esetben nem indokolt a legszigorúbb feltételek alkalmazása, mert a további sikeres tanulmányok
kompenzálhatják a külföldi képzés hazai képzéshez képest megállapítható különbségeit.
A (3) bekezdés alapján az oktatási intézmények a továbbtanulási céllal történő elismerésről tájékoztatják az
Oktatási Minisztériumot.

A középiskolai végzettségi szint elismerése
13. § (1) A magyar középiskolai érettségi bizonyítvánnyal egyenértékű az a külföldi középiskola elvégzését
tanúsító és az adott országban felsőoktatási intézménybe történő jelentkezésre jogosító bizonyítvány, amelyet az
Európai Gazdasági Térséghez tartozó államban vagy olyan államban állítottak ki, amely a Lisszaboni Egyezmény
rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismerte el.
(2) Ha a középiskolai érettségi bizonyítvány nem minősül az (1) bekezdésben meghatározottak alapján a magyar
középiskolai érettségivel egyenértékűnek, középiskolai érettségi bizonyítványként az olyan külföldi bizonyítvány
ismerhető el, amely - figyelembe véve a külföldi oktatási intézmény jogállását, a bizonyítvány jogi hatályát és a
tanulmányi követelményeket - a hazai középiskolai érettségi bizonyítvánnyal azonos végzettségi szintet tanúsít,
továbbá
a) a kérelmezőt az adott országban felsőoktatási intézménybe történő jelentkezésre jogosítja,
b) közoktatási intézményben legalább tizenkét évfolyam elvégzését tanúsítja, és
c) tanúsítja, hogy a kérelmező tanulmányai befejezésekor legalább négy tantárgyból külön vizsgát tett.
(3) Ha az elismerés továbbtanulási céllal történik, akkor középiskolai érettségi bizonyítványként a (2) bekezdés
feltételeinek meg nem felelő olyan külföldi bizonyítvány is elismerhető, amely

a) közoktatási intézményben legalább tizenkét évfolyam, vagy ha az adott külföldi államban a közoktatás tizenegy
évfolyamból áll, akkor tizenegy évfolyam elvégzését tanúsítja,
b) a kérelmezőt az adott országban felsőoktatási intézménybe történő jelentkezésre jogosítja, és
c) valószínűsíti, hogy a kérelmező felkészült a további tanulmányok folytatására.
(4)
(5) Ha a bizonyítvány nem tartozik az (1) bekezdés hatálya alá, és a (2) bekezdés szerint sem ismerhető el, a
kérelmező bármely, érettségi vizsga lebonyolítására, érettségi bizonyítvány kiállítására jogosult oktatási
intézményben, vizsgaközpontban kérheti tanulmányainak és vizsgáinak az érettségi vizsgába történő beszámítását.
Az oktatási intézmény, illetve a vizsgaközpont állapítja meg, hogy milyen tantárgyból kell érettségi vizsgát tenni,
amelynek letételét követően kiállítja a magyar érettségi bizonyítványt.
A középiskolai végzettségi szint elismerésének feltétele az, hogy a kérelmező legalább a hazai érettségi
bizonyítvány megszerzésének feltételéül előírt alapvető feltételeknek feleljen meg, különös tekintettel arra,
hogy az adott országban a megszerzett bizonyítvány felsőfokú tanulmányok megkezdésére jogosítson.
A továbbtanulási céllal történő elismerést indokolt enyhébb megítélés alá vonni, mert a felsőoktatásban
folytatott sikeres tanulmányok kompenzálhatják az eltérő középiskolai végzettséget.
A (3) bekezdés alapján az oktatási intézmények a továbbtanulási céllal történő elismerésről tájékoztatják az
Oktatási Minisztériumot.

A felsőfokú végzettségi szint elismerése
14. § (1) Hazai felsőoktatási intézményben megszerezhető főiskolai végzettségi szintet tanúsító oklevélként az
olyan külföldi oklevél ismerhető el,
a) amely felsőfokú alapképzésben folytatott legalább hároméves időtartamú tanulmányok befejezését tanúsítja,
b) amely az első fokozatú egyetemi végzettség megszerzését tanúsítja, ha a külföldi képzés többfokozatú, és
c) amely alapján megállapítható a végzettségi szintek azonossága.
(2) Hazai felsőoktatási intézményben megszerezhető egyetemi végzettségi szintet tanúsító oklevélként a külföldi
oklevél akkor ismerhető el, ha
a) a külföldi oklevél
- egyetemi szintű alapképzésben folytatott tanulmányok befejezését tanúsítja,
- főiskolai szintű végzettség megszerzése után kiegészítő egyetemi alapképzés befejezését tanúsítja, vagy
- amennyiben a külföldi képzés többfokozatú, akkor az az első fokozatú egyetemi végzettség után a második
fokozatú egyetemi végzettség megszerzését tanúsítja;
b) megállapítható a végzettségi szintek azonosság;
c) az oklevél vagy az oklevelek együttesen legalább négyéves időtartamú képzés befejezését tanúsítják; és
d) a külföldi oklevél tudományos (doktori) fokozat megszerzésére jogosít.
(3)
(4) A határozatban rendelkezni kell arról is, hogy a kérelmező milyen formában használhatja a külföldi
felsőoktatási intézmény által adományozott címét. Ha a kérelmező címe összetéveszthető valamely hazai címmel, az
eljáró hatóság előírja, hogy a külföldi cím csak az oklevelet kiállító intézmény vagy hatóság megnevezésével együtt
használható.
(5) Ha külföldi felsőoktatási intézmény Magyarországon rendszeres alapképzést, szakirányú vagy doktori képzést
(önállóan, más szervezet keretében vagy azzal együttműködve, távoktatás keretében vagy más hasonló módon)
folytat, akkor oklevelét akkor lehet elismerni, ha hazai működését az oktatásért felelős miniszter engedélyezte.
(6) Ha külföldi felsőoktatási intézmény rendszeres alapképzést, szakirányú vagy doktori képzést (önállóan, más
szervezet keretében vagy azzal együttműködve, távoktatás keretében vagy más hasonló módon) a székhelyétől eltérő
államban folytat, oklevelét akkor lehet elismerni, ha a képzést mindkét államban elismerik.
A felsőfokú végzettségi szint elismerésére akkor kerülhet sor, ha az a hazai hasonló végzettségi szintnek
megfeleltethető.
A jogszabály a korábbi jogi szabályozáshoz hasonlóan, az Ftv. minimális feltételeivel összhangban
állapítja meg az egyes felsőfokú végzettségi szintek elismerésének feltételeit. Ez a szabályozás megfelel a
Lisszaboni egyezmény VI. fejezetében található rendelkezéseknek is.
A tudományos, a szakmai és a felsőfokú oklevél megszerzésével az adott állam joga alapján együtt járó
egyéb címek Magyarországon történő használatáról az eljáró hatóság határozatában külön rendelkezik, és a
kérelmező kizárólag ennek megfelelően jogosult címe viselésére.

A több állam területén működő felsőoktatási intézmény által kiállított oklevél esetén, ha az oklevelet nem a
székhely szerinti államban folytatott képzés befejezésének keretében állították ki, az eljáró hatóság nemcsak a
székhely szerinti állam joga alapján vizsgálja az intézmény jogállását, hanem a képzés helyének joga alapján
azt is figyelembe veszi, hogy az adott külföldi intézmény jogosult volt-e a képzés helyének államában a
külföldi képzés folytatására, illetve annak keretében az adott oklevél kiállítására.
(7) A külföldi közös fokozatot tanúsító oklevél a 14/A. § (1)-(3) bekezdésének megfelelő alkalmazásával abban az
esetben ismerhető el hazai felsőoktatási intézményben megszerezhető felsőfokú végzettségi szintet tanúsító
oklevélként, ha
a) a külföldi közös fokozat legalább egy, a Lisszaboni Egyezményt magára nézve kötelezőnek elismerő állam [13.
§ (1) bekezdés] belső joga szerint felsőoktatási fokozatnak minősül, és
b) a közös fokozatot kiállító valamennyi külföldi felsőoktatási intézmény államilag elismert felsőoktatási
intézménynek minősül abban az államban, amelyben a székhelye van.
A Bolognai Nyilatkozatot aláíró országok felsőoktatásért felelős miniszterei 2005-ben Bergenben tartott
megbeszélésükről kiadott nyilatkozatukban a 2005-2007-ig tartó időszak prioritásai között határozták meg,
hogy országaikban elősegítik a közös fokozatok odaítélését és elismerését.
A fentiek megvalósulásához szükséges jogszabályi háttér megteremtése két jogalkotási folyamat keretében
történt, illetve történik meg most hazánkban.
Első lépésben a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény hatálybalépésével lehetővé vált a magyar
felsőoktatási intézmények számára, hogy külföldi felsőoktatási intézményekkel közös oklevél kiadásához
vezető közös képzést folytassanak. Mivel ezek a közös képzések magyar fokozat megszerzésével is járnak, az
oklevelek tulajdonosai Magyarországon végzettségüket és képzettségüket a magyar fokozattal tanúsíthatják.
Második lépésként az Etv. jelen módosításával kívánja a jogalkotó megteremteni a jogszabályi hátterét az
olyan közös oklevelek magyarországi elismerésének, amelyek esetében a közös fokozatot tanúsító oklevélhez
vezető képzésben kizárólag külföldi felsőoktatási intézmények vettek részt. A szabályozás a Lisszaboni
Elismerési Egyezmény Bizottsága által 2004. júniusban elfogadott ajánláson alapszik.
BH2008. 348. Franciaországban szerzett oklevélnek a tanulmányok befejezését kell tanúsítania; az eljárási
díj fizetési kötelezettség nem ellentétes a közösségi hűségelvvel (2001. évi C. törvény 2. §, 23. §, 14. §, 54. §).
BH2006. 132. A felsőfokú képzés idejébe a szakmai alapozó tanfolyam időtartama nem számít bele (2001. évi
C. tv. 14. §).
14/A. § (1) A hazai felsőoktatási intézményben megszerezhető alapfokozat végzettségi szintjével egyenértékű
végzettségi szintet tanúsító oklevélként az a külföldi oklevél ismerhető el, amely
a) felsőfokú képzésben folytatott legalább hároméves időtartamú tanulmányok befejezését tanúsítja, vagy
b) amennyiben a külföldi felsőoktatási rendszer egymásra épülő végzettségekből (fokozatokból) áll, az elsőként
megszerezhető, legalább hároméves külföldi felsőoktatási végzettség (fokozat) megszerzését tanúsítja,
feltéve, hogy a végzettségi szintek összevethetősége is megállapítható.
(2) A hazai felsőoktatási intézményben megszerezhető mesterfokozat végzettségi szintjével egyenértékű
végzettségi szintet tanúsító oklevélként a külföldi oklevél akkor ismerhető el, ha
a) - egyetemi szinten folytatott legalább négyéves tanulmányok befejezését tanúsítja, vagy
- a másodikként megszerezhető, legalább egyéves külföldi felsőoktatási végzettség (fokozat) megszerzését
tanúsítja, amennyiben a külföldi felsőoktatási rendszer egymásra épülő végzettségekből (fokozatokból) áll, feltéve,
hogy a felsőoktatásban folytatott tanulmányok teljes időtartama eléri a négy évet,
b) megállapítható a végzettségi szintek összevethetősége, és
c) a külföldi oklevél az oklevelet kibocsátó országban tudományos fokozat megszerzésére irányuló képzésre való
jelentkezésre jogosít.
(3) Hazai felsőoktatási intézményben megszerezhető szakirányú továbbképzést tanúsító oklevélként az a külföldi
oklevél ismerhető el, amely
a) külföldi oklevélhez vezető képzés megkezdésének előfeltétele az (1) vagy a (2) bekezdés szerinti külföldi
felsőoktatási végzettség,
b) külföldi oklevélhez vezető képzés időtartama az egy évet eléri, és
c) külföldi oklevél nem tanúsít (1), (2) vagy (4) bekezdés szerinti végzettséget.
(4) A hazai doktori fokozat végzettségi szintjével egyenértékű végzettségi szintet tanúsító oklevélként az a
külföldi oklevél ismerhető el, amely
a) külföldi oklevélhez vezető képzés megkezdésének előfeltétele a (2) bekezdés szerinti külföldi felsőoktatási
végzettség,
b) külföldi oklevélhez vezető képzés vagy kutatás időtartama az egy évet eléri, és
c) külföldi oklevél végzettségi szintje a hazai doktori fokozat végzettségi szintjével összevethető.

A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény (a továbbiakban: Etv.) által
szabályozott elismerési eljárás alapelve, hogy az eljáró hatóság a külföldi bizonyítvány vagy oklevél által
tanúsított végzettségnek, illetve szakképesítésnek vagy szakképzettségnek valamely Magyarországon
megszerezhető végzettséggel és/vagy képzettséggel való egyenértékűségét vizsgálja, és az egyenértékűség
megléte esetén a külföldi végzettséget és/vagy képzettséget valamely magyar végzettséggel és/vagy
képzettséggel egyenértékűként ismeri el. Tekintettel arra, hogy a bolognai folyamattal összefüggésben a
felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben (a továbbiakban: Ftv.) foglaltak szerint megváltozott a
magyar felsőoktatásban megszerezhető fokozatok (végzettségek) rendszere, a főiskolai és egyetemi
végzettséget felváltotta az alapfokozat és a mesterfokozat, szükségessé vált az Etv. azon részének módosítása,
amely a külföldön szerzett oklevelek által tanúsított felsőfokú végzettségi szint magyarországi elismerését
szabályozza. Tömegesen először 2009 nyarán végeznek Magyarországon azok a hallgatók, akik már nem
főiskolai oklevél, hanem alapfokozat megszerzésére irányuló képzésben vesznek részt, ezért ekkortól fognak
majd nagy számban megjelenni a magyar munkaerőpiacon is az alapfokozatot tanúsító oklevelek, illetve a
későbbiekben a mesterfokozatot tanúsító oklevelek. A fentiek miatt tehát mostanra vált indokolttá az Etv.
vonatkozó rendelkezéseinek módosítása. Mivel a munkaerőpiacnak időre lesz szüksége ezen új fokozatok
megismeréséhez, ezért az Etv. jelen módosítása értelmében lesz egy kétéves átmeneti időszak, amikor a
külföldön szerzett oklevele elismerését kérő megjelölheti, hogy az oklevele által tanúsított végzettségi szintet
főiskolai vagy egyetemi végzettségi szintként, avagy alapfokozatként vagy mesterfokozatként kéri az eljáró
hatóság által elismerni.
Az Etv. a tanulmányok mérhetőségével kapcsolatban továbbra is a képzés években megadott időtartamát
veszi figyelembe, jóllehet a kredit, illetve a tanulmányi eredmények, kompetenciák mint újabb eszközök is
megjelenhetnének viszonyítási alapként. Mivel azonban az Európai Unió kötelező érvényű közösségi
joganyaga, az Európai Parlament és a Tanács szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK
irányelvének 11. cikke is a képzéseket években kifejezett tanulmányi idővel határozza meg, ezért szükséges,
hogy az Etv.-ben is ily módon járjunk el. Az év fogalma a felsőoktatásban gyakorlatilag a tanévet jelenti,
melynek tekintetében vannak ugyan országonként eltérések, mégis főszabályként a szeptember/októbertől
június/júliusig terjedő időszakot jelenti a felsőoktatásban világszerte. Az Európai Felsőoktatási Térségben
egyre szélesebb körben alkalmazott European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) szerint 60
ECTS kredit felel meg egy tanévnyi tanulmánynak. Az Etv. nem definiálja az év fogalmát, értelemszerűen azt
tekinti egy évnek, ami az adott képzést folytató ország oktatási rendszere szerint annak minősül.
Az Etv. jelen módosítása lehetővé teszi, hogy a nem egyetemi szintű felsőoktatási intézményekben szerzett
felsőfokú végzettségeket alapfokozatként lehessen elismerni. Korábban is voltak és jelenleg is vannak olyan
felsőoktatási intézmények, amelyek ún. nem egyetemi szintű felsőoktatási intézménynek minősülnek. (A 2001.
évi XCIX. törvénnyel kihirdetett, ún. Lisszaboni Elismerési Egyezmény értelmező jelentése az ilyen típusú
intézmények között említi például a magyar főiskolát, a német Fachhochschulét vagy a holland hogescholét.)
Az intézmény jogállása gyakran meghatározza az általa adományozott fokozat szintjét is, bár az elmúlt
években történtek e téren változások, például a magyar főiskolákon is lehetővé vált már nem kizárólag csak
főiskolai, hanem egyetemi végzettséget is szerezni. Az elismerésre vonatkozó hazai törvényi szabályozás
megalkotásánál figyelemmel kell lenni arra is, hogy az Etv. rendelkezései jól alkalmazhatóak legyenek nem
csak a közelmúltban, hanem az akár évtizedekkel ezelőtt megszerzett oklevelek elismerésére is.
A módosító rendelkezés célja az Etv. végzettségi szint elismerésére vonatkozó rendelkezéseinek
megfeleltetése az Ftv. rendelkezéseinek. E jogszabályhely összhangot teremt a magyar felsőoktatásnak a
bolognai folyamattal összefüggésben megváltozott képzési rendszerével, valamint a magyar felsőoktatási
intézményekben szerezhető fokozatokkal, azaz azzal, hogy a főiskolai és egyetemi végzettséget felváltotta az
alapfokozat és a mesterfokozat.
Az Etv. a tanulmányok mérhetőségével kapcsolatban továbbra is a képzés években megadott időtartamát
veszi figyelembe, jóllehet a kredit, illetve a tanulmányi eredmények, kompetenciák mint újabb eszközök is
megjelenhetnének viszonyítási alapként. Mivel azonban az Európai Unió kötelező érvényű közösségi
joganyaga, az Európai Parlament és a Tanács szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK
irányelvének 11. cikke is a képzéseket években kifejezett tanulmányi idővel határozza meg, ezért szükséges,
hogy az Etv. továbbra is években meghatározott tanulmányi időből induljon ki.
Az Etv. jelen módosítása lehetővé teszi, hogy a nem egyetemi szintű felsőoktatási intézményekben szerzett
felsőfokú végzettségeket alapfokozatként lehessen elismerni. Korábban is voltak és jelenleg is vannak olyan
felsőoktatási intézmények, amelyek ún. nem egyetemi szintű felsőoktatási intézménynek minősülnek. Az
elismerésre vonatkozó szabályozás arra is figyelemmel van, hogy az Etv. rendelkezései jól alkalmazhatóak
legyenek nem csak a közelmúltban, hanem az akár évtizedekkel ezelőtt megszerzett oklevelek elismerésére is.

(5) A kérelmező választhat a 14. §-ban és a 14/A. §-ban szabályozott elismerési eljárások között.

III. Fejezet
TUDOMÁNYOS FOKOZAT HONOSÍTÁSA
15. § (1) Az eljáró hatóság doktori fokozatszerzési eljárásban megszerezhető oklevél által tanúsított tudományos
fokozatként („Doctor of Philosophy”, rövidítve: PhD) vagy művészeti képzésben megszerezhető fokozatként
(„Doctor of Liberal Arts”, rövidítve: DLA) honosítja a külföldön szerzett tudományos fokozatot akkor, ha
a) azt olyan külföldi oktatási intézmény állította ki, amely a külföldi állam joga alapján tudományos fokozat
kiállítására jogosult, és
b) a tudományos fokozat megszerzésének követelményei megfelelnek vagy kiegészítő feltételek előírásával
megfeleltethetők a „Doctor of Philosophy” vagy a „Doctor of Liberal Arts” fokozat megszerzéséhez a jogszabályok
és az eljáró hatóság doktori szabályzata által előírt követelményeknek.
(2) Ha a kérelmező képzése és a megfelelő hazai képesítéshez vezető képzés között alapvető különbség van, az
eljáró hatóság a külföldi tudományos fokozat honosítását feltételekhez (doktori szigorlat, a doktori értekezés
megvédése stb.) kötheti.
(3) Az eljáró hatóság a tudományos fokozat honosításáról rendelkező határozatban feljogosítja a kérelmezőt a
doktori cím használatára.
A tudományos fokozat (PhD, DLA) honosítása a 4. § (3) bekezdése alapján azon hazai egyetem hatásköre,
amely a tudományterületre, illetve a tudományágra tekintettel hasonló tudományos fokozat odaítélésére
jogosul.
A honosítási eljárás során az egyetem a külföldi képzés tartalmát a saját képzésével veti össze, és ennek
eredményeképpen az alábbi határozatokat hozhatja: az oklevelet honosítja, a honosító határozat
meghozatalát egy közbenső határozatban kiegészítő feltétel előírásához köti, az oklevél honosítását
megtagadja.
Közbenső határozat meghozatala esetén az egyetemnek a kiegészítő feltétel teljesítésére az Áe.
rendelkezései alapján [44. § (1) bek.] megfelelő határidőt kell szabnia, és emellett a törvény 16. § (3)
bekezdésében és a 18. § (3) bekezdésében foglaltakhoz hasonlóan a kiegészítő feltétel tartalmáról (pl.:
vizsgakövetelmények) és a teljesítést koordináló szervről is értelemszerűen rendelkeznie kell.
A honosító határozat elengedhetetlen tartalmi eleme a doktori cím használatára feljogosító kifejezett
rendelkezés.

IV. Fejezet
A SZAKKÉPESÍTÉS ELISMERÉSE
Az alap-, közép- és felsőfokú szakképesítés elismerése, a hatósági bizonyítvány
16. § (1) Magyarországon megszerezhető, alap-, közép- vagy felsőfokú szakképesítést tanúsító bizonyítványként
olyan külföldi bizonyítvány ismerhető el, amely, figyelembe véve a kiállító külföldi intézmény jogállását, a
bizonyítvány jogi hatályát, továbbá összehasonlítva a képzés időtartamát, tartalmát, valamint a szakmai és
vizsgakövetelményeket, olyan szakképesítést tanúsít, amely Magyarországon megszerezhető vagy korábban
megszerezhető volt.
(2) Ha a kérelmező képzése és a megfelelő hazai képesítéshez vezető képzés között alapvető különbség van, az
eljáró hatóság a bizonyítvány elismerését szakmai vizsga letételéhez kötheti.
(3) Szakmai vizsga annak ellenőrzése érdekében írható elő, hogy a kérelmező rendelkezik-e a hazai képzésben
megszerezhető ismeretekkel. Szakmai vizsga előírása esetén a határozatban rendelkezni kell a vizsga
követelményeiről, a vizsgáztató szervről és a vizsga letételének határidejéről. A vizsga követelményei csak olyan
ismeretek számonkérését tartalmazhatják, amelyeket a magyar jog által meghatározott képesítési követelmények
írnak elő, vagy amelyet a hazai képzés tartalmaz, és a kérelmező külföldi tanulmányai során nem szerzett meg, vagy

nem állapítható meg, hogy megszerezte. A szakmai vizsga követelményeinek megállapításánál figyelembe kell venni
a kérelmező szakmai gyakorlatát és azt a képzést is, amelyben a kérelmező a bizonyítvány vagy az oklevél
megszerzése után vett részt.
(4) A mestervizsga elismerésére az (1)-(3) bekezdés rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.
17. § Az eljáró hatóság a külföldi oktatási intézményben szerzett bizonyítványnak a magyar általános iskolai,
szakképesítő vagy középiskolai érettségi bizonyítvánnyal való egyenértékűségéről, ha azt nemzetközi szerződés vagy
jogszabály állapítja meg, hatósági bizonyítványt állít ki.

V. Fejezet
A FELSŐFOKÚ VÉGZETTSÉGHEZ KAPCSOLÓDÓ SZAKKÉPZETTSÉG
ELISMERÉSE
18. § (1) Külföldi oklevél által tanúsított szakképzettség akkor ismerhető el a hazai felsőoktatásban megszerezhető
szakképzettségként, ha
a) a szakképzettség az oklevél által tanúsított főiskolai vagy egyetemi végzettségi szinthez kapcsolódik, és
b) megállapítható, hogy a kérelmező képzése megfelel a jogszabály által előírt képesítési, illetve képzési és
kimeneti követelményeknek és a hazai képzés rendjének.
(2) Az eljáró hatóság a szakképzettség elismerését feltételekhez kötheti. Ha a kérelmező képzése és a megfelelő
hazai képesítéshez vezető képzés között alapvető különbség van, az eljáró hatóság előírhatja, hogy a kérelmező
a) igazolja, hogy külföldön meghatározott időn keresztül gyakorolta a szakmát,
b) teljesítsen szakmai gyakorlatot,
c) tegyen szakmai vizsgát [16. § (3) bekezdés],
d) tegyen eleget más kiegészítő feltételeknek, ha a külföldi képzés rendje eltér a hazai képzés rendjétől, de a
különbség hazai felsőoktatási intézményben kiegészítő vizsgák, kiegészítő képzés teljesítésével kiküszöbölhető,
illetve
e) tegyen esküt vagy fogadalmat, ha a szakképzettség hazai gyakorlásához ezt jogszabály előírja.
(3) Szakmai gyakorlat végzése akkor írható elő, ha azt a hazai képesítési, illetve képzési és kimeneti
követelmények az oklevél megszerzésének feltételeként tartalmazzák. A határozatban rendelkezni kell a szakmai
gyakorlat időtartamáról, a gyakorlatot szervező intézményről és az intézménynél történő jelentkezés határidejéről.
(4) Az alapfokozathoz, a mesterfokozathoz, valamint a szakirányú továbbképzést tanúsító oklevélhez kapcsolódó
szakképzettség elismerésére az (1)-(3) bekezdés rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.
(5) A kérelmező kérheti külföldi oklevele által tanúsított szakképzettsége egyszakos hazai tanári
szakképzettségként történő elismerését is.
A módosító rendelkezés célja az Etv. végzettségi szint elismerésére vonatkozó rendelkezéseinek
megfeleltetése az Ftv. rendelkezéseinek. E jogszabályhely összhangot teremt a magyar felsőoktatásnak a
bolognai folyamattal összefüggésben megváltozott képzési rendszerével, valamint a magyar felsőoktatási
intézményekben szerezhető fokozatokkal, azaz azzal, hogy a főiskolai és egyetemi végzettséget felváltotta az
alapfokozat és a mesterfokozat.
Az Etv. a tanulmányok mérhetőségével kapcsolatban továbbra is a képzés években megadott időtartamát
veszi figyelembe, jóllehet a kredit, illetve a tanulmányi eredmények, kompetenciák mint újabb eszközök is
megjelenhetnének viszonyítási alapként. Mivel azonban az Európai Unió kötelező érvényű közösségi
joganyaga, az Európai Parlament és a Tanács szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK
irányelvének 11. cikke is a képzéseket években kifejezett tanulmányi idővel határozza meg, ezért szükséges,
hogy az Etv. továbbra is években meghatározott tanulmányi időből induljon ki.
Az Etv. jelen módosítása lehetővé teszi, hogy a nem egyetemi szintű felsőoktatási intézményekben szerzett
felsőfokú végzettségeket alapfokozatként lehessen elismerni. Korábban is voltak és jelenleg is vannak olyan
felsőoktatási intézmények, amelyek ún. nem egyetemi szintű felsőoktatási intézménynek minősülnek. Az
elismerésre vonatkozó szabályozás arra is figyelemmel van, hogy az Etv. rendelkezései jól alkalmazhatóak
legyenek nem csak a közelmúltban, hanem az akár évtizedekkel ezelőtt megszerzett oklevelek elismerésére is.
19. § (1) Az eljáró hatóság az oklevél elismeréséről rendelkező határozatában a kérelmezőt feljogosítja a
megfelelő hazai szakmai cím viselésére.
(2) Ha az eljáró hatóság a kérelmező állatorvos, általános orvos, fogorvos vagy jogász szakképzettségét ismeri el,
a kérelmezőt feljogosítja az egyetemi végzettséget igazoló doktori cím használatára is.
(3)

20. § Amennyiben szakma gyakorlásának feltételeiről rendelkező jogszabály elismert vagy honosított
bizonyítványról vagy oklevélről rendelkezik, azon olyan okiratot kell érteni, amelyet az adott szakképesítést, illetve
szakképzettséget tanúsító bizonyítványként, illetve oklevélként honosított (III. fejezet) vagy ismert el (IV. és V.
fejezet) az eljáró hatóság. Ha jogszabály más esetben rendelkezik elismerésről vagy honosításról, akkor azon a II.
fejezet szerinti eljárás értendő.
Számos jogszabály rendelkezik elismert vagy honosított oklevélről, azonban a tartalmi összevetés során
olykor bizonytalan, hogy adott jogszabály esetén tulajdonképpen melyik elismerési formára utal a jogalkotó.
A 20. § ezt a jogbizonytalanságot kívánja felszámolni.
Kizárólag valamely szakma gyakorlásának feltételeiről rendelkező jogszabály esetén lehet elismert, illetve
honosított oklevél, vagy bizonyítvány alatt a végzettségi szint elismerésére épülő valamelyik egyéb elismerési
formát érteni, egyéb esetekben kizárólag a végzettségi szint elismerése (II. fejezet) érthető alatta.

HARMADIK RÉSZ
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGI JOG HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ ELISMERÉS
VI. Fejezet
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGI JOG HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ ELISMERÉS
KÖZÖS SZABÁLYAI, AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGI JOG ALAPJÁN TÖRTÉNŐ
ELISMERÉS JOGI HATÁLYA
21. § (1) E törvény rendelkezéseit az ebben a részben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, ha a kérelmező
a) magyar állampolgár, valamely tagállam [28. § (1) bekezdés] állampolgára vagy azzal azonos megítélés alá eső
személy [28. § (2) bekezdés],
b) a képzés sikeres elvégzését tanúsító okiratát valamely tagállamban szerezte, és
c) Magyarországon szabályozott szakmát szándékozik gyakorolni, tekintet nélkül arra, hogy a szakmát önálló
vállalkozóként vagy foglalkoztatottként kívánja-e gyakorolni, valamint hogy a szakma, illetve a kérelmező
szabadfoglalkozású-e.
(2) A Második rész rendelkezéseit kell alkalmazni, ha az (1) bekezdésben meghatározott feltételek közül
valamelyik nem áll fenn.
22. § (1) A Harmadik rész rendelkezéseinek alkalmazásával elismert külföldi szakmai képesítéssel rendelkező
személy megkezdheti annak a szakmának a magyar állampolgárokkal azonos feltételek mellett történő gyakorlását,
amelyre a származási tagállamban felkészült, illetve amelynek gyakorlására a származási tagállamban jogosult. A
szakmai képesítés Harmadik rész szerinti elismerése nem jelenti a képzés sikeres elvégzését tanúsító okirat
végzettségi szintjének elismerését.
(2) A Harmadik rész szerinti elismerés hatálya nem terjed ki a továbbtanulásra.
(3) A kérelmező a szabályozott szakmát akkor gyakorolhatja, ha rendelkezik az adott szakma gyakorlásához
Magyarországon szükséges nyelvismerettel.

Az európai közösségi jog hatálya alá tartozó elismerés különös eljárási
szabályai
23. § (1) Az eljárás megindítására irányuló, az eljáró hatósághoz benyújtandó kérelemhez a kérelmezőnek
mellékelnie kell
a) az állampolgárságát igazoló közokirat másolatát,
b) az adott szakma gyakorlásának megkezdésére jogosító, képzés sikeres elvégzését tanúsító okiratainak, szakmai
alkalmassági bizonyítványainak, okleveleinek hiteles másolatait és hiteles fordításait,
c) a szakmai tapasztalatáról szóló igazolást és ennek hiteles fordítását, amennyiben a szakmai tapasztalat
igazolását e törvény előírja, továbbá

d) az eljárási díj megfizetését tanúsító okiratot.
(2) A tagállam állampolgárával azonos megítélés alá eső kérelmezőnek - az (1) bekezdésben foglaltakon túl kérelméhez mellékelnie kell
a) a tartózkodási jogot igazoló okmány másolatát,
b) a kutatási célú tartózkodási engedély másolatát,
c) a bevándorlási engedély, illetve a letelepedett jogállást igazoló okmány másolatát.
(3) Az eljáró hatóság előírhatja, hogy a kérelmező a szükséges mértékben szolgáltasson információt
tanulmányairól azzal a céllal, hogy meg lehessen állapítani, van-e lényeges eltérés a kérelmező képzése és az előírt
hazai képzés között. Amennyiben a kérelmező nem rendelkezik ezekkel az információkkal, az eljáró hatóság
megkeresi a származási tagállam információs szolgálatát, illetékes hatóságát vagy más illetékes testületét.
BH2008. 348. Franciaországban szerzett oklevélnek a tanulmányok befejezését kell tanúsítania; az eljárási
díj fizetési kötelezettség nem ellentétes a közösségi hűségelvvel (2001. évi C. törvény 2. §, 23. §, 14. §, 54. §).
24. § (1) Ha a kérelem a VIII. Fejezet hatálya alá tartozik, a kérelmezőnek mellékelnie kell a szakmai tapasztalatát
és annak időtartamát igazoló más tagállami igazolást is.
(2) Ha a kérelem a IX. Fejezet hatálya alá tartozik, az eljáró hatóság előírhatja, hogy a kérelmező mellékeljen
olyan más tagállami igazolást, amely azt tanúsítja, hogy a kérelmező képzés sikeres elvégzését tanúsító okirata a IX.
Fejezet hatálya alá tartozik.
25. § Az eljáró hatóság a kérelmezőt a kérelem kézhezvételétől számított huszonkét munkanapon belül tájékoztatja
a kérelem kézhezvételéről.
A szóban forgó rendelkezések lényegében a korábbi európai közösségi jogi szabályozást, tehát az
Elismerési törvény korábbi rendelkezéseit tartalmazzák.
Újdonság az, hogy a tagállamok már megkövetelhetik a bevándorolt szakemberektől a szakma
gyakorlásához szükséges nyelvismeretet, még a feltétel nélküli elismerés alá tartozó oklevelek esetében is. E
rendelkezés alkalmazásánál nem a nyelvvizsgát kell kötelezővé tenni a szakmai tevékenység folytatásához, az
eljáró hatóságnak azonban lehetősége és egyben kötelezettsége, hogy az adott szakma gyakorlására a
nyelvtudás hiánya miatt alkalmatlan (emiatt az ügyfelek, betegek, tanulók számára közvetlen hátrányt vagy
akár veszélyt jelentő) személyt a szakma gyakorlásától eltiltsa.
Az Irányelv szintén előírja, hogy az eljáró hatóság (minden esetben) tájékoztatja a kérelmezőt a kérelem
kézhezvételéről, ennek módját azonban nem írja elő. A tájékoztatás történhet a kérelem átvételekor szóban,
postai vagy elektronikus küldemény esetében elektronikus (válasz)levélben, távbeszélőn stb.

Valamely tagállamban kiállított okiratok felhasználása
26. § (1) Az eljáró hatóság a szakma gyakorlásához előírt körülmény megfelelő igazolásaként fogadja el a
származási tagállam illetékes hatósága által e körülményről kiállított igazolást, illetve - ha adott tagállamban az adott
tényről ilyen hatósági igazolás nem állítható ki - a származási tagállamban arra feljogosított más hatóság vagy
szakmai szervezet által hitelesként igazolt nyilatkozatot vagy - ha a származási tagállam jogrendje azt elismeri esküt.
(2) Ha az eljáró hatóság a kérelmező számára egészségi állapotára vonatkozó igazolás benyújtását írja elő, ennek a
kérelmező a származási tagállamban ezek igazolására szolgáló iratok benyújtásával is eleget tehet.
(3) Ha a származási tagállam nem írja elő a szakmát gyakorolni szándékozó személynek a (2) bekezdés szerinti
követelmény teljesítését, az eljáró hatóság elfogadja a származási tagállam illetékes hatósága által kiállított, a
kérelmező egészségi állapotára vonatkozó, a Magyarországon előírt tartalmú igazolást.
(4)
(5) Ha valamely szabályozott szakmát Magyarországon csak megfelelő pénzügyi helyzet igazolása vagy megfelelő
felelősségbiztosítással rendelkezés esetén lehet gyakorolni, az eljáró hatóság ennek igazolásaként elfogadja a más
tagállam biztosítóintézetének vagy hitelintézetének az igazolását is, ha az - felelősségbiztosítás esetén a fedezett
kockázatok, a kockázatok fedezésére meghatározott összeg vagy annak felső határa, illetve a kockázatviselés
esetleges korlátai alapján - a célja és a tartalma tekintetében megfelel a magyar jogszabályok által előírtaknak.
(6) Az e §-ban meghatározott igazolások hiteles fordítása és hiteles másolata az eredeti igazolások kiállítását
követő három hónapon belül használható fel a Harmadik Rész szerinti eljárásban.
(7) Az eljáró hatóság, illetve az előzetes ellenőrzést végző hatóság a birtokába került információkat zártan kezeli.
(8) Az eljáró hatóság, illetve az előzetes ellenőrzést végző hatóság megalapozott kétség esetén a kérelmező képzés
sikeres elvégzését tanúsító okiratának és más tanúsítványainak hitelességét illetően megkeresést intézhet a
származási tagállam illetékes hatóságához. Az eljáró hatóság, illetve az előzetes ellenőrzést végző hatóság abban az

esetben is megkeresheti a származási tagállam illetékes hatóságát, ha az kétséges, hogy a kérelmező képzése
megfelel-e a minimális képzési követelményeknek.
(9) Ha a képzés sikeres elvégzését tanúsító okiratot valamely tagállamban állították ki, de a képzésre egészben
vagy részben valamely más tagállamban került sor, az eljáró hatóság megkeresheti a származási tagállam illetékes
hatóságát, amennyiben megalapozott kétség merül fel abban a tekintetben, hogy
a) a kihelyezett képzést folytató oktatási intézmény elismert oktatási intézménynek minősül-e a származási
tagállamban,
b) a kihelyezett képzést folytató oktatási intézmény ugyanolyan képzést nyújt-e valamely más tagállamban, mint
amilyet ez az oktatási intézmény a származási tagállamban nyújt,
c) a kihelyezett képzést folytató oktatási intézmény által kiállított, képzés sikeres elvégzését tanúsító okirat
ugyanazokat a szakmai jogosultságokat ruházza-e át, mint amelyeket a teljes egészében a származási tagállam
területén folytatott képzés sikeres elvégzéséről kiállított okirat révén szerzett volna a kérelmező.

A szakmai cím és a képzés sikeres elvégzését tanúsító okirat által tanúsított
cím használata
27. § (1) Ha a kérelmező teljesíti a szabályozott szakma gyakorlásának feltételeit, akkor az eljáró hatóság
biztosítja számára azt a jogot, hogy használhassa Magyarországon a szakmának megfelelő magyar szakmai
megnevezést, címet. A kérelmező a szabályozott szakmát magyar szakmai megnevezés, cím használatával
gyakorolja.
(2) Állatorvos, általános orvos, fogorvos vagy jogász szakképzettség elismerése esetén az eljáró hatóság a
kérelmezőt a doktori cím használatára is feljogosítja.
(3) Ha a kérelmező teljesíti a szabályozott szakma gyakorlásának feltételeit, akkor az eljáró hatóság biztosítja
számára azt a jogot, hogy az adott idegen nyelven használhassa a külföldi képzése során megszerzett tudományos
vagy szakmai címét, illetve annak rövidítését. Ha a kérelmező idegen nyelvű tudományos vagy szakmai címe, illetve
annak rövidítése összetéveszthető valamely olyan magyar tudományos vagy szakmai címmel, illetve annak
rövidítésével, amelynek megszerzése további hazai képzést igényel, de ilyen képzésben a kérelmező nem vett részt,
akkor az eljáró hatóság előírhatja, hogy a kérelmező idegen nyelvű tudományos vagy szakmai címét, illetve annak
rövidítését az eljáró hatóság által meghatározott formában használja.
(4) Az eljáró hatóság kikötheti, hogy a (3) bekezdés szerinti címet annak az intézménynek vagy vizsgáztató
hatóságnak a neve kövesse, amely a címet odaítélte.

Értelmező rendelkezések
28. § E rész alkalmazásában a következő fogalmak esetén az alábbi meghatározásokat kell alkalmazni.
(1) Tagállamnak minősül a Magyar Köztársaság kivételével az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági
Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai
Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között
létrejött nemzetközi szerződés alapján a szakképesítések elismerése vagy - a X. fejezet alkalmazásában - a
szolgáltatásnyújtás szabadsága tekintetében az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam
állampolgárával azonos jogokat élvez.
(2) A tagállam állampolgárával azonos megítélés alá esik
a) a valamely tagállam állampolgárának, valamint a magyar állampolgárnak külön törvény szerint a szabad
mozgás és tartózkodás jogával rendelkező családtagja,
b) a kutatás céljából tartózkodási engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgár, valamint
c) a bevándorolt, illetve letelepedett jogállású személy is.
(3) Szabályozott szakmának minősül az olyan szakmai tevékenység vagy szakmai tevékenységek csoportja,
amelynek a megkezdését, folytatását vagy meghatározott módon történő folytatását jogszabály, közvetlenül vagy
közvetve, meghatározott szakmai képesítés birtoklásához köti, továbbá, amelyet külön jogszabály szabályozott
szakmának minősít. A szakma meghatározott módon történő gyakorlásának minősül különösen az, ha jogszabály
meghatározott szakmai cím használatát meghatározott képesítés birtoklásához köti.
(4) Az adott szabályozott szakma gyakorlásához Magyarországon előírt okirat megszerzéséhez vezető képzés és a
kérelmező által elvégzett képzés közötti lényeges eltérésnek az minősül, ha a kérelmező a képesítési
követelményekben meghatározott, és az adott szakma magyarországi gyakorlásához okvetlenül szükséges
ismeretanyagot lényegesen rövidebb ideig vagy jelentősen eltérő tartalommal tanulta képzése során.

(5) Képzés sikeres elvégzését tanúsító okiratnak minősül az az okirat, amelyet valamely tagállam illetékes
hatósága jogszerűen bocsátott ki olyan képzés sikeres elvégzéséről, amely túlnyomórészt valamely tagállam területén
folyt. A harmadik ország által kibocsátott okirat akkor minősül képzés sikeres elvégzését tanúsító okiratnak, ha
birtokosa annak a tagállamnak a területén, amely a szóban forgó okiratot elismerte, hároméves, az említett tagállam
által igazolt szakmai tapasztalatot szerzett.
(6) Képzés sikeres elvégzését tanúsító okiratok - az alább meghatározott sorrend szerint - a következők (a
sorrendben utóbb álló okirat az azt közvetlenül megelőzőnél egy szinttel magasabb szintű képzést tanúsít):
a) 1. szint
Képzettségi tanúsítványnak minősül az a képzés sikeres elvégzését tanúsító okirat, amelyet valamely tagállam
illetékes hatósága jogszerűen bocsátott ki, és
aa) olyan képzést tanúsít, amely nem minősül a 2., 3., 4. és 5. szint szerinti képzésnek,
ab) előzetes képzés nélkül letett vizsgát tanúsít,
ac) a szakmának valamely tagállamban három egymást követő éven át teljes munkaidőben történő gyakorlását
vagy ezzel azonos időtartamban a kérelem benyújtását megelőző tíz év folyamán részmunkaidőben történő
gyakorlását tanúsítja, vagy
ad) általános, illetve középiskolai végzettséget tanúsít.
b) 2. szint
Bizonyítványnak minősül az a középfokú képzés sikeres elvégzését tanúsító okirat, amely
ba) általános jellegű képzést tanúsít, és amelyet a 3. szint szerinti képzéstől eltérő szakmai jellegű képzés egészít
ki, amennyiben ez előírás volt, feltéve, hogy a bizonyítvány azt is tanúsítja, hogy a bizonyítvány birtokosa a képzés
mellett a szakmai gyakorlatot is sikeresen elvégezte, amennyiben ez előírás volt, vagy
bb) műszaki, illetve egyéb szakmai jellegű képzést tanúsít, és amelyet a 3. szint szerinti képzéstől eltérő szakmai
jellegű képzés egészít ki, amennyiben ez előírás volt, feltéve, hogy a bizonyítvány azt is tanúsítja, hogy a
bizonyítvány birtokosa a képzés mellett a szakmai gyakorlatot is sikeresen elvégezte, amennyiben ez előírás volt.
c) 3. szint
Végbizonyítványnak minősül az a képzés sikeres elvégzését tanúsító okirat, amely
ca) a 4. és az 5. szint alá nem tartozó olyan legalább egyéves vagy azzal egyenértékű időtartamú részidős képzést
tanúsít, amely megkezdésének előfeltétele a felsőoktatásban való továbbtanulásra jogosító középfokú végzettség
megléte volt, vagy
cb) ezzel egyenértékű, a középfokú iskolai képzés második ciklusának befejezését, valamint az e középfokú
végzettségre épülő képzés mellett adott esetben megkövetelt szakmai képzés elvégzését tanúsítja, vagy
cc) külön jogszabályban meghatározott képzést tanúsít.
d) 4. szint
Diplomának minősül az a képzés sikeres elvégzését tanúsító okirat, amely tanúsítja, hogy birtokosa sikeresen
elvégezte a középfokú végzettségre épülő, legalább három-, de legfeljebb négyéves vagy azzal egyenértékű
időtartamú részidős képzést egyetemen, más felsőoktatási intézményben vagy azonos képzési szintet nyújtó egyéb
intézményben, illetve amely azt is tanúsítja, hogy a diploma birtokosa a felsőfokú képzés mellett a szakmai
gyakorlatot is sikeresen elvégezte, amennyiben ez előírás volt.
e) 5. szint
Oklevélnek minősül az a képzés sikeres elvégzését tanúsító okirat, amely tanúsítja, hogy birtokosa négy évnél
hosszabb vagy annak megfelelő időtartamú részidős felsőfokú képzést sikeresen elvégzett valamely egyetemen, más
felsőoktatási intézményben vagy azonos képzési szintet nyújtó egyéb intézményben, illetve amely azt is tanúsítja,
hogy az oklevél birtokosa a felsőfokú képzés mellett a szakmai gyakorlatot is sikeresen elvégezte, amennyiben ez
előírás volt.
(7) Képzés sikeres elvégzését tanúsító és azzal azonos szintű okiratnak minősül továbbá:
a) az az okirat vagy okiratok összessége, amelyet valamely tagállam illetékes hatósága a tagállamban vagy egy
más tagállamban elfogadott képzés sikeres befejezését követően állított ki, és amelyet az adott tagállam illetékes
hatósága vagy jogszabálya valamely szabályozott szakma gyakorlása vagy a nem szabályozott szakma gyakorlására
történő felkészítés szempontjából a képzés sikeres elvégzését tanúsító okirattal egyenértékűnek ismert el, illetve
b) az az okirat, amely önmagában már nem felelne meg a származási tagállamban a szabályozott szakma
gyakorlására előírt követelményeknek, de az okirat birtokosa korábban szerzett jogai révén a szabályozott szakma
gyakorlására jogosult. A képzés sikeres elvégzését tanúsító és a magasabb szintű okirattal egyenértékűnek minősül
különösen az a korábban szerzett és alacsonyabb szintű okirat, amely a származási tagállamban valamely
szabályozott szakma gyakorlását még abban az esetben is lehetővé teszi az okirat birtokosa számára, ha a származási
tagállam utóbb magasabb szintű képzés sikeres elvégzését tanúsító okirat birtokolásához kötötte a szabályozott
szakma gyakorlását.

(8) Szakmai képesítésnek minősül a képzés sikeres elvégzését tanúsító okirat, a képzettségi tanúsítvány és a
szakmai tapasztalat.
(9) A kérelmező által gyakorolni kívánt hazai szabályozott szakma akkor egyezik meg azzal a szakmával,
amelynek a gyakorlására a kérelmező felkészült a származási tagállamában, ha a szakmához tartozó szakmai
tevékenységek összehasonlíthatóak.
(10) Származási tagállamnak az a tagállam minősül, amelyben a kérelmező szakmai képesítését megszerezte.
(11) Szabályozott képzésnek minősül az olyan képzés, amely, ha ez az adott tagállamban követelmény, gyakorlati
képzéssel, gyakornoki idő vagy szakmai gyakorlat teljesítésével egészül ki, és
a) amelynek követelményeit valamely szakma gyakorlására való felkészítés céljából határozták meg, vagy
b) amelynek rendjét valamely tagállam jogszabályai vagy közigazgatási előírásai határozzák meg, vagy amelynek
felügyelete, illetve jóváhagyása az erre kijelölt illetékes hatóság feladata.
(12) Szakmai tapasztalatnak minősül valamely szakmának valamely tagállamban történő tényleges és jogszerű
gyakorlása.
(13) Alkalmazkodási időszaknak minősül valamely szabályozott szakma Magyarországon történő gyakorlása az
adott szakma képesített szakemberének felügyeletével. Az eljáró hatóság előírhatja, hogy a kérelmező a szakma
gyakorlása mellett képzésben is vegyen részt. Az alkalmazkodási időszakot az eljáró hatóság által meghatározott
módon értékelni kell.
(14) Alkalmassági vizsgának minősül az olyan, magyar nyelvű elméleti, illetve gyakorlati vizsga, amelyet az
eljáró hatóság abból a célból szervez, hogy felmérje a kérelmező szakmai tudását és képességét a szabályozott
szakma Magyarországon történő gyakorlása szempontjából. Az eljáró hatóság összeállítja azoknak a tantárgyaknak a
jegyzékét, amelyek részét képezik a Magyarországon előírt képesítés megszerzéséhez szükséges képzésnek, de a
kérelmező képzésének nem voltak részei. Figyelemmel arra, hogy a kérelmező valamely tagállamban képesített
szakember, a vizsga követelményei csak olyan ismeretek számonkérésére vonatkozhatnak, amelyek a tevékenység
Magyarországon történő folytatásához elengedhetetlenek.
(15) Gazdálkodó szervezet vezetőjének minősül
a) a gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselője, az önálló telephelyű szervezeti egység vezetője,
b) a gazdálkodó szervezet tulajdonosa és az a) pont szerinti személy helyettese, ha jogai és kötelezettségei
egyébként megfelelnek a képviselt személyének, és
c) az olyan kereskedelmi-műszaki jellegű munkakört betöltő személy, aki a gazdálkodó szervezet egy vagy több
szervezeti egységét irányítja.
(16) Minimális képzési követelménynek minősül az európai közösségi jog által valamely képzésre megszabott
képesítési előírás.
(17) Hiteles fordításnak minősül a 7. § (4) bekezdésében foglaltak mellett az a magyar fordítás is, amely
hitelesnek minősül valamely tagállam joga szerint. Hiteles másolatnak minősül a 7. § (6) bekezdésében foglaltak
mellett az a másolat is, amely hitelesnek minősül valamely tagállam joga szerint.
(18) Önálló vállalkozó az, aki önállóan, üzletszerűen - rendszeresen, nyereség elérése érdekében, gazdasági
kockázatvállalás mellett - végez gazdasági tevékenységet.
(19) Letelepedés szerinti tagállam az a tagállam, ahol az önálló vállalkozó gazdasági tevékenységét ténylegesen és
tartós, huzamos jelleggel, erre a célra szolgáló vagy rendszeresített létesítmény, telep, iroda, üzlet vagy egyéb hely,
rögzített felszerelés vagy berendezés útján folytatja.
(20) Határon átnyúló szolgáltatásnyújtásnak minősül a tevékenységnek a Magyar Köztársaság területén
letelepedés nélkül, átmeneti vagy alkalmi jelleggel történő folytatása.

VII. Fejezet
A KÉPZÉS SIKERES ELVÉGZÉSÉT TANÚSÍTÓ OKIRATOK
ELISMERÉSÉNEK ÁLTALÁNOS RENDSZERE
29. § (1) E fejezet rendelkezéseit kell alkalmazni, ha a kérelmező akár önálló vállalkozóként, akár
foglalkoztatottként, szakmai képesítés birtoklásához kötött szabályozott szakmát szándékozik gyakorolni
Magyarországon, és az elismerés nem tartozik e törvény VIII. vagy IX. Fejezetének hatálya alá.
(2) Ha a VIII. vagy IX. Fejezet szabályai azért nem alkalmazhatók, mert a kérelmező szakmai képesítése nem felel
meg az adott fejezetben foglalt feltételeknek, akkor az elismerésre e fejezet szabályait kell megfelelően alkalmazni.
30. § (1) Ha valamely szabályozott szakma gyakorlása Magyarországon szakmai képesítés birtoklásához kötött, a
kérelmező szakképzettsége a szabályozott szakma gyakorlásának engedélyezésére vonatkozó jogszabályok által

előírt szakképzettséggel akkor minősül egyenértékűnek, ha a kérelmező a Magyarországon előírt képzés sikeres
elvégzését tanúsító okirat szintjénél legfeljebb egy szinttel alacsonyabb szintű képzés sikeres elvégzését tanúsító
olyan okirattal vagy képzettségi tanúsítvánnyal rendelkezik, amely feljogosítja ugyanazon szakma gyakorlására a
származási tagállamban.
(2) Az (1) bekezdés szerinti okiratnak tekintendő az olyan, a (3) bekezdésnek megfelelő képzettségi tanúsítvány
vagy képzés sikeres elvégzését tanúsító okirat is, amelyet egy olyan tagállam illetékes hatósága állított ki, amely az
adott szakmát nem szabályozza, feltéve, hogy a kérelmező az adott szakmát valamely tagállamban a kérelem
benyújtását megelőző tíz évben legalább két évig teljes munkaidőben gyakorolta.
(3) A képzettségi tanúsítvány vagy a képzés sikeres elvégzését tanúsító okirat akkor felel meg a (2) bekezdésben
foglaltaknak, ha
a) azt vagy azokat valamely tagállam illetékes hatósága jogszerűen állította ki,
b) a Magyarországon előírt képzés sikeres elvégzését tanúsító okirat szintjénél legfeljebb egy szinttel alacsonyabb
szintű képzés sikeres elvégzését tanúsító okiratnak vagy képzettségi tanúsítványnak minősül, és
c) tanúsítja, hogy birtokosa felkészült az adott szakma gyakorlására.
(4) A (2) bekezdés szerinti kétéves szakmai tapasztalat nem követelhető meg, ha a képzettségi tanúsítvány vagy
képzés sikeres elvégzését tanúsító okirat szabályozott képzést vagy külön jogszabályban meghatározott képzést
tanúsít.
31. § (1) Az eljáró hatóság három évnél nem hosszabb alkalmazkodási időszakot vagy alkalmassági vizsgát írhat
elő,
a) ha a kérelmező képzésének időtartama legalább egy évvel rövidebb az adott szabályozott szakma gyakorlásához
Magyarországon előírt képzés sikeres elvégzését tanúsító okirat megszerzéséhez szükséges időtartamnál,
b) ha a kérelmező képzés sikeres elvégzését tanúsító okiratához vezető képzés lényegesen eltér az adott
szabályozott szakma gyakorlásához Magyarországon előírt képzés sikeres elvégzését tanúsító okirathoz vezető
képzéstől, vagy
c) ha Magyarországon a szabályozott szakma egy vagy több olyan szabályozott szakmai tevékenységet is magában
foglal, amely abban a tagállamban, amelyben a képzés sikeres elvégzését tanúsító okiratot vagy képzettségi
tanúsítványt kiállították, nem része a szakmának, feltéve, hogy az adott szakmai tevékenység folytatásához
szükséges elméleti és gyakorlati ismeret megszerzése kifejezetten része a hazai képzésnek, a kérelmező képzésének
azonban nem volt.
(2) Az eljáró hatóság biztosítja, hogy a kérelmező választhasson az alkalmazkodási időszak és az alkalmassági
vizsga között.
(3) A (2) bekezdésben foglaltaktól az eljáró hatóság külön jogszabályban meghatározott esetben térhet el. Az
eljáró hatóság akkor is eltérhet a (2) bekezdésben foglaltaktól, ha olyan szakmáról van szó, amelynek gyakorlása
megköveteli a magyar jog pontos ismeretét, és amelynek állandó és lényeges része a magyar jogra vonatkozó
tanácsadás. Ebben az esetben az eljáró hatóság dönti el, hogy a kérelmezőt alkalmazkodási időszak vagy
alkalmassági vizsga teljesítésére kötelezi.
(4) Az eljáró hatóság az (1) bekezdés szerinti döntése során figyelembe veszi az arányosság elvét, így az
alkalmazkodási időszak vagy alkalmassági vizsga előírása előtt megvizsgálja, hogy a kérelmező valamely
tagállamban vagy más államban szerzett szakmai tapasztalatából származó ismeretei részben vagy egészben nem
pótolják-e a képzés során a tanulmányi követelmények lényeges eltérése miatt meg nem szerzett ismereteket. Ha az
eljáró hatóság alkalmazkodási időszak teljesítését írja elő, figyelembe veszi a kérelmező előző mondat szerinti
készségeit és szaktudását is.

Az alkalmazkodási időszak és az alkalmassági vizsga mellőzése a közös
követelményrendszer alapján
32. § Ha valamely Magyarországon szabályozott szakma külön jogszabályban meghatározott közös
követelményrendszer hatálya alá tartozik, az eljáró hatóság nem írhatja elő alkalmazkodási időszak vagy
alkalmassági vizsga teljesítését.
Az Irányelv arról is rendelkezik, hogy a képviseleti szakmai szövetségek nemzeti és európai szinten
egyaránt hozzanak létre közös követelményrendszereket, meghatározva azokat az intézkedéseket, amelyekkel a
tagállamok legalább kétharmadában, továbbá minden olyan tagállamban, amely az adott szakmát
szabályozza, kompenzálni lehet a képzési követelmények közötti lényeges eltéréseket. Amennyiben ez a
követelményrendszer megkönnyíti a szakmai képesítések elismerését, az Európai Bizottság a
követelményrendszert a komitológiai eljárás szabályai szerint a tagállamok elé terjesztheti, és a

követelményrendszerre vonatkozóan végrehajtási intézkedést kezdeményezhet. A végrehajtási intézkedés
elfogadását követően a tagállamok nem írhatnak elő kompenzációs intézkedéseket azoknak a kérelmezőknek,
akik megfelelnek a követelményrendszer feltételeinek.

VIII. Fejezet
A SZAKMAI TAPASZTALAT ELISMERÉSE
33. § E fejezet rendelkezéseit kell alkalmazni, ha a kérelmező akár önálló vállalkozóként, akár foglalkoztatottként
külön jogszabályban meghatározott tevékenységet szándékozik folytatni Magyarországon.
34. § (1) Ha a külön jogszabályban meghatározott tevékenység Magyarországon szabályozott szakmai
tevékenység, a kérelmező a szabályozott szakmai tevékenység folytatására akkor jogosult, ha a tevékenységet
valamely tagállamban
a) önálló vállalkozóként vagy gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselőjeként hat egymást követő éven keresztül
folytatta,
b) önálló vállalkozóként vagy gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselőjeként három egymást követő éven
keresztül folytatta, és bizonyítja, hogy a tevékenység megkezdését megelőzően legalább hároméves, a tevékenység
folytatására felkészítő, az adott tagállam által elismert vagy szakmai szervezet által elfogadott képzésben részesült,
c) önálló vállalkozóként vagy gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselőjeként négy egymást követő éven
keresztül folytatta, és bizonyítja, hogy a tevékenység megkezdését megelőzően legalább kétéves, a tevékenység
folytatására felkészítő, az adott tagállam által elismert vagy szakmai szervezet által elfogadott képzésben részesült,
d) önálló vállalkozóként három egymást követő éven keresztül folytatta, és bizonyítja, hogy foglalkoztatottként
további öt éven keresztül folytatta az adott tevékenységet, vagy
e) gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselőjeként öt egymást követő éven keresztül folytatta, amely
időtartamból legalább három éven keresztül egy vagy több szervezeti egység vezetőjeként műszaki munkakört töltött
be, és bizonyítja, hogy a tevékenység megkezdését megelőzően legalább hároméves, a tevékenység folytatására
felkészítő, az adott tagállam által elismert vagy szakmai szervezet által elfogadott képzésben részesült.
(2) A szabályozott szakmai tevékenység folytatását az (1) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott esetben az
eljáró hatóság nem engedélyezi, ha a kérelmező a tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző tíz évben nem
folytatta.
(3) Az (1) bekezdés e) pontja nem alkalmazható a fodrászatokban végzett tevékenységekre.
35. § (1) Ha a külön jogszabályban meghatározott tevékenység Magyarországon szabályozott szakmai
tevékenység, a kérelmező a szabályozott szakmai tevékenység folytatására akkor jogosult, ha a tevékenységet
valamely tagállamban
a) önálló vállalkozóként vagy gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselőjeként öt egymást követő éven keresztül
folytatta,
b) önálló vállalkozóként vagy gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselőjeként három egymást követő éven
keresztül folytatta, és bizonyítja, hogy a tevékenység megkezdését megelőzően legalább hároméves, a tevékenység
folytatására felkészítő, az adott tagállam által elismert vagy szakmai szervezet által elfogadott képzésben részesült,
c) önálló vállalkozóként vagy gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselőjeként négy egymást követő éven
keresztül folytatta, és bizonyítja, hogy a tevékenység megkezdését megelőzően legalább kétéves, a tevékenység
folytatására felkészítő, az adott tagállam által elismert vagy szakmai szervezet által elfogadott képzésben részesült,
d) önálló vállalkozóként vagy gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselőjeként három egymást követő éven
keresztül folytatta, és bizonyítja, hogy foglalkoztatottként további öt éven keresztül folytatta az adott tevékenységet,
e) foglalkoztatottként öt egymást követő éven keresztül folytatta, és bizonyítja, hogy a tevékenység megkezdését
megelőzően legalább hároméves, a tevékenység folytatására felkészítő, az adott tagállam által elismert vagy szakmai
szervezet által elfogadott képzésben részesült, vagy
f) foglalkoztatottként hat egymást követő éven keresztül folytatta, és bizonyítja, hogy a tevékenység megkezdését
megelőzően legalább kétéves, a tevékenység folytatására felkészítő, az adott tagállam által elismert vagy szakmai
szervezet által elfogadott képzésben részesült.
(2) A szabályozott szakmai tevékenység folytatását az (1) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott esetben az
eljáró hatóság nem engedélyezi, ha a kérelmező a tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző tíz évben nem
folytatta.

36. § (1) Ha a külön jogszabályban meghatározott tevékenység Magyarországon szabályozott szakmai
tevékenység, a kérelmező a szabályozott szakmai tevékenység folytatására akkor jogosult, ha a tevékenységet
valamely tagállamban
a) önálló vállalkozóként vagy gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselőjeként három egymást követő éven
keresztül folytatta,
b) önálló vállalkozóként vagy gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselőjeként két egymást követő éven keresztül
folytatta, és bizonyítja, hogy a tevékenység megkezdését megelőzően a tevékenység folytatására felkészítő, az adott
tagállam által elismert vagy szakmai szervezet által elfogadott képzésben részesült,
c) önálló vállalkozóként vagy gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselőjeként két egymást követő éven keresztül
folytatta, és bizonyítja, hogy foglalkoztatottként további három éven keresztül folytatta az adott tevékenységet, vagy
d) foglalkoztatottként három egymást követő éven keresztül folytatta, és bizonyítja, hogy a tevékenység
megkezdését megelőzően a tevékenység folytatására felkészítő, az adott tagállam által elismert vagy szakmai
szervezet által elfogadott képzésben részesült.
(2) A szabályozott szakmai tevékenység folytatását az (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott esetben az
eljáró hatóság nem engedélyezi, ha a kérelmező a tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző tíz évben nem
folytatta.
A szakmai tapasztalat elismerésének rendszere lényegében megegyezik a korábbi szabályozással, az alábbi
fontos eltérésektől eltekintve.
A korábbi „átmeneti” irányelvek (az 1999/42/EK irányelvvel már egységesített 64/222/EGK, 64/427/EGK,
68/364/EGK, 68/366/EGK, 68/368/EGK, 70/523/EGK, 75/368/EGK, 75/369/EGK, 82/470/EGK és
82/489/EGK irányelv) által lefedett szakmai tevékenységek kategóriáinak magában foglalásával, valamint az
elismerési típusok számának csökkentésével az Irányelv tovább kívánja egyszerűsíteni azt a szabályozást,
amely a szakmai tapasztalat elismerésének alapvető feltételeit határozza meg.
A szakmai tapasztalat elismerésekor figyelembe kell venni az adott szakmában megszerzett szakmai
tapasztalat időtartamát, valamint azt, hogy a kérelmező a szakmai tapasztalatát milyen minőségben (önálló
vállalkozóként vagy foglalkoztatottként) szerezte. Figyelembe kell venni továbbá a korábbi szakmai képzést,
melynek időtartamával csökkenteni kell az előírt szakmai tapasztalat időtartamát. Minden korábbi szakmai
képzést igazolni kell egy, a tagállam által elismert vagy egy illetékes szakmai testület által kiállított
bizonyítvánnyal.
Az Irányelv IV. mellékletének I. jegyzékében említett szakmai tevékenységek gyakorlásának a feltételei,
amelyek számos különféle ágazatra vonatkoznak a textilipartól a vegyiparon, a kőolajiparon, a
nyomdaiparon, a gyártóiparon át egészen az építőiparig, a következők:
Az Irányelv IV. mellékletének II. jegyzékében említett szakmai tevékenységek gyakorlásának az Irányelv
szerinti feltételei, amelyek számos különféle ágazatra vonatkoznak a közlekedési berendezéseket gyártó
tevékenységektől a közlekedési, postai szolgáltatásokon, a telekommunikáción át a fényképészeti stúdiókig, a
következők:
Az Irányelv IV. mellékletének III. jegyzékében említett szakmai tevékenységek gyakorlásának az Irányelv
szerinti feltételei, amelyek számos ágazatra vonatkoznak az éttermektől és szállodáktól egészen az egyéni,
közösségi, üdülési és egyéb szolgáltatásokig, a következők:
Az eddigi szabályozással összhangban az oktatási és kulturális miniszter felhatalmazást kap arra, hogy
rendeletben szabályozza az egyes rendelkezések - 34-37. §-ok - hatálya alá tartozó szakmákat.

IX. Fejezet
A KÉPZÉS SIKERES ELVÉGZÉSÉT TANÚSÍTÓ EGYES OKIRATOK
FELTÉTEL NÉLKÜLI ELISMERÉSE
37. § (1) Az eljáró hatóság e fejezet rendelkezései alapján a külön jogszabályokban meghatározott általános
orvosi, szakorvosi, ápolói, szülésznői, fogorvosi, fogszakorvosi, állatorvosi, gyógyszerészi, valamint okleveles
építészmérnöki képzés elvégzését tanúsító, a minimális közös képzési követelményekkel összhangban kiállított
okiratokat az adott szakma gyakorlásának megkezdése szempontjából a megfelelő hazai szakképzettséggel
egyenértékűként feltétel nélkül ismeri el.
(2) Ha külön jogszabály előírja, hogy
a) az (1) bekezdés szerinti okiratot meghatározott illetékes hatóságnak kell kiállítania, vagy

b) az (1) bekezdés szerinti okirat csak külön jogszabályban meghatározott igazolással együtt tartozik az (1)
bekezdés hatálya alá,
az eljáró hatóság csak akkor ismeri el az (1) bekezdés szerint a képzés elvégzését tanúsító okiratot, ha a kérelmező
képzés sikeres elvégzését tanúsító okirata e bekezdés a) vagy b) pontjának is megfelel.
Minden egyes tagállam automatikusan elismeri az Irányelv V. mellékletében szereplő orvos, ápoló,
fogorvos, állatorvos, szülésznő, gyógyszerész és építész szakmai tevékenységek folytatásának megkezdését
lehetővé tevő okleveleket és bizonyítványokat.
Jelen Irányelv kötelező minimális képzési követelményeket határoz meg a következő szakmákban:
- Orvosképzés: a szakorvosképzést általános orvosi képzésnek kell megelőznie.
Általános orvos képzés: a képzésre történő felvételhez középiskolai érettségi bizonyítvány szükséges. A
képzés legalább hatéves időtartamú vagy 5500 óra időtartamú elméleti és gyakorlati képzésből áll.
Háziorvosképzés: a háziorvosképzésre történő felvételhez általános orvosi képesítés szükséges. 2006.
január 1-jétől a háziorvosképzés legalább hároméves időtartamú.
- Ápoló: az ápolóképzésre történő felvételhez a közoktatás 10. évfolyamának elvégzését tanúsító
bizonyítvány szükséges. A képzés legalább hároméves vagy 4600 óra időtartamú elméleti és egészségügyi
intézményben folytatott gyakorlati képzésből áll, és legalább az Irányelv V. mellékletének 5.2.2. pontjában
leírt programot magában foglalja.
- Fogorvos: a fogorvosképzésre történő felvételhez középiskolai érettségi bizonyítvány szükséges. A képzés
legalább ötéves időtartamú elméleti és gyakorlati képzésből áll, és legalább az Irányelv V. mellékletének
5.3.2. pontjában leírt programot magában foglalja.
- Állatorvos: az állatorvosképzésre történő felvételhez középiskolai érettségi bizonyítvány szükséges. A
képzés legalább ötéves időtartamú elméleti és gyakorlati képzésből áll, és legalább az Irányelv V.
mellékletének 5.4.2. pontjában leírt tanulmányi programot magában foglalja.
- Szülésznő: a szülésznőképzésre történő felvételhez a közoktatás 10. évfolyamának elvégzését tanúsító
bizonyítvány szükséges. A képzés időtartama nappali képzésben három év. Azok számára azonban, akik ápoló
szakképesítéssel rendelkeznek és így nyernek felvételt a szülésznőképzésbe, a képzés ideje 18 hónapra
rövidíthető.
- Gyógyszerész: a gyógyszerészképzésre történő felvételhez középiskolai érettségi bizonyítvány szükséges. A
képzés legalább ötéves időtartamú képzés, beleértve egy legalább négyéves időtartamú, felsőoktatási
intézményben folytatott elméleti és gyakorlati képzést, továbbá egy hathónapos, közforgalmú gyógyszertárban
vagy kórházban folytatott gyakorlati képzést.
- Építész: az építészképzésre történő felvételhez középiskolai érettségi bizonyítvány szükséges. A képzés
legalább négyéves képzést foglal magában, vagy olyan hatéves képzést, amelyből legalább három év nappali
képzés. Bizonyos képesítések esetében Németország eltér az építészek képzésének feltételeitől.
Az Irányelv lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy felsőoktatási intézményeik a fenti szakmák esetében
nem nappali képzést is folytathassanak azzal a feltétellel, hogy a képzés teljes időtartama ezáltal nem válhat
rövidebbé, a képzés szintje és minősége pedig nem lehet alacsonyabb, mint a nappali képzésé.
A fenti képzések esetében az Irányelv csak minimális kötelező képzési követelményeket határoz meg,
mozgásteret hagyva a tagállamoknak a részletesebb tanulmányi program kialakítására. Ezek a képzési
előírások, amelyek az Irányelv V. mellékletében (5.2.2., 5.3.2., 5.4.2., 5.5.2. és 5.6.2. pont) találhatók, egy
komitológiai eljárás keretében módosíthatók, amennyiben ez a tudományos és műszaki fejlődés érdekében
szükséges.
Előfordulnak olyan esetek is, amelyekben az adott szakmák gyakorlóinak képzése nem felel meg a kötelező
minimális képzési követelményeknek, mivel ezeket a képzéseket a képzési követelmények harmonizációja előtt
folytatták. Mindezek ellenére az ilyen képzést végzettek korábban szerzett joguk alapján továbbra is
jogosultak az adott szakma gyakorlására, amennyiben képzésüket az Irányelv V. mellékletében meghatározott
referencia-időpontok előtt kezdték meg.
Az Elismerési törvény a feltétel nélküli elismerés szabályainak csupán a keretét határozza meg, a
részletszabályozást (ideértve a szóban forgó fejezet hatálya alá tartozó, több száz okirat megnevezésének
közzétételét) alacsonyabb szintű jogszabályok hatálya alá utalja.

X. Fejezet
A HATÁRON ÁTNYÚLÓ SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÁS SZABADSÁGA

38. § (1) A valamely más tagállamban letelepedett, ott meghatározott szakma gyakorlásával járó szolgáltatási
tevékenységet jogszerűen folytató személy határon átnyúló szolgáltatási tevékenysége keretében e fejezet
rendelkezéseinek megfelelően jogosult a Magyar Köztársaság területén az ugyanazon szakma gyakorlásával járó
szolgáltatási tevékenységet folytatni, és e tevékenysége - az e fejezetben meghatározott esetek kivételével - a
szakmai képesítésre vonatkozó jogszabályi követelmények alapján nem korlátozható.
(2) Ha a letelepedés szerinti tagállamban az adott szakma nem szabályozott szakma, az (1) bekezdés szerinti jog
csak azt a szolgáltatásnyújtót illeti meg, aki a letelepedés szerinti tagállamban a szolgáltatásnyújtást megelőző tíz év
folyamán legalább két évig folytatta a tevékenységet.
(3) A (2) bekezdés szerinti kétéves szakmai tapasztalat akkor sem követelhető meg a szolgáltatásnyújtótól, ha a
letelepedés szerinti tagállamban a szakma gyakorlására felkészítő képzés szabályozott képzésnek minősül.
(4) Az (1) bekezdés szerint folytatott szolgáltatási tevékenységre alkalmazni kell a Magyar Köztársaság területén
letelepedett szolgáltatásnyújtók tevékenységére alkalmazandó, a szakmai képesítéssel közvetlenül összefüggő, így
különösen a szakmához tartozó tevékenységi kör meghatározására, a szakmai címek használatára, a szolgáltatást
igénybe vevők biztonságával és érdekeinek védelemével közvetlenül és kifejezetten összefüggő súlyos mulasztások
esetén irányadó fegyelmi rendelkezésekre vonatkozó jogszabályi, közigazgatási és szakmai magatartási szabályokat.

A szolgáltatásnyújtó mentességei
39. § (1) A 38. § szerint a szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező szolgáltatásnyújtó a Magyar Köztársaság
területén folytatott, határon átnyúló szolgáltatásnyújtása tekintetében mentesül az alábbi, más jogszabály által előírt
követelmények teljesítése alól:
a) valamely szakmai szervezet vagy testület engedélyének beszerzése, szakmai szervezet vagy testület általi
nyilvántartásba vétel, vagy szakmai szervezetben vagy testületben tagság betöltése,
b) társadalombiztosítási szervnél történő nyilvántartásba vétel a biztosított személyek javára végzett
tevékenységekre vonatkozó elszámolás céljából.
(2) Az (1) bekezdés a) pontjától eltérően, az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére, illetve folytatására
való jogosultságot szabályozó törvény a 38. § (4) bekezdésében meghatározott rendelkezések érvényesítése céljából
a szolgáltatásnyújtónak valamely szakmai szervezet vagy testület általi ideiglenes nyilvántartásba vételét, vagy ilyen
szervezet vagy testület tagjai közé való ideiglenes felvételét kötelezővé teheti.
(3) A (2) bekezdés szerinti esetben a szolgáltatásnyújtót a 40. § szerinti hiánytalan bejelentés alapján bármilyen
további előzetes vizsgálat nélkül nyilvántartásba kell venni, illetve fel kell venni a szakmai szervezet vagy testület
tagjai közé. A nyilvántartásba vétel, illetve a tagsági jogviszony a szolgáltatásnyújtás megkezdésének, illetve
folytatásának nem feltétele.
(4) Az (1) bekezdés b) pontja nem érinti a szolgáltatásnyújtó azon kötelezettségét, hogy az általa folytatott
szolgáltatási tevékenységről annak megkezdése előtt vagy sürgős esetben utólag tájékoztassa az illetékes
társadalombiztosítási szervet.

A határon átnyúló szolgáltatásnyújtás bejelentése, a külföldi és a hazai
szakmai cím használata, a szolgáltatásnyújtó szakmai képesítésének
ellenőrzése
40. § (1) A 38. § szerint a szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező szolgáltatásnyújtó a Magyar Köztársaság
területén való, határon átnyúló, a Kormány rendeletében meghatározott szolgáltatási tevékenység folytatására
irányuló szándékát annak első alkalommal való megkezdése előtt köteles bejelenteni az adott szabályozott szakma
tekintetében az elismerésért felelős hatóságnak, illetve a 41. § szerinti előzetes ellenőrzést végző hatóságnak.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentés tartalmát, a bejelentés esetleges megújítása szabályait, valamint a
bejelentéssel együtt benyújtandó iratokat a Kormány rendeletben állapítja meg.
(3) A szolgáltatásnyújtó a tevékenysége e fejezet szerinti folytatásakor - a (4) bekezdésben és a 41. § (7)
bekezdésében foglalt kivétellel - a letelepedése szerinti tagállamban az adott szakmához tartozó szakmai címét
köteles használni, a letelepedés szerinti tagállam hivatalos nyelvén. Ha a szolgáltatásnyújtó szakmai címe
összetéveszthető valamely magyar szakmai címmel, a szolgáltatásnyújtó a tevékenységét úgy folytathatja, hogy a
külföldi szakmai címet odaítélő intézmény vagy vizsgáztató hatóság nevének feltüntetésével használja a külföldi
szakmai címet. Ha a szolgáltatásnyújtó letelepedése szerinti tagállamban az adott szakmához nem tartozik szakmai

cím, a szolgáltatásnyújtó a tevékenységét a képzés sikeres elvégzését tanúsító okirata által tanúsított idegen nyelvű
cím használatával folytathatja.
(4) A szolgáltatásnyújtó a megfelelő hazai szakmai címet használva folytathatja tevékenységét, ha az a IX. Fejezet
hatálya alá tartozik.
41. § (1) A szolgáltatásnyújtó a Kormány rendeletében meghatározott, népegészségügyi vagy a szolgáltatás
igénybe vevőjének vagy más személyeknek az életét, testi épségét érintő kockázatokat magában hordozó
szabályozott szakma gyakorlását - ide nem értve a IX. Fejezet hatálya alá tartozó szabályozott szakmát - csak azt
követően kezdheti meg, hogy azt az előzetes ellenőrzést végző hatóság a 40. § szerinti bejelentés alapján a Magyar
Köztársaság területén való, határon átnyúló szolgáltatási tevékenysége első alkalommal való megkezdése előtt a
szolgáltatásnyújtó szakmai képesítésének ellenőrzését követően engedélyezi (előzetes ellenőrzés). Az előzetes
ellenőrzés során a hatóság csak azt vizsgálhatja - a feltétlenül szükséges mértékben -, hogy a szolgáltatásnyújtó
szakmai felkészültsége megfelelő-e annak elkerülésére, hogy a szolgáltatás igénybe vevője vagy más személy életét,
testi épségét súlyos károsodás vagy sérelem érje.
(2) Az (1) bekezdés szerinti előzetes ellenőrzést végző eljáró hatóság a bejelentés és a bejelentéssel együtt
benyújtandó iratok beérkezését követő egy hónapon belül dönt.
(3) Az előzetes ellenőrzést végző hatóság
a) a szolgáltatásnyújtást a képesítés előzetes ellenőrzése nélkül engedélyezi, ha azonos képesítés előzetes
ellenőrzése alapján az adott szakma folytatását korábban már az (5) bekezdés szerinti feltétel kikötése nélkül
engedélyezte,
b) a szolgáltatásnyújtást engedélyezi,
c) a szolgáltatásnyújtást az (5) bekezdés szerinti feltétellel engedélyezi, vagy
d) a szolgáltatás nyújtását megtiltja, ha az engedély megadásának jogszabályi feltételei hiányoznak.
(4) Indokolt esetben az előzetes ellenőrzést végző hatóság vezetője a (2) bekezdés szerinti határidőt a határozat
meghozatalára rendelkezésre álló határidőn belül egy hónappal meghosszabbíthatja.
(5) Amennyiben lényeges eltérés van a szolgáltató szakmai képesítése és a hazai jogszabály által előírt szakmai
képesítés között, és ez az eltérés olyan mértékű, hogy az veszélyt jelent a szolgáltatás igénybe vevője vagy más
személy életére, testi épségére nézve, az előzetes ellenőrzést végző hatóság előírhatja, hogy a szolgáltatásnyújtó csak
azt követően folytathatja tevékenységét, hogy - elsősorban alkalmassági vizsga letételével - igazolta, hogy a hiányzó
ismereteket vagy szaktudást más módon megszerezte.
(6) Az előzetes ellenőrzést végző hatóság az (5) bekezdés szerinti feltétel teljesítésének körülményeit úgy állapítja
meg, hogy a feltétel sikeres teljesítése esetében a szolgáltatásnyújtó tevékenységét a szolgáltatásnyújtást feltétellel
engedélyező döntés meghozatalától számított egy hónapon belül megkezdhesse.
(7) Ha az előzetes ellenőrzést végző hatóság ellenőrizte a külföldi szakmai képesítést, a szolgáltatásnyújtó a
megfelelő hazai szakmai cím használatával folytathatja a tevékenységét.
(8) Ha az előzetes ellenőrzést végző hatóság a (2) vagy (4) bekezdésben meghatározott határidőn belül nem hozza
meg a döntését, a szolgáltatásnyújtást engedélyezettnek kell tekinteni.
(9) Az előzetes ellenőrzést végző hatóság internetes honlapján közzéteszi azoknak a képesítéseknek a felsorolását,
amelyek esetében az (3) bekezdés a) pontja szerint eltekint az előzetes ellenőrzéstől.

A szolgáltatás igénybe vevőjének tájékoztatása
42. § Ha a szolgáltatásnyújtás a letelepedés szerinti tagállam szakmai címének vagy a képzés sikeres elvégzését
tanúsító okirat által tanúsított címnek a használatával történik, a magyar és az európai közösségi jogban foglalt egyéb
tájékoztatási követelmények teljesítésén kívül a szolgáltatásnyújtó a szolgáltatás igénybe vevőjét tájékoztatja a
következő adatokról is:
a) ha a szolgáltatásnyújtó szerepel cégnyilvántartásban vagy hasonló nyilvános jegyzékben, annak a
nyilvántartásnak a neve, amelybe bejegyezték, a bejegyzés száma vagy az adott nyilvántartásban szereplő azonosító,
b) ha a szolgáltatásnyújtó tevékenysége a letelepedés szerinti tagállamban engedélyköteles, az illetékes felügyeleti
hatóság neve és címe,
c) annak a szakmai szövetségnek vagy hasonló testületnek a megnevezése, amely a szolgáltatásnyújtót
nyilvántartásba vette,
d) a szolgáltatásnyújtó szakmai címe, vagy ha a letelepedés szerinti tagállamban nem létezik ilyen cím, a
szolgáltatásnyújtó képzés sikeres elvégzését tanúsító okirata által tanúsított címe és annak a tagállamnak a
megnevezése, amelyben azt megszerezte,

e) ha a szolgáltatásnyújtó hozzáadottértékadó-köteles tevékenységet folytat, az Európai Tanácsnak a tagállamok
forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról szóló irányelve 22. cikkének (1) bekezdésében
meghatározott hozzáadottértékadó-azonosítószám és
f) a szolgáltatásnyújtónak a szakmai felelősségére vonatkozó biztosítási fedezettel, valamint egyéb, egyéni vagy
kollektív védelemmel kapcsolatos adatai.
Egy adott tagállamnak az Európai Közösség valamely tagállamában törvényesen letelepedett állampolgára
ideiglenes és eseti alapon bármely másik tagállamban eredeti szakmai címét használva szolgáltatást nyújthat
anélkül, hogy el kellene ismertetnie a képesítését.
A fogadó tagállam előírhatja, hogy a szolgáltatást nyújtó a szolgáltatásnyújtás megkezdése előtt tegyen
nyilatkozatot, és azt évente újítsa meg. A fogadó tagállam a szolgáltatást nyújtani kívánótól azt is
megkövetelheti, hogy az első szolgáltatást megelőzően nyújtson be bizonyos, az Irányelvben felsorolt, például
a szolgáltatást nyújtó nemzetiségére, törvényes letelepedésére és a szakmai képesítéseire vonatkozó iratokat.
Amennyiben a fogadó tagállam pro forma regisztrációt követel meg az illetékes szakmai szervezetnél, ennek
automatikusan kell megtörténnie. Olyan szakmák esetében, amelyeknek közegészségügyi vagy közbiztonsági
vonatkozásai vannak, és nem esnek automatikus elismerés alá, a fogadó tagállam - az arányosság elvének
keretein belül - előzetesen ellenőrizheti a szolgáltatást nyújtó szakmai képesítéseit.
Azokban az esetekben, amelyekben a szolgáltatást a letelepedés szerinti tagállam eredeti szakmai címét
használva nyújtják, a fogadó tagállam illetékes hatóságai a szolgáltatást nyújtó számára meghatározott
adatok közlését írhatják elő.
43-53. §

X/A. Fejezet
A MÉRGEZŐ TERMÉKEK KERESKEDELEMÉRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS
RENDELKEZÉSEK
53/A. § (1) A (2)-(9) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni, ha a kérelmező
a) mérgező termékek kereskedelmével vagy forgalmazásával kíván foglalkozni Magyarországon, és szakmai
tevékenysége külön jogszabály hatálya alá tartozik, vagy
b) a VIII. Fejezet hatálya alá tartozó, külön jogszabályban meghatározott szakmai tevékenysége mérgező termékek
felhasználását igényli.
(2) Ha az (1) bekezdés a) pontja szerinti tevékenység Magyarországon szabályozott szakmai tevékenység, a
kérelmező a szabályozott szakmai tevékenység gyakorlására akkor jogosult, ha a tevékenységet valamely
tagállamban
a) önálló vállalkozóként vagy gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselőjeként öt egymást követő éven keresztül
folytatta,
b) önálló vállalkozóként vagy gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselőjeként két egymást követő éven keresztül
folytatta, feltéve, hogy rendelkezik olyan igazolással, amely tanúsítja, hogy mérgező termékek kereskedelmére és
forgalmazására jogosult valamely tagállamban,
c) önálló vállalkozóként vagy gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselőjeként három egymást követő éven
keresztül folytatta, és bizonyítja, hogy a tevékenység megkezdését megelőzően a tevékenység gyakorlására
felkészítő, az adott tagállam által elismert képzésben részesült,
d) foglalkoztatottként három egymást követő éven keresztül folytatta, feltéve, hogy rendelkezik olyan igazolással,
amely tanúsítja, hogy mérgező termékek kereskedelmére és forgalmazására jogosult valamely tagállamban, vagy
e) foglalkoztatottként négy egymást követő éven keresztül folytatta, és bizonyítja, hogy a tevékenység
megkezdését megelőzően a tevékenység gyakorlására felkészítő, az adott tagállam által elismert képzésben részesült.
(3) A (2) bekezdés rendelkezései kizárólag azon becsomagolt mérgező termékek kereskedelmére és
forgalmazására vonatkoznak, amelyeket eredeti csomagolásukban szándékoznak a fogyasztókhoz eljuttatni.
(4) Ha az (1) bekezdés b) pontja szerinti tevékenység Magyarországon szabályozott szakmai tevékenység, a
kérelmező a szabályozott szakmai tevékenység gyakorlására akkor jogosult, ha a tevékenységet valamely
tagállamban
a) önálló vállalkozóként vagy gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselőjeként hat egymást követő éven keresztül
folytatta,

b) önálló vállalkozóként vagy gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselőjeként három egymást követő éven
keresztül folytatta, feltéve, hogy rendelkezik olyan igazolással, amely tanúsítja, hogy mérgező termékek
felhasználására jogosult valamely tagállamban,
c) önálló vállalkozóként vagy gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselőjeként négy egymást követő éven
keresztül folytatta, és bizonyítja, hogy a tevékenység megkezdését megelőzően a tevékenység gyakorlására
felkészítő, a tagállam által elismert képzésben részesült,
d) foglalkoztatottként négy egymást követő éven keresztül folytatta, feltéve, hogy rendelkezik olyan igazolással,
amely tanúsítja, hogy mérgező termékek felhasználására jogosult valamely tagállamban, vagy
e) foglalkoztatottként öt egymást követő éven keresztül folytatta, és bizonyítja, hogy a tevékenység megkezdését
megelőzően a tevékenység gyakorlására felkészítő, a tagállam által elismert képzésben részesült.
(5) A (4) bekezdés a), c) és e) pontjai nem alkalmazhatók, ha a kérelmező külön jogszabályban meghatározott,
nagyon mérgező termékeket, illetve irtószereket kíván felhasználni.
(6) A (4) bekezdés b) és d) pontjában meghatározott esetben, ha a kérelmező külön jogszabályban meghatározott,
nagyon mérgező termékeket, illetve irtószereket kíván felhasználni, akkor a kérelmező kizárólag abban az esetben
jogosult a nagyon mérgező termékek, illetve irtószerek magyarországi felhasználására, ha a kérelmező igazolása azt
is tanúsítja, hogy mely nagyon mérgező termék vagy termékek, illetve irtószer vagy irtószerek felhasználására
jogosult valamely tagállamban.
(7) A (2) bekezdés a) pontja, a (4) bekezdés a) pontja és a (6) bekezdés szerinti esetben a kérelmező akkor
folytatta tevékenységét az előírt időtartamig, ha tevékenységét a kérelem benyújtásakor is folytatja, vagy ha
tevékenységét megszüntette, akkor a tevékenység megszüntetésétől a kérelem benyújtásáig nem telt el két évnél
hosszabb időtartam.
(8) Ha a kérelmező azon igazolásából, amely tanúsítja, hogy mérgező termékek kereskedelmére és forgalmazására
jogosult valamely tagállamban, vagy a kérelmező által a tevékenység megkezdését megelőzően elvégzett, a
tevékenység gyakorlására felkészítő, az adott tagállam által elismert képzése alapján megállapítható, hogy
a) a kérelmező csak meghatározott mérgező termékek kereskedelmére, forgalmazására vagy felhasználására
jogosult, illetve a képzés a kérelmezőt csak meghatározott mérgező termékek kereskedelmére, forgalmazására vagy
felhasználására készítette fel, vagy
b) a kérelmező meghatározott mérgező termékek kereskedelmére, forgalmazására vagy felhasználására nem
jogosult, illetve a képzés a kérelmezőt meghatározott mérgező termékek kereskedelmére, forgalmazására vagy
felhasználására nem készítette fel,
akkor az eljáró hatóság az igazolásban foglalt korlátozásoknak megfelelően korlátozza azon mérgező termékek körét,
amelyek kereskedelmére, forgalmazására vagy felhasználására a kérelmező jogosult Magyarországon.
(9) A (8) bekezdés rendelkezéseit megfelelően kell alkalmazni a (8) bekezdésben meghatározott mérgező
anyagokkal megegyező aktív hatóanyagokat tartalmazó, valamint az emberi, állati vagy növényi egészségre nézve a
(8) bekezdésben meghatározott mérgező termékekével megegyező, közvetlen vagy közvetett kockázatot jelentő
mérgező termékek esetében.
A paragrafus a 8/2004. (XII. 1.) EüM-FVM-KvVM együttes rendeletben meghatározott mérgező termékek
kereskedelmével vagy forgalmazásával, illetve a mérgező termékek felhasználását igénylő tevékenységi
körökkel kapcsolatban külön-külön meghatározza azokat a szakmai gyakorlatra vonatkozó jogosultsági
időket, melyek igazolása esetén a kérelmező jogosulttá válik hasonló hazai tevékenység végzésére.
A szabályozás kizárólag az eredeti csomagolásban lévő mérgező anyagok kereskedelmére és
forgalmazására vonatkozik.
A törvény az Irányelv 3. cikkével összhangban olyan tevékenységek esetén, amelyek nagyon mérgező
anyagok hivatásszerű használatával járnak, további korlátozásokat határoz meg.
Ezen anyagok a következők:
- hidrogén-cianid és oldható sói,
- hidrogén-fluorid és oldható sói,
- akrilonitril,
- sűrített cseppfolyósított ammónia,
- metil-bromid,
- klórpikrin,
- foszfor-hidrogén és annak felszabadítására képes termékek,
- etilén-oxid,
- szén-diszulfid,
- szén-tetraklorid és
- triklór-acetonitril.

A csatlakozási szerződés II. melléklete 3. A szolgáltatások nyújtásának szabadsága fejezetének 2. pontja
úgy módosította a 74/557/EGK irányelvet Magyarország tekintetében, hogy továbbra is a nemzeti szabályozás
hatálya alá tartoznak a 3/1969. (V. 16.) EüM rendelet hatálya alá tartozó anyagok és készítmények, azaz az
irtószernek minősülő (fentebb, és a 74/556/EGK irányelvben felsorolt) biocidok.
A törvény pontosan előírja, hogy milyen körülmények fennállása esetén jogosult a kérelmező az adott
mérgező anyagokkal kapcsolatos tevékenység hazai folytatására. Fontos előírás, hogy a kérelmezőnek
igazolnia kell azt, hogy a mérgező anyagok mely körére terjed ki a kereskedés, illetve a forgalmazás
lehetősége, így a benyújtott dokumentumok alapján az eljáró hatóság a mérgező anyagok körének
meghatározásával korlátozhatja a tevékenység végzésére jogosító engedélyt.
54-60. §
BH2008. 348. Franciaországban szerzett oklevélnek a tanulmányok befejezését kell tanúsítania; az eljárási
díj fizetési kötelezettség nem ellentétes a közösségi hűségelvvel (2001. évi C. törvény 2. §, 23. §, 14. §, 54. §).

NEGYEDIK RÉSZ
A HAZAI BIZONYÍTVÁNYOKRÓL, OKLEVELEKRŐL ÉS A HAZAI
SZAKMAI GYAKORLATRÓL SZÓLÓ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY, A
TÁJÉKOZTATÁS, A RÉSZTANULMÁNYOK BESZÁMÍTÁSA, AZ ELJÁRÁS
DÍJA ÉS A ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
XI. Fejezet
A HAZAI BIZONYÍTVÁNYOKRÓL, OKLEVELEKRŐL ÉS A HAZAI
SZAKMAI GYAKORLATRÓL SZÓLÓ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY ÉS A
MÁS EGT-ÁLLAMI HATÓSÁGOK ÁLTALI MEGKERESÉSEK TELJESÍTÉSE
60/A. § (1) Az eljáró hatóság kérelemre a hazai bizonyítványról vagy oklevélről hatósági bizonyítványt állít ki. A
hatósági bizonyítvány azt igazolja, hogy a bizonyítványt vagy az oklevelet hazai oktatási intézmény állította ki,
továbbá igazolja a bizonyítvány vagy az oklevél által tanúsított végzettségi szintet, szakképesítést vagy
szakképzettséget. Ha a bizonyítvány vagy oklevél továbbtanulásra, továbbtanulásra történő jelentkezésre vagy
szabályozott szakma gyakorlására is feljogosít, akkor a hatósági bizonyítvány ezeket a körülményeket is igazolja. Ha
a szabályozott szakmához tartozó szakmai tevékenység részben azonos vagy összetéveszthető egy másik
szabályozott szakmához tartozó szakmai tevékenységgel, az eljáró hatóság megállapíthatja, hogy az oklevél vagy a
bizonyítvány mely szabályozott szakma vagy mely szabályozott szakmai tevékenység gyakorlására nem jogosít
Magyarországon.
(2) A kérelmezőnek a bizonyítványa vagy az oklevele hatósági bizonyítvánnyal történő igazolására irányuló
kérelméhez mellékelnie kell a bizonyítványa vagy oklevele másolatát.
60/B. § (1) Az eljáró hatóság kérelemre hatósági bizonyítványt állít ki arról, hogy a kérelmező valamely
szabályozott szakmát Magyarországon ténylegesen és jogszerűen gyakorolt, illetve amennyiben ezt a szakmát
gazdálkodó szervezet vezetőjeként [28. § (15) bekezdés] vagy egyéni vállalkozóként gyakorolta, akkor erről a
körülményről is.
(2) A kérelmezőnek a szabályozott szakma gyakorlásának hatósági bizonyítvánnyal történő igazolására irányuló
kérelméhez mellékelnie kell:
a) a kérelmező tényleges és jogszerű szakmagyakorlásáról szóló munkáltatói, jegyzői vagy kamarai nyilatkozatot,
b) a kérelmező egyéni vállalkozói tevékenység bejelentéséről az egyéni vállalkozóról szóló törvényben
meghatározott igazolásának másolatát vagy munkaszerződését.
(3) Amennyiben a kérelmező a szabályozott szakmát gazdálkodó szervezet vezetőjeként gyakorolta, kérelméhez a
(2) bekezdésben meghatározott iratokon túlmenően mellékelnie kell:
a) a kérelmező munkáltatójának szervezeti felépítését bemutató iratot,
b) a kérelmező által vezetett szervezet vagy szervezeti egység munkavállalóinak munkaszerződését.

60/C. § (1) A Kormány által kijelölt eljáró hatóság kérelemre a hazai bizonyítványról vagy oklevélről hatósági
bizonyítványban igazolja, hogy a bizonyítvány vagy az oklevél szakmai és vizsgakövetelményei, illetve képesítési
követelményei összhangban állnak az európai közösségi jog által meghatározott minimális képzési
követelményekkel.
(2) Ha az (1) bekezdésben meghatározott hatósági bizonyítvány kiállítása azért nem lehetséges, mert a
bizonyítvány vagy az oklevél szakmai és vizsgakövetelményei, illetve képesítési követelményei nem állnak
összhangban az európai közösségi jog által meghatározott minimális képzési követelményekkel, akkor a Kormány
által kijelölt eljáró hatóság a kérelmező hazai szakma gyakorlatáról kérelemre a 60/B. § rendelkezései szerint
hatósági bizonyítványt állít ki.
60/D. § (1) Az eljáró hatóság az Európai Unió más tagállama vagy az Európai Gazdasági Térségben részes más
állam (a továbbiakban: EGT-állam) illetékes hatósága általi megkeresésben foglalt kérdések megválaszolása
érdekében jogosult a másik EGT-állam illetékes hatósága által közölt, az előtte folyó eljárásban az adott szakma
gyakorlása feltételeinek fennállását igazoló adatok ellenőrzésére.
(2) Az (1) bekezdés szerinti ellenőrzés érdekében az eljáró hatóság jogosult a bűnügyi nyilvántartó szervtől arra a
tényre vonatkozó adatot igényelni, hogy a bűntettesek nyilvántartásában vagy a hátrányos jogkövetkezmények alatt
álló, büntetlen előéletű személyek nyilvántartásában kezel-e a más EGT-állam illetékes hatósága által közölt
adatokkal egyező adatokat, és jogosult ezt az adatot az ellenőrzés időtartamáig kezelni.
(3) Az eljáró hatóság az (1) bekezdésben meghatározott ellenőrzés érdekében jogosult más hatóságtól arra
vonatkozó tényadatot igényelni, hogy az általa vezetett nyilvántartásokban kezel-e a más EGT-állam illetékes
hatósága által közölt adatokkal egyező adatokat, és jogosult ezt az adatot az ellenőrzés időtartamáig kezelni a
következők tekintetében:
a) engedélyhez vagy más feltételhez kötött tevékenység folytatása esetén az érintett személy rendelkezik-e a
szükséges engedéllyel, feltételekkel, vagy
b) a kérelmező nem áll-e az adott szakma gyakorlását megtiltó vagy az adott szakma gyakorlását meghatározott
ideig vagy mértékben korlátozó jogerős hatósági határozat vagy jogszabályban kötelezően előírt valamely
szervezethez tartozás esetén az ilyen szervezet által kiszabott jogerős fegyelmi büntetés hatálya alatt.
(4) Az eljáró hatóság a (2) és a (3) bekezdés alapján, valamint a szakmai tevékenység ellenőrzése céljából általa
kezelt más adatokból levont következtetéseiről és az ezeket megalapozó adatokról a másik EGT-állam illetékes
hatóságát a megkeresésben feltett kérdésekre válaszolva, az ahhoz szükséges körben és mértékben tájékoztatja.
(5) Az eljáró hatóság az e §-ban meghatározott adatokat más célra nem használhatja fel, adatállományban nem
rögzítheti és más szervnek nem továbbíthatja.
(6) A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI.
törvény (a továbbiakban: Szolgtv.) hatálya alá tartozó tevékenységek vonatkozásában az (1) bekezdés szerinti
megkeresések tekintetében a Szolgtv. rendelkezéseit kell alkalmazni.

XII. Fejezet
TÁJÉKOZTATÁS
61. § (1) A kérelmező vagy hozzájárulásával más személy a külföldön megszerzett bizonyítványának vagy
oklevelének tartalmáról a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséért felelős hatóságtól tájékoztatást kérhet.
(2) A tájékoztatásnak jogi hatálya nincs, a bizonyítvány vagy oklevél birtokosát vagy más személyt a
tájékoztatásban foglaltak nem kötik.
A XI. fejezetben szabályozott jogintézménynek, a tájékoztatásnak célja az, hogy az olyan oklevéllel
rendelkezők is méltányos elbírálásban részesülhessenek a munkaerőpiacon, akik Magyarországon nem
megszerezhető oklevéllel rendelkeznek.
Ha a kérelmező nem szabályozott szakmát kíván gyakorolni, akkor jogi szempontból mindegy, hogy
rendelkezik-e oklevéllel, és ha igen, akkor milyen jellegűvel. A munkaerőpiac azonban a nem szabályozott
szakmák betöltése esetén is szelektál. Ez természetesen megnehezíti azoknak a helyzetét, akik a
munkaerőpiacon olyan oklevéllel jelennek meg, amelyet az országban nem ismernek.
A hivatalos hatósági értékelés az ún. de facto recognition szerepét tölti be, jogi hatálya azonban nincs.

XIII. Fejezet

A RÉSZTANULMÁNYOK BESZÁMÍTÁSA
62. § (1) Külföldön folytatott, nem befejezett alap-, közép- vagy felsőfokú iskolai (rész-) tanulmányok
beszámítása a külföldi oktatási intézmény jogállásának, a tanulmányi idő és a tanulmányi követelmények
figyelembevételével, valamint a hazai és a külföldi tanulmányi kötelezettségek összehasonlítása alapján történik.
(2) A résztanulmányok beszámítására irányuló kérelemhez csatolni kell a 7. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti
okiratokat és azok hiteles fordítását. Az oktatási intézmény nem hiteles fordítást is elfogadhat.
(3) Az oktatási intézmény a résztanulmányok beszámításának feltételéül különbözeti vizsgák teljesítését szabhatja
meg.
(4) Az oktatási intézmény akkor számíthat be külföldön folytatott résztanulmányokat, ha a kérelmező külföldön
elismert intézményben folytatta tanulmányait.
(5)
63. § Nemzetközi szerződés vagy annak alapján kötött intézményközi megállapodás a résztanulmányok ajánlott
vagy kötelező beszámítását is előírhatja.
A be nem fejezett tanulmányok beszámítása azon iskola feladata, ahol a kérelmező tanulmányait folytatni
kívánja. A törvény ezzel a megoldással a Lisszaboni Egyezménnyel összhangban álló korábbi hazai
gyakorlatot követi.

XIV. Fejezet
AZ ELJÁRÁS DÍJA
64. § (1) A kérelmezőnek az e törvény I., II., XI. és XII. Fejezete szerinti eljárásért a kérelem benyújtásakor
hatályos, jogszabályban megszabott kötelező legkisebb munkabér egynegyedének megfelelő összeget (a
továbbiakban: eljárási díj) kell befizetnie az eljáró hatóság számlájára.
(2) Az e törvény II. fejezete szerinti eljárásért, ha továbbtanulási céllal történik, az eljáró hatóság a kérelmező által
fizetendő díjat szabhat meg, amely azonban nem haladhatja meg az eljárási díjat.
(3) Az e törvény III., IV. és V. fejezete, valamint Harmadik része szerinti eljárásért az eljárási díj háromszorosát
kell befizetni az eljáró hatóság számlájára.
(4) A szakmai vizsga lebonyolításáért az oktatási intézmény a kérelmező által fizetendő díjat szabhat meg, amely
azonban nem haladhatja meg az eljárási díj tízszeresét.
(5) A külföldi oktatási intézményben szerzett és a Magyar Köztársaságban nemzetközi szerződéssel vagy
jogszabály által a magyar általános iskolai, szakképesítő vagy érettségi bizonyítvánnyal egyenértékűnek elismert
bizonyítvány egyenértékűségéről szóló hatósági bizonyítvány kiállításáért az eljárási díj felét kell az eljáró hatóság
számlájára befizetni.
(6) Az e §-ban szabályozott díjat a kérelmező részére vissza kell téríteni, ha kérelmét a határozat meghozatala
vagy a hatósági bizonyítvány kiállítása előtt visszavonja.
(7) Ha a kérelmező kérelmét olyan módon módosítja, hogy az eljárásért eltérő összegű díjat kell fizetni, mint az
eredeti kérelme alapján indult eljárásért, akkor a kérelmezőnek az eljárási díjat ki kell egészítenie a módosított
kérelemnek megfelelő eljárási díjra, vagy a különbözetet a kérelmező részére vissza kell téríteni.
(8) Nem kell díjat fizetni a kérelmezőnek, ha résztanulmányai beszámítását kéri.
A magyar jogszabályok és az európai közösségi irányelvek egyaránt lehetővé teszik, hogy az eljárás
költségeit (amelyek elsősorban szakértői díjak) a kérelmező viselje.
A díj megfizetéséről a 64. § rendelkezik.
(9) Az alkalmassági vizsga lebonyolítója a kérelmező által fizetendő díjat állapíthat meg. A díj nem haladhatja
meg az alkalmassági vizsga lebonyolításával kapcsolatban felmerülő tényleges költségeket.
(10) Ha a nem tagállami állampolgár kérelmező - ide nem értve a magyar állampolgárt, valamint a tagállami
állampolgárral azonos megítélés alá eső személyeket - az eljárásban költségmentesség iránti igényt terjeszt elő, az
eljáró hatóság a kérelem megalapozottságának elbírálása céljából - a kérelmező egyidejű tájékoztatása mellett kereseti, jövedelmi és vagyoni viszonyaira vonatkozó adatok továbbítását igényelheti a központi idegenrendészeti
nyilvántartásból.

XV. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
65. § (1) Ez a törvény - a (2) és a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - 2002. január 1-jén lép hatályba.
(2) E törvény Harmadik Része (21-60. §), 71. § és 72. §-a az Európai Unióhoz történő csatlakozásról szóló
nemzetközi egyezményt kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba.
(3) E törvény 70. §-ának (1) bekezdése 2003. január 1-jén lép hatályba.
66. § (1) E törvény rendelkezéseit először a hatálybalépését követően benyújtott kérelmek esetén kell alkalmazni.
(2) Az eljáró hatóság nem kötelezheti szakmai vizsga letételére a kérelmezőt, ha a hatáskörrel rendelkező magyar
szervek által adományozott ösztöndíjjal külföldön szerezte oklevelét, amennyiben
a) oklevelét 1995. május 1-je előtt szerezte, vagy
b) tanulmányait 1995. május 1-je előtt kezdte meg és 2000. május 1-jét megelőzően fejezte be.
67. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséért, valamint a
hazai bizonyítványokról, oklevelekről és a hazai szakmai gyakorlatról szóló hatósági bizonyítvány kiállításáért
felelős szervet vagy szerveket, az előzetes ellenőrzést végző hatóságot vagy hatóságokat, valamint a 4/A. §-ban
meghatározott információs szolgálatot vagy szolgálatokat rendeletben kijelölje, továbbá rendeletben állapítsa meg
azon szabályozott szakmák körét, amelyek esetében a Magyar Köztársaság területén határon átnyúló szolgáltatást
nyújtó a szolgáltatásnyújtást megelőzően bejelentésre kötelezett, illetve amelyek előzetes ellenőrzés alá esnek,
valamint az ilyen bejelentések személyes adatot nem tartalmazó kötelező adattartalmát, a bejelentés megújításának
szabályait, valamint a bejelentéssel együtt benyújtandó iratok körét.
(2) Felhatalmazást kap az oktatásért felelős miniszter, hogy rendeletben hirdesse ki
a) a végbizonyítvánnyal egyenértékű képzések felsorolását,
b) azon hazai szakmai képesítések felsorolását, amelyek esetében az eljáró hatóság maga dönthet arról, hogy a
kérelmezőnek alkalmassági vizsgát vagy alkalmazkodási időszakot kell-e teljesítenie,
c) a közös követelményrendszer hatálya alá tartozó szakmák felsorolását,
d) a 34. §-ban, a 35. §-ban és a 36. §-ban meghatározott, a szakmai tapasztalat elismerésének szabályai alá tartozó
egyes szakmai tevékenységek felsorolását,
e)
f) azon szervezetek felsorolását, amely tagjai által gyakorolt szakmák az európai közösségi jog alapján
szabályozott szakmáknak minősülnek.
(3) Felhatalmazást kap
a) az egészségügyért felelős miniszter, hogy rendeletben hirdesse ki a képzés sikeres elvégzését tanúsító okiratok
feltétel nélküli elismerésének szabályai alá tartozó általános orvosi, szakorvosi, ápolói, szülésznői, fogorvosi,
fogszakorvosi és gyógyszerészi oklevelek és bizonyítványok megnevezését, az ezen okiratok birtokosaival azonos
jogállású személyek körét, valamint rendeletben állapítsa meg az elismerési eljárás részletes szabályait,
b) az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter, hogy rendeletben hirdesse ki az állatorvosi oklevelek
megnevezését, az ezen okiratok birtokosaival azonos jogállású személyek körét, valamint rendeletben állapítsa meg
az elismerési eljárás részletes szabályait,
c) az építésügyért felelős miniszter, hogy rendeletben hirdesse ki az okleveles építészmérnöki oklevelek
megnevezését, az előző okirat birtokosaival azonos jogállás alá tartozó személyek körét, valamint rendeletben
állapítsa meg az elismerési eljárás részletes szabályait.
(4)
(5) Felhatalmazást kap az egészségügyért felelős miniszter, az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter és a
környezetvédelemért felelős miniszter, hogy az 53/A. § (5) bekezdése szerinti nagyon mérgező termékek, illetve
irtószerek felsorolását együttes rendeletben közzétegyék.
(6) Felhatalmazást kap az egészségügyért felelős miniszter, az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter, hogy
hatáskörében - a nagyon mérgező termékek vonatkozásában a kereskedelemért felelős miniszterrel egyetértésben a) rendeletben közzétegye az 53/A. § (1) bekezdésének a) és b) pontja szerinti szakmai tevékenységek
felsorolását,
b) kijelölje azt a hatóságot, amelynek feladatkörébe tartozik a Magyarországon folytatott, mérgező termékek
kereskedelmére, forgalmazására vagy felhasználására vonatkozó szakmai gyakorlatról vagy jogosultságról szóló
igazolás kiállítása,
c) megállapítsa a mérgező termékekkel kapcsolatos szakmai tevékenységek szakmai gyakorlaton alapuló
elismerésének részletes eljárási szabályait.
(7) Az oktatásért felelős miniszter - az érintett miniszterek közreműködésével - elkészíti és a Magyar Közlönyben
rendszeresen közzéteszi a szabályozott szakmák megnevezését és a szakmákat szabályozó jogszabály előkészítéséért
felelős miniszterek megnevezését tartalmazó jegyzéket, továbbá gondoskodik annak Interneten való

hozzáférhetőségéről. A szabályozott szakmára vonatkozó jogszabály módosulása esetén az érintett miniszter
kezdeményezi az oktatásért felelős miniszternél a jegyzék módosítását.
68. §

Az Európai Unió jogának való megfelelés
69. § Ez a törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:
a) a Tanács 74/556/EGK irányelve a toxikus termékekkel kapcsolatos tevékenységekre, kereskedelemre és
forgalmazásra vonatkozó átmeneti intézkedésekre, és az ilyen termékek hivatásszerű használatával, beleértve a
közvetítők tevékenységeit is, kapcsolatos tevékenységekre vonatkozó részletes rendelkezések megállapításáról,
b) a Tanács 2003/109/EK tanácsi irányelve (2003. november 25.) a harmadik országok huzamos tartózkodási
engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról, 11. cikk (1) bekezdés c) pont és 21. cikk,
c) az Európai Parlament és a Tanács 2004/38/EK irányelve (2004. április 29.) az Unió polgárainak és
családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, valamint az
1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a
75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről, 24.
cikk,
d) az Európai Parlament és a Tanács 2005/36/EK irányelve a szakmai képesítések elismeréséről, 1-20. cikk és 5055. cikk, 57-64. cikk,
e) a Tanács 2005/71/EK irányelve (2005. október 12.) a harmadik országbeli állampolgároknak az Európai
Közösség területén folytatott tudományos kutatás céljából való fogadására vonatkozó külön eljárásról, 12. cikk a)
pont.
70-71. §
72. §

