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 hatóságokra, 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.
(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.
(4) E törvényt akkor kell alkalmazni, ha nemzetközi szerződés eltérően nem rendelkezik. Az elismerési és a
honosítási eljárás során az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény szabályait az e
törvényben foglalt eltérésekkel 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) A bizonyítványa vagy oklevele elismerését, illetve honosítását kérelmező személy (a továbbiakban:
kérelmező) feladata, hogy az elismeréshez és a honosításhoz szükséges okiratokat és adatokat biztosítsa.
(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) Az elismerés költségeit a kérelmező viseli.

Az elismerés és a honosítás fogalma
3. § (1) Az elismerési eljárás során az 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 az eljáró hatóság a külföldi oklevél jogi hatályát az 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.

Hatásköri szabályok
4. § (1) A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésével kapcsolatos, e törvényben meghatározott feladatok
ellátása, ha e törvény másként nem rendelkezik, az Oktatási Minisztérium 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
egyetem, illetve egyetemek hatásköre, amelyek a külföldi tudományos fokozat által tanúsított tudományterületen,
illetve azon belül azonosítható tudományágban a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény (a továbbiakban:
Ftv.) alapján jogosultak doktori képzésre és doktori fokozat odaítélésére. Az az egyetem, amely az adott
tudományterületen és tudományágban akkreditált PhD, illetve DLA programmal rendelkezett, de 2002. június 30-ig
nem szerzett jogosultságot doktori iskola működtetésére, valamint doktori, illetve mesterképzésre, illetve
fokozatadásra, e határidőt követően külföldön szerzett tudományos fokozat honosítására nem jogosult.
(4) A külföldi bizonyítványok által tanúsított szakképesítés e törvény IV. fejezete szerinti elismerése a szakmai és
vizsgáztatási követelményrendszer meghatározására jogosított miniszter által irányított minisztérium hatáskörébe
tartozik.
(5) A külföldi bizonyítványok és oklevelek által tanúsított szakképesítés és szakképzettség e törvény Harmadik
része szerinti elismerése azon minisztérium hatáskörébe tartozik, amely az elismerni kért szakképesítést vagy
szakképzettséget tanúsító bizonyítvány vagy oklevél birtoklásához kötött szakma, hivatás, foglalkozás vagy
munkakör (a továbbiakban: szakma) gyakorlásának szabályozásáért felelős.
(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 az (1)-(7) bekezdésben meghatározott minisztérium, az általa
kijelölt hatóság vagy oktatási intézmény minősül.
(9) A Magyarországon működő külföldi felsőoktatási intézmény által kiállított oklevelek hazai elismeréséről az
Ftv. szerint adott engedély rendelkezhet.
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 az Oktatási Minisztériumot 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 az Oktatási Minisztérium
feladata.
(5) Az e törvény Harmadik részében szabályozott, ápolói és szülésznői bizonyítványok, fogorvosi, gyógyszerészi
és orvosi oklevelek elismeréséből adódó teendők összehangolása az Egészségügyi, Szociális és Családügyi
Minisztérium, illetve az általa kijelölt hatóság feladata.
(6) Az e törvény Harmadik részében szabályozott állatorvosi oklevelek elismeréséből adódó teendők
összehangolása a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, az építészmérnöki oklevelek elismeréséből
adódó teendők összehangolása a Belügyminisztérium feladata.

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) Személyi adatok igazolására szolgáló hatósági igazolvány a magyar és valamely tagállam [25. § (2) bekezdés]
állampolgára, továbbá a bevándoroltak esetén a személyi azonosító adatokat tartalmazó hatósági igazolvány
(személyazonosító igazolvány), az útlevél vagy a jogosítvány, más esetben a tartózkodási vagy a letelepedési
engedély.
(4) A kérelmezőnek nem kell teljesítenie a (2) bekezdésben foglalt feltételt, 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 meghatározhatja, hogy egyes nyelveken az említett okiratok nem hiteles
fordításban is benyújthatók.
(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) Az e törvény Harmadik része szerinti elismerés esetén hiteles fordításnak tekintendő az a magyar fordítás is,
amely hitelesnek minősül az Európai Unió küldő államának vagy származási országának joga szerint.
(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.
(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 az eljárást felfüggesztve megkeresést
intézhet az illetékes külföldi intézményhez, szervezethez vagy hatósághoz.
(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) Ha az elismerés vagy a honosítás feltételei hiányoznak, az eljáró hatóság az elismerést vagy a honosítást
határozatában megtagadja.
(6) Az elismerési vagy honosítási eljárás lefolytatását az eljáró hatóság megtagadja, ha az oklevél vagy
bizonyítvány elismeréséről vagy honosításáról eljárását megelőzően az eljáró hatóság vagy más hatóság jogerős
határozatot hozott.
9. § (1) Az eljáró hatóság a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon 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 60 napon
belül, a IV. és V. fejezet, valamint Harmadik rész szerinti eljárásban a kérelem benyújtásától számított 90 napon
belül dönt.

(3) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az eljárási határidők egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal
meghosszabbíthatók.
(4) A kérelem benyújtása napjának azt a napot kell tekinteni, amelyen a kérelmező a 7. és a 8. §-ban
meghatározott valamennyi okiratot benyújtotta.
10. § (1) Ha az eljáró hatóság megállapítja, hogy a felettes szerv vagy a bíróság által el nem bírált határozata
jogszabályt sért, akkor határozatát a kézbesítéstől számított egy éven belül módosítja vagy visszavonja.
(2) Ha a kérelmező az e törvényben szabályozott államigazgatási eljárás során a határozatot befolyásoló
bűncselekményt követett el, az eljáró hatóság a határozatot határidőre való tekintet nélkül módosítja vagy
visszavonja.
(3) Az eljáró hatóság a kérelmező javára határidőre való tekintet nélkül módosítja vagy visszavonja a felettes szerv
vagy a bíróság által el nem bírált határozatát, ha a határozat jogsértő, vagy a kérelem elbírálása szempontjából olyan
lényeges, a határozat meghozatalakor figyelembe nem vett tény vagy bizonyíték merült fel, amelyet a kérelmező
önhibáján kívül nem érvényesíthetett.
11. § (1) Ha az eljáró hatóság oktatási intézmény, az elsőfokú határozat ellen az oktatási miniszterhez, más esetben
az eljáró hatóságot irányító miniszterhez lehet fellebbezni.
(2) Résztanulmányok beszámítása esetén, ha az eljáró hatóság közoktatási intézmény, az elsőfokú határozat ellen a
fenntartóhoz lehet fellebbezni.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott másodfokú hatóság határozata ellen államigazgatási szerv előtt nincs helye
további jogorvoslatnak, a kézbesítéstől számított harminc napon belül azonban a határozat felülvizsgálatát lehet kérni
a bíróságtól.

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 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 2001. évi XCIX.
törvénnyel kihirdetett, a felsőoktatási képesítéseknek az európai régióban történő elismeréséről szóló, 1997. április
11-én, Lisszabonban aláírt 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 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) Hazai felsőoktatási intézményben megszerezhető, főiskolai, illetve egyetemi végzettségi szintre épülő
posztgraduális végzettségi szintet tanúsító oklevélként a külföldi oklevél akkor ismerhető el, ha
a) megállapítható a végzettségi szintek azonossága, és
b) az oklevél főiskolai, illetve egyetemi végzettségi szintre épülő posztgraduális végzettségi szintű, legalább
egyéves időtartamú tanulmányok befejezését tanúsítja.
(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 oktatási 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.

III. Fejezet
TUDOMÁNYOS FOKOZAT HONOSÍTÁSA

15. § (1) Az eljáró hatóság doktori (PhD) fokozatként vagy mester (DLA) fokozatként [a továbbiakban együtt:
doktori (PhD) fokozat] 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 doktori (PhD) fokozat megszerzéséhez a jogszabályok és az eljáró hatóság doktori szabályzata
által előírt követelményeknek.
(2) 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.

IV. Fejezet
A SZAKKÉPESÍTÉS ELISMERÉSE
Az alap-, közép- és felsőfokú szakképesítés elismerése, az igazolás
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) 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 Oktatási Minisztérium 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 igazolást 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 követelményeknek és a
hazai képzés rendjének.
(2) Az eljáró hatóság a szakképzettség elismerését feltételekhez kötheti. 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 követelmények az oklevél
megszerzésének feltételeként tartalmazzák. A határozatban rendelkezni kell a szakmai gyakorlat időtartamáról, a
gyakorlatot szervező intézményről és az intézménynél történő jelentkezés határidejéről.
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) A 18. § szerinti szakképzettségen az Ftv. 85. § (5) bekezdése szerinti, főiskolai vagy egyetemi alapképzésre
épülő szakirányú továbbképzés keretében szerzett szakképzettséget is érteni kell.
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.

HARMADIK RÉSZ
AZ EURÓPAI UNIÓ VALAMELY TAGÁLLAMÁBAN ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ
VALAMELY POLGÁRA ÁLTAL SZERZETT, KÉPZÉST TANÚSÍTÓ
OKIRATOK ELISMERÉSE
VI. Fejezet
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGI JOG ALÁ TARTOZÓ ELISMERÉS KÖZÖS
SZABÁLYAI
21. § (1) E rész rendelkezéseit kell alkalmazni, ha valamely tagállam állampolgára Magyarországon szabályozott
szakmát szándékozik gyakorolni, és a küldő államban vagy származási országban jogosult ugyanannak a szakmának
a gyakorlására.
(2) A Második rész rendelkezéseit kell alkalmazni, ha
a) a kérelmező nem állampolgára valamely tagállamnak [25. § (2) bekezdés],
b) a kérelmező képzést tanúsító okiratát nem valamely tagállamban szerezte, vagy
c) a kérelmező az elismerést nem a szakma gyakorlása céljából kéri.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott állampolgárok Magyarországon történő szakmagyakorlása tekintetében a
Harmadik rész rendelkezésein túl alkalmazni kell a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő
csatlakozásáról szóló nemzetközi egyezményt kihirdető törvénynek a munkavállalók szabad mozgására vonatkozó
egyéb rendelkezéseit, valamint az ennek alapján a tárgykört szabályozó egyéb rendelkezéseket.

Az európai közösségi jog alá tartozó elismerés alapelvei
22. § (1) Ha valamely szabályozott szakma gyakorlása Magyarországon képzettségi tanúsítvány, bizonyítvány,
végbizonyítvány vagy oklevél birtoklásához kötött, a kérelmező szakképesítése vagy szakképzettsége a szabályozott
szakma gyakorlásának engedélyezésére irányadó jogszabályok által előírt szakképesítéssel vagy szakképzettséggel
akkor minősül egyenértékűnek, ha a kérelmező a küldő államban vagy származási országban jogosult a szakma
gyakorlására.
(2) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a bizonyítvány vagy oklevél elismerése esetén a kérelmező megfelel
a bizonyítvány vagy az oklevél birtoklásán túlmenően jogszabályban előírt, a képesítésre, képzésre meghatározott
további feltételeknek is.

(3) Az eljáró hatóság eljárása során figyelembe veszi, hogy a kérelmező a küldő államban vagy származási
országban a szabályozott szakma gyakorlására feljogosított, szakképzett személy.
(4) Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, a kérelmező jogosult az alkalmazkodási időszak és az alkalmassági
vizsga közötti választásra.

Valamely tagállamban kiállított okiratok felhasználása, az eskü és a
fogadalom
23. § (1) Ha az adott szakma gyakorlásának valamely körülmény igazolása a feltétele, így különösen a jó hírnév, a
büntetlen előélet, vagy az, hogy a szakma gyakorlásától az adott személyt nem tiltották el, az eljáró hatóság ennek
igazolását a kérelmező számára kötelezővé teszi. Az eljáró hatóság a szakma gyakorlásához előírt körülmény
megfelelő bizonyítékaként fogadja el a hazai igazolásnak megfelelő olyan igazolást, amelyet a küldő állam vagy
származási ország illetékes hatósága állított ki.
(2) Ha a küldő állam vagy származási ország illetékes hatósága nem írja elő az (1) bekezdés szerinti igazolást,
akkor a kérelmező az igazolást olyan módon pótolja, hogy esküt, ilyen jogintézmény hiányában nyilatkozatot tesz a
küldő állam vagy származási ország illetékes hatósága előtt. Az illetékes hatóság az eskü vagy nyilatkozat
hitelességéről igazolást állít ki.
(3) Ha az eljáró hatóság a kérelmezőnek szellemi vagy fizikai állapotára vonatkozó egészségügyi igazolását ír elő,
akkor elfogadja a küldő állam vagy származási ország által megkövetelt hasonló iratok bemutatását.
(4) Ha a küldő állam vagy származási ország nem írja elő a szakmát gyakorolni szándékozó személynek a (3)
bekezdés szerinti követelmény teljesítését, az eljáró hatóság elfogadja a tagállam illetékes hatósága által kiállított, a
Magyarországon előírthoz hasonló igazolást.
(5) Az eljáró hatóság elfogadja a kérelmező pénzügyi helyzetére vonatkozó, a küldő állam vagy származási ország
pénzintézete által kiállított igazolást is.
(6) Ha valamely szabályozott szakmát Magyarországon csak megfelelő felelősségbiztosítással lehet gyakorolni, az
eljáró hatóság ennek igazolásaként elfogadja a küldő állam vagy származási ország biztosítóintézetének az igazolását
is, amennyiben a biztosítási szerződés a szerződési feltételek és a biztosítási összeg tekintetében a magyar
jogszabályok által előírtaknak megfelelő.
(7) Az eljáró hatóság akkor köteles elfogadni a kérelmező igazolásait, ha a kérelmező azok hiteles másolatát és
hiteles fordítását az eredeti okiratok kiállítását követő három hónapon belül nyújtja be az eljáró hatósághoz.
(8) Azon tagállamok állampolgárainak, akik olyan szabályozott szakma gyakorlását szándékozzák megkezdeni,
amelyhez jogszabály eskü vagy ünnepélyes fogadalom letételét írja elő, és ezek letétele, tartalmuk miatt, kizárólag
magyar állampolgártól várható el, az eljáró hatóság biztosítja, hogy az esküt vagy fogadalmat a kérelmező megfelelő
formában tehesse le.

A hazai és a külföldi szakmai cím használata
24. § (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) Ha az eljáró hatóság a kérelmező állatorvos, általános orvos, fogorvos vagy jogász szakképzettségét ismeri el,
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 a megfelelő 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 megfelelő 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
25. § (1) E rész alkalmazásában a következő fogalmak esetén az alábbi meghatározásokat kell alkalmazni.
(2) Tagállamnak minősül az Európai Unió tagállama, továbbá az az állam, amely nemzetközi szerződés vagy
jogszabály alapján az oklevelek és bizonyítványok kölcsönös elismerése tekintetében az Európai Unió tagállamaival
azonos megítélés alá esik.
(3) Szabályozott szakmai tevékenységnek minősül az a tevékenység, amelynek a folytatása valamely tagállamban
jogszabály alapján, közvetve vagy közvetlenül képzést tanúsító okirat birtoklásához kötött. Szabályozott szakmai
tevékenységnek minősül különösen
a) az a szakmai vagy foglalkozási címmel folytatott tevékenység, amely esetén a cím jogszerű használata
képesítést tanúsító okirat birtoklásához kötött;
b) az egészségüggyel kapcsolatos tevékenység, a külön szociális biztonsági, egészségügyi jogszabályokban
meghatározott képesítési feltételek szerint; illetve
c) amelyet szövetség, kamara vagy más szervezet tagja, e tagságával összefüggésben folytat, amennyiben a
szervezet
- alapvető célja az érintett szakmai terület magas színvonalának fejlesztése és fenntartása,
- ezen cél elérése érdekében - valamely tagállam által meghatározott formában - elismert,
- tagjai részére oklevelet vagy végbizonyítványt bocsát ki,
- biztosítja, hogy tagjai betartsák azon szakmai szabályokat, amelyeket előír, és
- foglalkozási vagy szakmai cím használatának jogával ruházza fel tagjait, vagy biztosítja tagjai részére az
oklevélhez vagy a végbizonyítványhoz kapcsolódó előnyöket.
(4) Szabályozott szakmának minősül az a szakma, amelynek gyakorlása valamely tagállamban szabályozott
szakmai tevékenység vagy tevékenységek folytatását is igényli.
A Belügyminisztérium által előkészített jogszabályok alapján szabályozott szakmák felsorolása
Szabályozott szakma,
illetve
szabályozott szakmai
tevékenység megnevezése
a belügyminiszter
irányítása alá tartozó
fegyveres szerveknél
rendszeresített hivatásos
státusok munkakörei

Képzéshez kötő jogszabály

11/1997. (II. 18.) BM
rendelet 2. számú
melléklete,
9/1997. (II. 12.) BM
rendelet 2/1. és 2/2. számú
melléklete
a Belügyminisztériumnál és 11/1997. (II. 18.) BM
a BM irányítása alá tartozó rendelet 3. számú melléklete
szerveknél (egyéb
szerveknél) rendszeresített
hivatásos státusok
munkakörei
a hivatásos
32/2002. (XII. 12.) BM
katasztrófavédelmi
rendelet 3-6. §*
szerveknél, a
tűzoltóságoknál, valamint
az ez irányú szakágazatban
foglalkoztatottak
építési műszaki ellenőri
158/1997. (IX. 26.) Korm.
tevékenység
rendelet 3. § (1)-(4) bek.
10/2000. (III. 24.) FVM
rendelet
fegyveres biztonsági őr
1997. évi CLIX. törvény 6-

Etv. Második része szerinti
minősítés

Etv. Harmadik része
szerinti
minősítés

szakképzettség vagy
szakképesítés

oklevél, végbizonyítvány
vagy bizonyítvány

szakképzettség vagy
szakképesítés

oklevél, végbizonyítvány
vagy bizonyítvány

szakképzettség vagy
szakképesítés

oklevél, végbizonyítvány,
bizonyítvány vagy
képzettségi tanúsítvány

szakképzettség vagy
szakképesítés szakmai
vizsga

oklevél, végbizonyítvány
vagy képzettségi tanúsítvány

szakképesítés vagy

oklevél, bizonyítvány vagy

felvonó- és mozgólépcső
ellenőri tevékenység

felvonó és mozgólépcső
szerelése, karbantartása
építésügyi műszaki szakértő

ingatlanközvetítői
tevékenység
kéményseprő-ipari
közszolgáltatás
felelős műszaki vezető

köztisztviselői feladatkörök
magánnyomozói
tevékenység
személy- és vagyonvédelmi
tevékenység
temetkezési szolgáltató

vagyonvédelmi
biztonságtechnikai tervezői,
szerelői tevékenység
építészeti műszaki tervező

7. §
113/1998. (VI. 10.) Korm.
rendelet 6. § (1) bek.
16/2003. (IV. 18.) BM
rendelet
113/1998. (VI. 10.) Korm.
rendelet 7. § (3) bek.
159/1997. (IX. 26.) Korm.
rendelet 3. § (1) bek.
38/1997. (XII. 18.)
KTM-IKIM együttes
rendelet
49/1982. (X. 7.) MT
rendelet 2. § (2)-(3) bek.
27/1996. (X. 30.) BM
rendelet 15. § (1)-(2) bek.
51/2000. (VIII. 9.) FVMGMKöViM együttes rendelet
10. § (3) bek.
9/1995. (II. 3.) Korm.
rendelet 2. §
24/1998. (VI. 9.) BM
rendelet 9. § (1) bek.
24/1998. (VI. 9.) BM
rendelet 9. § (1)-(3) bek.
1999. évi XLIII. törvény 32.
§-a,
145/1999. (X. 1.) Korm.
rendelet 51. §
24/1998. (VI. 9.) BM
rendelet 9. § (4) bek.

157/1997. (IX. 26.) Korm.
rendelet 3. § (1) bek.
34/2002. (IV. 27.) FVM
rendelet 3. § (1) bek.
társasházkezelői,
2003. évi CXXXIII. törvény
ingatlankezelői tevékenység 54. §
gépjármű
1999. évi LXXXIV. törvény
eredetiségvizsgáló
33/A. §
tevékenység

szakképzettség
szakképzettség, szakmai
vizsga

képzettségi tanúsítvány
oklevél, bizonyítvány

szakképesítés

bizonyítvány

szakképzettség

oklevél

szakképesítés

bizonyítvány

szakképesítés

bizonyítvány

szakképzettség vagy
szakképesítés

oklevél vagy bizonyítvány

szakképzettség vagy
szakképesítés
szakképzettség vagy
szakképesítés
szakképzettség vagy
szakképesítés
szakképesítés

oklevél, végbizonyítvány
vagy bizonyítvány
oklevél, végbizonyítvány
vagy bizonyítvány
oklevél, végbizonyítvány
vagy bizonyítvány
bizonyítvány

szakképzettség vagy
szakképesítés

oklevél, végbizonyítvány
vagy bizonyítvány

szakképzettség

oklevél

szakképesítés

bizonyítvány

szakképesítés

végbizonyítvány

Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium által előkészített jogszabályok alapján szabályozott
szakmák felsorolása
Szabályozott szakma,
illetve
szabályozott szakmai
tevékenység megnevezése
a személyes gondoskodást
nyújtó gyermekjóléti,

Képzéshez kötő jogszabály

15/1998. (IV. 30.) NM
rendelet 3. § (5) bek. és 2.

Etv. Második része szerinti
minősítés
szakképzettség vagy
szakképesítés

Etv. Harmadik része
szerinti
minősítés
oklevél, végbizonyítvány
vagy bizonyítvány

gyermekvédelmi
intézményekben
foglalkoztatottak
munkakörei
egészségügyi
tevékenységek,
szolgáltatások

foglalkozás-egészségügyi
szolgáltatás
fogorvosi tevékenységhez
kapcsolódó asszisztensi
tevékenység
gyógyszer kiszolgáltatása
háziorvos feladatköréhez
kapcsolódó ápolási
tevékenység
közétkeztetést irányító
élelmezésvezetői
tevékenység
közfürdőkben végzett
masszőr feladat,
tevékenység ellátása
mentési tevékenység

orvosi rehabilitációs
ellátás keretében történő
gyógyfürdőellátás
tevékenységei
otthoni szakápolási
tevékenység
személyes gondoskodást
nyújtó szociális
intézményekben
foglalkoztatottak
munkakörei
természetgyógyászati,
nemkonvencionális
tevékenységek
gyógyászati segédeszközforgalmazó feladat,
tevékenység ellátása
gyógyszertári asszisztensi
tevékenység
gyógyszerismertetés

számú melléklet

1997. évi CLIV. törvény
szakképzettség vagy
110. § (1) bekezdése,
szakképesítés
valamint a 2003. évi
LXXXIV. törvény 3. § (1)
bekezdése, 4. § c) pontja, 7.
§ (1) bekezdésének a), b) és
c) pontjai
27/1995. (VII. 25.) NM
szakképzettség vagy
rendelet 3. §-ának (5) és (6) szakképesítés
bekezdései
szakképesítés
4/2000. (II. 25.) EüM
rendelet 12. § (3) bek.

oklevél, végbizonyítvány
vagy bizonyítvány

1994. évi LIV. törvény 38. § szakképzettség
4/2000. (II. 25.) EüM
szakképzettség vagy
rendelet 12. § (1)-(2) bek.
szakképesítés

oklevél
oklevél vagy
végbizonyítvány

szakképesítés
80/1999. (XII. 28.) GMEüMFVM együttes rendelet 26.
§-ának (3) bekezdése
37/1996. (X. 18.) NM
szakképzettség,
rendelet 2. számú melléklet* szakképesítés

bizonyítvány

oklevél, végbizonyítvány
vagy bizonyítvány
végbizonyítvány vagy
bizonyítvány

20/1998. (VI. 3.) NM
rendelet 1. számú melléklet
I. pont*
17/1997. (VI. 30.) NM
rendelet 4. számú melléklet

szakképzettség,
szakképesítés
szakképzettség vagy
szakképesítés

oklevél, végbizonyítvány,
bizonyítvány vagy
képzettségi tanúsítvány
oklevél, végbizonyítvány,
bizonyítvány vagy
képzettségi tanúsítvány
oklevél, végbizonyítvány
vagy bizonyítvány

20/1996. (VII. 26.) NM
rendelet 2. §
1/2000. (I. 7.) SzCsM
rendelet 6. § (5) és (6)
bekezdése, valamint 3.
számú melléklet

szakképzettség vagy
szakképesítés
szakképzettség vagy
szakképesítés

oklevél, végbizonyítvány
vagy bizonyítvány
oklevél, végbizonyítvány
vagy bizonyítvány

11/1997. (V. 28.) NM
rendelet 1. §-a és 1.
melléklete*
54/1999. (XI. 12.) EüM
rendelet 2. § (2) bekezdése

szakképzettség,
szakképesítés
szakképesítés

oklevél, végbizonyítvány,
bizonyítvány vagy
képzettségi tanúsítvány
bizonyítvány

11/1972. (VI. 30.) EüM
rendelet 9. §
64/2003. (X. 31.) ESzCsM
rendelet 6. §-a

szakképesítés

bizonyítvány

szakképzettség

oklevél

gyógyászati segédeszközforgalmazás
hivatásos gondnok

javítóintézeti munkakörök

54/1999. (XI. 12.) EüM
rendelet 2. §
149/1997. (IX. 10.) Korm.
rendelet 134. § (3)
bekezdése*
30/1997. (X. 11.) NM
rendelet 9. § (1) és (2)
bekezdései

szakképesítés

bizonyítvány

-

képzettségi tanúsítvány

szakképesítés,
szakképzettség

oklevél, bizonyítvány

A Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium által előkészített jogszabályok alapján szabályozott szakmák
felsorolása
Szabályozott szakma,
Etv. Második része szerinti
Etv. Harmadik része
illetve
Képzéshez kötő jogszabály
minősítés
szerinti
szabályozott szakmai
minősítés
tevékenység megnevezése
bizonyítvány
munkabiztonsági
1993. évi XCIII. törvény 8. szakképesítés
szaktevékenység
§
munkaerő-kölcsönzési és
118/2001. (VI. 30.) Korm.
szakképzettség,
oklevél, végbizonyítvány
magán-munkaközvetítői
rendelet 4. § (1) bek. b)
szakképesítés vagy
vagy bizonyítvány
tevékenység
pont és 1. számú melléklet
végzettségi szint
munkavédelmi tevékenység 1993. évi XCIII. törvény
szakképesítés
bizonyítvány
57. §
5/1993. (XII. 26.) MüM
rendelet 4. §
A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium által előkészített jogszabályok alapján szabályozott szakmák
felsorolása
Szabályozott szakma,
illetve
szabályozott szakmai
tevékenység megnevezése
alaptérkép, hatósági
eljáráshoz térkép, változási
vázrajz minőségének
tanúsítása, alaptérkép
tartalmában változást
eredményező földmérési
munka irányítása,
földrészlethatár kitűzési
munkái, változási vázrajz
vizsgálata és záradékolása,
állami földmérési
alaptérkép állami átvételi
vizsgálatának irányítása,
földmérési szakfelügyelői
feladatok
állami alapadatokat
tartalmazó térképekből
átdolgozott vagy azonos
tartalmú térképek
minőségének tanúsítása

Képzéshez kötő jogszabály

Etv. Második része szerinti
minősítés

Etv. Harmadik része
szerinti
minősítés

1996. évi LXXVI. törvény
21. § (4) bek.,
21/1997. (III. 12.) FM-HM
együttes rendelet 10. §

szakképzettség

oklevél

21/1997. (III. 12.) FM-HM
együttes rendelet 9. § (2)
bek.

szakképzettség

oklevél

állatkert vezetése
állatkertben az állatok
tartásáért felelős személy

állatkerti gondozó

állatkísérlet végzése
állatkísérlet vezetése
altató-, bénítólövedékes
fegyver használata
baromfihús előállításához
működtetett létesítmények
felügyelete, ellenőrzése
baromfikeltető állomáson
keltetési tevékenység
irányítása
csoportos növényvédelmi
munkavégzésnél
munkavezető
elektromos eszközzel
történő halászat
embrióátültető állomás
üzemeltetéséért felelős
személy
erdészeti igazgatási és
hatósági feladatokat ellátó
munkakörök
erdőgazdálkodási
szakirányítási feladatok
ellátása

szakképesítés

bizonyítvány

szakképzettség

oklevél

szakképzettség vagy
szakképesítés

oklevél, végbizonyítvány
vagy bizonyítvány

szakképzettség vagy
szakképesítés
szakképzettség

oklevél, bizonyítvány

-

képzettségi tanúsítvány

szakképzettség

oklevél

40/1994. (VI. 28.) FM
rendelet 2. § (2) bek.*

szakképesítés

bizonyítvány vagy
képzettségi tanúsítvány

5/2001. (I. 16.) FVM
rendelet 25. § (1) bek.*

-

képzettségi tanúsítvány

1998. évi XXVIII. törvény
39. § (2) bek. b) pont
3/2001. (II. 23.) KöMFVMNKÖM-BM együttes
rendelet 4. § (1) bek.
1998. évi XXVIII. törvény
39. § (2) bek. c) pont,
3/2001. (II. 23.) KöM-FVMNKÖM-BM együttes
rendelet
4. § (2)-(3) bek.
1998. évi XXVIII. törvény
30. § (2) bek.
1998. évi XXVIII. törvény
30. § (1) bek.
1996. évi LV. törvény 67. §
(4) bek.*
70/2002. (VIII. 15.) FVM
rendelet 11. § (1)-(2) bek.

1997. évi XLI. törvény 24. § (5) bek.*
szakképzettség
39/1994. (VI. 28.) FM
rendelet 15. § (3) bek.

29/1997. (IV. 30.) FM
rendelet 7. számú
mellékletének I. fejezete
1996. évi LIV. törvény 86. §
(1)-(2) bek.,
29/1997. (IV. 30.) FM
rendelet 7. számú
mellékletének II. fejezete és
8. számú melléklete*
erdőgazdálkodási üzemterv az erdőről és az erdő
készítése
védelméről szóló 1996. évi
LIV. törvény 26. § (6) bek.
erdőrendezéshez részletes
88/2000. (XI. 10.) FVM
termőhelyvizsgálat végzése rendelet 18. § (5) bek.
éves vadgazdálkodási terv
30/1997. (IV. 30.) FM
készítése
rendelet 19. § (2) bek. és 6.
számú melléklete
földmérési és térképészeti
1996. évi LXXVI. törvény
munka végzése
21. § (1) bek.,
21/1997. (III. 12.) FM-HM

oklevél

képzettségi tanúsítvány
oklevél

szakképzettség vagy
szakképesítés

oklevél vagy
végbizonyítvány

szakképzettség,
szakképesítés

oklevél, végbizonyítvány,
bizonyítvány vagy
képzettségi tanúsítvány

szakképzettség

oklevél

szakképzettség

oklevél

szakképesítés

végbizonyítvány vagy
bizonyítvány

szakképzettség,
szakképesítés

oklevél, végbizonyítvány,
bizonyítvány vagy
képzettségi tanúsítvány

gombamérgezés
laboratóriumi
diagnosztizálása
gombával kapcsolatos
élelmezés-egészségügyi
célellenőrzés
gombavizsgáló szakellenőr

együttes rendelet 8. §-a*
7/1984. (VIII. 1.) EüMMÉM együttes rendelet 3. §
(2) bek.*
7/1984. (VIII. 1.) EüMMÉM együttes rendelet 3. §
(1) bek.*
7/1984. (VIII. 1.) EüMMÉM együttes rendelet 2. §
(1) bek.*
78/1997. (XI. 4.) FM
rendelet 14. §-a

halászati jog hasznosítása
ötszáz hektár feletti
halászati vízterület esetén
kísérleti állatok gondozása, 1998. évi XXVIII. törvény
felügyelete
30. § (2) bek.
környezetvédelmi megbízott 11/1996. (VII. 4.) KTM
rendelet 1-2. §-a
légi növényvédelem
5/2001. (I. 16.) FVM
szakirányítója
rendelet 31. § (2) bek.
lőfegyver, lőszer, gáz- és
115/1991. (IX. 10.) Korm.
riasztófegyver, légfegyver
rendelet 10. § (1) bek.,
előállítása, alkatrészei
14/1991. (X. 31.) BM
összeszerelése, ezen
rendelet 7. § (1)-(2) bek.*
személyek közvetlen
irányítása, felügyelete,
ellenőrzése, továbbá
fegyver gyártása,
kereskedelme vagy javítása
lőtéren lövészet vezetése
115/1991. (IX. 10.) Korm.
rendelet 27. § (2) bek.*
mesterséges termékenyítés 61/2002. (VIII. 1.) FVM
és embrióátültetés végzése rendelet 14. § (1) bek.
mesterséges termékenyítő
1993. évi CXIV. törvény 33.
állomás szakszemélyzete
§-a,
61/2002. (VIII. 1.) FVM
rendelet 6. § (1) bek. és 8. §
(1) bek. a) és b) pont
Mezőgazdasági Biztonsági 16/2001. (III. 3.) FVM
Szabályzatban
rendelet*
meghatározott, képesítéshez
kötött tevékenységek
mezőgazdasági
32/1999. (III. 31.) FVM
haszonállatokon
rendelet 6. számú
érzéstelenítés nélkül
melléklete*
végezhető beavatkozások
mezőőr, hegyőr
1997. évi CLIX. törvény 22.
§ (1) bek., 29. § (1)-(2) bek.
29/1998. (IV. 30.) FM
rendelet 1-2. §, 12. §*
növényvédő szer
5/2001. (I. 16.) FVM
forgalmazása, vásárlása és rendelet 13-14. §-a*
felhasználása

-

képzettségi tanúsítvány

-

képzettségi tanúsítvány

-

képzettségi tanúsítvány

szakképzettség

oklevél

szakképesítés

bizonyítvány

szakképzettség vagy
szakképesítés
szakképzettség

oklevél, végbizonyítvány
vagy bizonyítvány
oklevél

szakképzettség,
szakképesítés

oklevél, végbizonyítvány,
bizonyítvány vagy
képzettségi tanúsítvány

szakképesítés

bizonyítvány vagy
képzettségi tanúsítvány
oklevél vagy bizonyítvány

szakképzettség vagy
szakképesítés
szakképzettség vagy
szakképesítés

oklevél vagy bizonyítvány

szakképzettség,
szakképesítés

oklevél, végbizonyítvány,
bizonyítvány vagy
képzettségi tanúsítvány

szakképzettség,
szakképesítés

oklevél, végbizonyítvány,
bizonyítvány vagy
képzettségi tanúsítvány

-

képzettségi tanúsítvány

szakképzettség,
szakképesítés

oklevél, végbizonyítvány,
bizonyítvány vagy
képzettségi tanúsítvány

növényvédő szer
közterületre kijuttatása
permetezőgépek
felülvizsgálatára tanúsított
állomás vezetője
takarmány-előállító üzemek
munkakörei
temetőüzemeltetés
tenyészállatok
teljesítményvizsgálata
hivatásos vadász

vadgazdálkodási üzemterv
készítése
vadkár, vadászati kár,
valamint vadban okozott
kár megállapítása
vágóállatok vágás utáni
minősítése
vágóállatokkal összefüggő
tevékenységek

szakképzettség
5/2001. (I. 16.) FVM
rendelet 8. § (5) bek.
5/2001. (I. 16.) FVM
szakképzettség vagy
rendelet 4. számú melléklete szakképesítés

oklevél
oklevél, végbizonyítvány
vagy bizonyítvány

44/2003. (IV. 26.) FVM
rendelet 1. § (2) bek. f) pont
és 6. számú melléklet
145/1999. (X. 1.) Korm.
rendelet 54. §-a
32/1994. (VI. 28.) FM
rendelet 9. § (1) bek.*
1996. évi LV. törvény 50. §a, 30/1997. (IV. 30.) FM
rendelet 6. számú melléklete
30/1997. (IV. 30.) FM
rendelet 19. § (1) bek. és 6.
számú melléklet
1996. évi LV. törvény 81. §
(2) bek.

szakképzettség vagy
szakképesítés

oklevél, végbizonyítvány
vagy bizonyítvány

szakképesítés

bizonyítvány

-

képzettségi tanúsítvány

szakképesítés

bizonyítvány

szakképzettség

oklevél

szakképzettség vagy
szakképesítés

oklevél vagy bizonyítvány

75/2003. (VII. 4.) FVM
rendelet 10. § (5) bek. b)
pont és (6) bek. b) pont*
9/1999. (I. 27.) FVM
rendelet 6. §-a*

-

képzettségi tanúsítvány

-

képzettségi tanúsítvány

A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium által előkészített jogszabályok alapján szabályozott szakmák felsorolása
Szabályozott szakma,
illetve
szabályozott szakmai
tevékenység megnevezése
autógáz-töltőállomás
kezelője

Képzéshez kötő jogszabály

Etv. Második része szerinti
minősítés

6/1993. (V. 12.) IKM
rendelet 3. melléklet 5.8
pont*
bányaüzem felelős műszaki 25/1994. (X. 14.) IKM
szakképzettség vagy
vezetője és helyettese
rendelet 1-2. §
szakképesítés
éghető folyadékok és
11/1994. (III. 25.) IKM
olvadékok tárolótartályai
rendelet 6. § (1) bek.*
gyártása, a tartályokhoz
kapcsolódó helyszíni
technológiai szerelés,
javítás, szivárgásvizsgálat,
kivitelezés, tisztítás,
időszakos vizsgálat
egyes ipari, kereskedelmi
5/1997. (III. 5.) IKIM
szakképzettség,
és idegenforgalmi
rendelet 2. §-a és melléklete szakképesítés
tevékenységek
egyes termékekkel
15/1989. (IX. 7.) KeM
szakképzettség,
kereskedelmi, ügynöki és
rendelet 2. § (4) bek. b)
szakképesítés
bizományosi tevékenysége, pont

Etv. Harmadik része
szerinti
minősítés
képzettségi tanúsítvány

oklevél vagy bizonyítvány
képzettségi tanúsítvány

oklevél, bizonyítvány

oklevél, bizonyítvány

valamint bármely áruval
csomagküldő kereskedés
előzetes gépjárműfenntartói vizsgálathoz
tanúsítványadó
építőgép-kezelő munkakör

felelős műszaki vezető

gázszerelő

gépjármű-fenntartó
tevékenység
hajózásbiztonsági ellenőr

hajózási képesítés
megszerzéséhez szükséges
vizsga biztosa
hajózási tevékenység

5/1990. (IV. 12.) KöHÉM
rendelet 6. számú melléklet

szakképzettség vagy
szakképesítés

oklevél vagy bizonyítvány

6/1980. (I. 25.) ÉVM-KPM
együttes rendelet 1. §, 3. §
(1) bek.*
51/2000. (VIII. 9.) FVMGMKöViM együttes rendelet
10. § (3) bek.
26/2000. (VII. 28.) GM
rendelet 3. § (1) bek. a)
pont és 1. számú melléklete*
1/1990. (IX. 29.) KHVM
rendelet 3-7. § és 1-2.
számú melléklet
10/2001. (III. 2.) KöViM
rendelet 1. § és 2. § (1)-(2)
bek.*
15/2001. (IV. 27.) KöViM
rendelet 6. § (2)-(3) bek.

szakképzettség,
szakképesítés

oklevél, bizonyítvány,
képzettségi tanúsítvány

szakképzettség vagy
szakképesítés

oklevél vagy bizonyítvány

szakképzettség,
szakképesítés

oklevél végbizonyítvány,
bizonyítvány vagy
képzettségi tanúsítvány
oklevél vagy bizonyítvány

szakképzettség vagy
szakképesítés
szakképzettség

oklevél, bizonyítvány,
képzettségi tanúsítvány

szakképzettség,
szakképesítés

oklevél, bizonyítvány vagy
képzettségi tanúsítvány

2000. évi XLII. törvény 51. § (1) bek.
28/2000. (XII. 18.) KöViM
rendelet 3. § (1) bek., 4. §
(1) bek. b) pont és 6. § (1)(5) bek.*
hatósági jármű-műszaki
5/1990. (IV. 12.) KöHÉM
szakképzettség,
vizsgabiztos
rendelet 12/A. § (1)-(2) bek. szakképesítés
és 7. számú melléklet
hites bányamérő
szakképzettség
70/1995. (XII. 26.) IKM
rendelet 1. § (1) bek. a)
pont
idegenvezető
41/1995. (VIII. 31.) IKM
rendelet 2. § (2) bek.*
szakképzettség
ipari szakterületek körébe
39/1999. (VII. 6.) GM
tartozó, továbbá épületnek rendelet 2. § (1) bek. a)
nem minősülő építményekre pont
vonatkozó önálló műszaki
szakértői tevékenység
hegesztők minősítéséről
szakképesítés
6/1996. (II. 11.) IKM
rendelet
szakképesítés
kazánok és egyéb
2/1971. (IV. 28.) NIM
nyomástartó berendezések rendelet 14. §-a
hegesztése
szakképesítés
kazánok és egyéb
2/1971. (IV. 28.) NIM
nyomástartó berendezések rendelet 14/A. §
kezelése
kereskedelmi repülőtereken 7/2002. (I. 28.) KöViM

bizonyítvány, képzettségi
tanúsítvány

bizonyítvány

oklevél

képzettségi tanúsítvány
oklevél

bizonyítvány
bizonyítvány

bizonyítvány

képzettségi tanúsítvány

végzett földi kiszolgálási
tevékenység
közúti járművezetői
szakoktatók, vizsgabiztosok
és iskolavezetők képzése
közúti járművezetők
utánképzése
közúti közlekedési
szolgáltatás

légi járművel végzett
gazdasági célú légi
közlekedési tevékenység
légi közlekedési
szakszemélyzet

nukleáris létesítmény
munkakörei

nyomástartó edények,
acetiléngáz-fejlesztő
készülékek, gázpalackok
időszakos vizsgálata
szabadalmi ügyvivő
úszólétesítmény vezetése,
valamint azon fedélzeti,
gépüzemi szolgálati vagy
segédszolgálati feladat
ellátása
utazásszervező és közvetítő tevékenység

vasúti járművezető

rendelet 3. §, 4. § a) pont és
3. számú melléklet*
20/1992. (VII. 21.) KHVM
rendelet 16. §, 19. §, 21. §

szakképesítés

139/1991. (X. 29.) Korm.
szakképzettség,
rendelet 1. § (2)-(4) bek., 1- szakképesítés
2. számú melléklet
89/1988. (XII. 20.) MT
szakképzettség,
rendelet 2. § (1)-(2) bek.,
szakképesítés
5/A. § (6) bek., 5/C. § (1)
bek.
14/2001. (IV. 20.) KöViM
rendelet 2. § (2) b) pont, 4.
§ (1) bek., 9. § (1) bek.
49/2001. (XII. 22.) KöViM
rendelet 2. § (2) b) pont, 4.
§ (1) bek.*
10/2002. (II. 6.) KöViM
rendelet 2. §, 10. §*
szakképzettség,
1995. évi XCVII. törvény
szakképesítés
53. § (1)-(2) bek.
5/2001. (II. 6.) KöViM
rendelet 7. § (1) bek. d)
pont
16/1998. (X. 28.) HM-EüM
együttes rendelet 3. §, 7. §
(1) bek. és (2) bek. b)-c)
pont, továbbá Harmadik és
Negyedik Rész és 5/2003.
(II. 1.) HM rendelet 15. §
(2) bek.*
49/1998. (VI. 25.) IKIMszakképzettség,
MKM együttes rendelet 2. § szakképesítés
(3) bek. és 1-2. számú
melléklete*
2/1971. (IV. 28.) NIM
rendelet 10. § (1)-(2)
bekezdése*
1995. évi XXXII. törvény 2.
§ (2) bek. c)-d) pont
2000. évi XLII. törvény
26-27. §
15/2001. (IV. 27.) KöViM
rendelet 3. § (1)-(4) bek. és
1-5. számú melléklet*
213/1996. (XII. 23.) Korm.
rendelet 2. § (1) bek. c) pont
3/1992. (I. 13.) IKM
rendelet
32/2003. (V. 20.) GKM

bizonyítvány

oklevél, bizonyítvány

oklevél, végbizonyítvány,
bizonyítvány vagy
képzettségi tanúsítvány

képzettségi tanúsítvány

oklevél, végbizonyítvány,
bizonyítvány vagy
képzettségi tanúsítvány

oklevél, végbizonyítvány,
bizonyítvány vagy
képzettségi tanúsítvány
bizonyítvány

szakképzettség

oklevél

szakképzettség,
szakképesítés

oklevél, bizonyítvány vagy
képzettségi tanúsítvány

szakképesítés

képzettségi tanúsítvány

szakképesítés

bizonyítvány vagy

vasúti járművezetők
oktatója, vizsgabiztosa
vasútvállalat személyzete
veszélyesáru-szállítási
biztonsági tanácsadó
veszélyes áruk nemzetközi
és belföldi közúti
szállításához kapcsolódó
tevékenységek
földgázellátásában műszaki
szempontból jelentős
munkakörök
villamos és fogyasztói
vezetékhálózat irányító és
kezelő dolgozói munkakörök

rendelet 2-3. §
32/2003. (V. 20.) GKM
rendelet 11-13. §
15/2002. (II. 27.) KöViM
rendelet 7. § c) pont és 9. §
2/2002. (I. 11.) Korm.
rendelet 3. § (1)-(2) bek. és
5. § (1)-(2) bek.*
20/1979. (IX. 18.) KPM
rendelet 1-2. számú
melléklete*

szakképzettség,
szakképesítés
szakképzettség,
szakképesítés
szakképzettség

képzettségi tanúsítvány
oklevél, bizonyítvány vagy
képzettségi tanúsítvány
oklevél, bizonyítvány vagy
képzettségi tanúsítvány
oklevél, bizonyítvány,
képzettségi tanúsítvány

szakképesítés

bizonyítvány, képzettségi
tanúsítvány

12/2004. (II. 13.) GKM
rendelet 3. §, 4. §

szakképzettség,
szakképesítés

oklevél, bizonyítvány,
képzettségi tanúsítvány

3/1981. (V. 6.) IPM-MüM
együttes rendelet 2-5. §

szakképzettség

oklevél, bizonyítvány

A Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium által előkészített jogszabályok alapján szabályozott szakmák
felsorolása
Szabályozott szakma,
illetve
szabályozott szakmai
tevékenység megnevezése
a sport területén
képesítéshez kötött
tevékenységek

Képzéshez kötő jogszabály

168/2001. (IX. 14.) Korm.
rendelet 1. §, 4. § és
melléklete

Etv. Második része szerinti
minősítés
szakképzettség vagy
szakképesítés

Etv. Harmadik része
szerinti
minősítés
oklevél, végbizonyítvány
vagy bizonyítvány

A Honvédelmi Minisztérium által előkészített jogszabályok alapján szabályozott szakmák felsorolása
Szabályozott szakma,
illetve
szabályozott szakmai
tevékenység megnevezése
Magyar Honvédség
beosztásaihoz kapcsolódó
munkakörök

Képzéshez kötő jogszabály

2001. évi XCV. törvény 1.
§, 79. § (1)-(2) bek.
20/2002. (IV. 10.) HM
rendelet 1. §, 4. § (1) bek.,
5. § (1)-(2) bek., 1-2. számú
melléklet
1/1997. (I. 9.) HM rendelet
1. §, 2. § és a melléklet*
légi jármű, annak részei,
21/1998. (XII. 21.) HM
berendezései és alkatrészei, rendelet 15. §, 16. § (1) bek.
valamint légi közlekedéssel a) és bc) pont
kapcsolatos eszköz
1/1997. (I. 9.) HM rendelet
tervezése, gyártása,
1. §; 2. § és a melléklet*
javítása, karbantartása
légi közlekedési
16/1998. (X. 28.) HM-EüM
szakszemélyzet (állami
együttes rendelet 3. §, 7. §
repülések céljára szolgáló (1) bek. és (2) bek. b)-c)

Etv. Második része szerinti
minősítés

Etv. Harmadik része
szerinti
minősítés

szakképzettség,
szakképesítés

oklevél, végbizonyítvány,
bizonyítvány vagy
képzettségi tanúsítvány

szakképzettség,
szakképesítés

oklevél, végbizonyítvány,
bizonyítvány vagy
képzettségi tanúsítvány

szakképzettség,
szakképesítés

oklevél, végbizonyítvány,
bizonyítvány vagy
képzettségi tanúsítvány

repülőtér)

pont, továbbá Harmadik és
Negyedik Rész és
5/2003. (II. 1.) HM rendelet
15. § (2) bek.
1/1997. (I. 9.) HM rendelet
1. §; 2. § és a melléklet
27/2001. (XI. 23.) HM
rendelet 3. §; 8. §; 10. §*
környezetvédelmi megbízott 93/1996. (VII. 4.) Korm.
szakképzettség vagy
(katonai szervezet a
rendelet 3. §
szakképesítés
környezethasználattal
24/1997. (XI. 6.) HM
összefüggő feladatainak
rendelet
végrehajtására)

oklevél, végbizonyítvány
vagy bizonyítvány

Az Igazságügyi Minisztérium által előkészített jogszabályok alapján szabályozott szakmák felsorolása
Szabályozott szakma,
illetve
szabályozott szakmai
tevékenység megnevezése
bíró

Képzéshez kötő jogszabály

Etv. Második része szerinti
minősítés

1997. évi LXVII. törvény 3. szakképzettség
§ (1) bek.
1994. évi LIII. törvény
szakképzettség vagy
Ötödik Része*
szakképesítés

bírósági végrehajtó,
végrehajtó-helyettes,
végrehajtójelölt,
végrehajtási ügyintéző
büntetés-végrehajtási szerv 7/1993. (III. 9.) IM rendelet
közalkalmazottai
1. §, 8. § (1) bek. és
melléklete
büntetés-végrehajtási
1996. évi XLIII. törvény 72.
szervezet hivatásos
§
állományú tagjai
14/1997. (IV. 22.) IM
rendelet 26-27/A. §, 3.
számú melléklet
igazságügyi alkalmazott
1997. évi LXVIII. törvény
11. § (2) bek., 13. §
53/1993. (IV. 2.) Korm.
rendelet 3. § (1)-(2) bek.
5/2001. (III. 13.) IM
rendelet 2. § (2)-(4) bek., 1.
számú melléklete
19/2003. (VI. 24.) IM
rendelet 2. § (2) bek., 3. §,
1. számú melléklete
közjegyző, közjegyzőjelölt, 1991. évi XLI. törvény 17. §
közjegyzőhelyettes
(1) bek. 26. § (1) bek., 27. §
szakfordító, tolmács
24/1986. (VI. 26.) MT
rendelet 2-3. §*
ügyészségi alkalmazott
1994. évi LXXX. törvény
14. § (1) bek., 79. § (1)-(3)
bek., 82. § (1)-(2) bek.
ügyvéd, alkalmazott
1998. évi XI. törvény 13. §
ügyvéd, ügyvédjelölt
(3) bek., 85. § (1) bek. a)

Etv. Harmadik része
szerinti
minősítés
oklevél
oklevél, végbizonyítvány
vagy bizonyítvány,
képzettségi tanúsítvány

szakképzettség vagy
szakképesítés

oklevél, végbizonyítvány
vagy bizonyítvány

szakképzettség vagy
szakképesítés

oklevél, végbizonyítvány
vagy bizonyítvány

szakképzettség vagy
szakképesítés

oklevél, végbizonyítvány
vagy bizonyítvány

szakképzettség

oklevél

szakképzettség
szakképesítés

oklevél, képzettségi
tanúsítvány
bizonyítvány

szakképzettség

oklevél

ügyész
ügyészségi titkár
ügyészségi fogalmazó
ügyészségi nyomozó

ügyészségi ügyintéző
tisztviselő

jogtanácsos
jogi előadó

pont, 96. § (1) bek. a) pont
1994. évi LXXX. törvény
14. § (1) bek.
1994. évi LXXX. törvény
79. § (1)-(2) bek.
1994. évi LXXX. törvény
79. § (1) bek.
1994. évi LXXX. törvény
79. § (3) bek., 81/D. § (5)
bek.
1994. évi LXXX. törvény
82. § (1) bek.
1994. évi LXXX. törvény
82. § (1) bek.; 90/B. § (3)
bek.
1983. évi 3. törvényerejű
rendelet 3. § (2) bek.
1983. évi 3. törvényerejű
rendelet 16. § (1) bek.

szakképzettség

oklevél

szakképzettség

oklevél

szakképzettség

oklevél

szakképzettség

bizonyítvány vagy oklevél

szakképzettség

oklevél

szakképzettség

bizonyítvány vagy oklevél

szakképzettség

oklevél

szakképzettség

oklevél

Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium által előkészített jogszabályok alapján szabályozott szakmák
felsorolása
Szabályozott szakma,
illetve
szabályozott szakmai
tevékenység megnevezése
elektronikus aláírási
termék tanúsítása
elektronikus aláírással
kapcsolatos, minősített
szolgáltatás nyújtása
Nemzeti Hírközlési
Hatóság tagja
zártcélú távközlő
hálózatban a közcélú
távközlő hálózathoz
csatlakozó állandóhelyű
rádiótávközlő telepítésére,
üzemeltetésére vonatkozó
műszaki terv készítése
hírközlési szakértő
hírközlési építménytervezési tevékenység

Képzéshez kötő jogszabály

Etv. Második része szerinti
minősítés

15/2001. (VIII. 27.)
MeHVM rendelet 6. § (2)
bek. b) pont, 7. § d) pont*
2001. évi XXXV. törvény 8. szakképzettség vagy
§ (4) bek. b) pont
szakképesítés
16/2001. (IX. 1.) MeHVM
rendelet 16. § (1)-(3) bek.
szakképzettség
2003. évi C. törvény 14. §
(4) bek.*
szakképzettség
50/1998. (III. 27.) Korm.
rendelet 13. § (4) bek.

33/1999. (X. 15.) KHVM
rendelet
3/1998. (II. 11.) KHVM
rendelet

Etv. Harmadik része
szerinti
minősítés
képzettségi tanúsítvány

oklevél, végbizonyítvány
vagy bizonyítvány

oklevél, képzettségi
tanúsítvány
oklevél

szakképzettség

oklevél

szakképzettség

oklevél

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium által előkészített jogszabályok alapján szabályozott szakmák
felsorolása
Szabályozott szakma,

Etv. Második része szerinti

Etv. Harmadik része

illetve
Képzéshez kötő jogszabály
minősítés
szabályozott szakmai
tevékenység megnevezése
szakképzettség
környezetvédelmi
12/1996. (VII. 4.) KTM
felülvizsgálat
rendelet 1. § (1) bek., 3. §
környezetvédelmi megbízott 93/1996. (VII. 4.) Korm.
szakképzettség vagy
rendelet 1. §
szakképesítés
11/1996. (VII. 4.) KTM
rendelet 1. § a) pont, 2. §
természetvédelmi őr
4/2000. (I. 21.) Korm.
szakképzettség vagy
rendelet 1. § (1) bek., 3. §
szakképesítés
(1) bek. b)-d) pont (3) bek.*
víziközmű üzemeltetésével
21/2002. (IV. 25.) KöViM
szakképzettség vagy
kapcsolatos munkakörök
rendelet 1. § (1), (3) bek. és szakképesítés
1. számú melléklete

szerinti
minősítés
oklevél
oklevél, végbizonyítvány
vagy bizonyítvány

oklevél, végbizonyítvány
vagy bizonyítvány,
képzettségi tanúsítvány
oklevél, végbizonyítvány
vagy bizonyítvány

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma által előkészített jogszabályok alapján szabályozott szakmák
felsorolása
Szabályozott szakma,
illetve
szabályozott szakmai
tevékenység megnevezése
kulturális közalkalmazotti
munkakörök

kulturális szolgáltató
tevékenység
művelődési intézmény,
művelődési szervezet,
országos feladatkörű
közkönyvtár, levéltár,
múzeum magasabb vezetői
és a vezetői munkaköre
művelődési szervezet
alaptevékenységi körébe
tartozó szakmai feladatai
művészeti, közművelődési
és közgyűjteményi területen
foglalkoztatott
közalkalmazottak
munkakörei
muzeális intézményekben
foglalkoztatottak szakmai
munkakörei
műemlékvédelemben
foglalkoztatottak szakmai
munkakörei

Képzéshez kötő jogszabály

Etv. Második része szerinti
minősítés

Etv. Harmadik része
szerinti
minősítés

150/1992. (XI. 20.) Korm.
rendelet
2/1993. (I. 30.) MKM
rendelet melléklete
24/1989. (VIII. 10.) MM
rendelet 5. §
150/1992. (XI. 20.) Korm.
rendelet
24/1989. (VIII. 10.) MM
rendelet 1. §

szakképzettség vagy
szakképesítés

oklevél vagy bizonyítvány

szakképzettség vagy
szakképesítés
szakképzettség

oklevél vagy bizonyítvány

24/1989. (VIII. 10.) MM
rendelet 2. §, 4. §

szakképzettség vagy
szakképesítés

oklevél vagy bizonyítvány

150/1992. (XI. 20.) Korm.
szakképzettség vagy
rendelet 1. § (1)-(2) bek., 6. szakképesítés
§, 15-16. § és 1-3. számú
melléklete
2/1993. (I. 30.) MKM
rendelet melléklete
11/2002. (IV. 13.) NKÖM
szakképzettség vagy
rendelet melléklete
szakképesítés

oklevél vagy bizonyítvány

5/1993. (II. 27.) KTM
rendelet B. és C. melléklete

szakképzettség vagy
szakképesítés

oklevél

oklevél vagy bizonyítvány

oklevél vagy bizonyítvány

Az Oktatási Minisztérium által előkészített jogszabályok alapján szabályozott szakmák felsorolása

Szabályozott szakma,
illetve
szabályozott szakmai
tevékenység megnevezése
felsőoktatási intézményben
oktató, tudományos kutató
nevelési-oktatási
intézményekben
foglalkoztatott vezetők,
pedagógus-munkakörök,
nevelő és oktató munkát
segítő tevékenység
pedagógiai intézetben az
intézményvezető

Képzéshez kötő jogszabály

Etv. Második része szerinti
minősítés

szakképzettség
1993. évi LXXX. törvény
14. § (1) bek.
1993. évi LXXIX. törvény
szakképzettség vagy
15. § (1)-(3) bek., 16. § (1)- szakképesítés
(2), (5) bek., 17. §, 18. §,
127-128. §

10/1994. (V. 13.) MKM
rendelet 3. § (1) bek. a)
pont
10/1994. (V. 13.) MKM
rendelet 2. § (2) bek.*
14/1994. (VI. 24.) MKM
rendelet 2. § (1) és (3)-(5)
bek.
14/1994. (VI. 24.) MKM
rendelet 3. §*
10/1994. (V. 13.) MKM
rendelet 2. § (1) bek.

pedagógiai szakértő és
pedagógiai előadó
pedagógiai szakszolgálat
intézményében pedagógusmunkakörök
pedagógiai szakszolgálat
intézményében vezető
pedagógiai-szakmai
szolgáltatások ellátása,
szolgáltatások szervezésére
szakképzés keretében
1993. évi LXXVI. törvény
elméleti, gyakorlati képzési, 17. §*
illetve tanuló feletti
felügyeleti tevékenység
szakmai vizsgáztatást
1993. évi LXXVI. törvény
folytató vizsgabizottsági
14. § (3) bek.
tevékenység

Etv. Harmadik része
szerinti
minősítés
oklevél
oklevél vagy bizonyítvány

szakképzettség

oklevél

szakképzettség

oklevél

szakképzettség

oklevél

szakképzettség

oklevél

szakképzettség vagy
szakképesítés

oklevél vagy bizonyítvány

szakképzettség,
szakképesítés

oklevél, végbizonyítvány,
bizonyítvány vagy
képzettségi tanúsítvány

szakképzettség vagy
szakképesítés

oklevél, végbizonyítvány
vagy bizonyítvány

A Pénzügyminisztérium által előkészített jogszabályok alapján szabályozott szakmák felsorolása
Szabályozott szakma,
illetve
Képzéshez kötő jogszabály
szabályozott szakmai
tevékenység megnevezése
adóraktári engedélyre,
2003. évi CXXVII. törvény
jövedéki termék adómentes 35. § (1) g); 42. § (2) f) pont
célokhoz kötődő adómentes
beszerzésére 2005. január
1-jétől jogosult személy
adószakértői tevékenység
20/1994. (VI. 17.) PM
rendelet 1. §
árutőzsdei szolgáltatónál
2001. évi CXX. törvény 98.
termékértékesítés, üzletkötés § (1) bek.
bank, szakosított
1996. évi CXII. törvény 67.
hitelintézet belső ellenőrzési § (9) bek. a) pont
szervezeti egységének
vezetése, belső ellenőrzési
feladatok ellátása

Etv. Második része szerinti
minősítés

Etv. Harmadik része
szerinti
minősítés

szakképzettség

bizonyítvány

szakképzettség vagy
szakképesítés
szakképzettség vagy
szakképesítés
szakképzettség vagy
szakképesítés

oklevél, végbizonyítvány
képzettségi tanúsítvány
vagy bizonyítvány
oklevél vagy
végbizonyítvány

befektetési szolgáltatási
üzletágak irányítása
befektetési szolgáltatónál
termékértékesítés,
üzletkötés, befektetési
tanácsadás
hitelintézet, pénzügyi
vállalkozás vezető állású
személye
költségvetési szerveknél
ellenőri munkakör
könyvviteli szolgáltatás,
könyvvizsgálói tevékenység
pénzügyminiszter ágazati
irányítása alá tartozó
szerveknél foglalkoztatott
köztisztviselők
pénzváltási tevékenység

2001. évi CXX. törvény 97. szakképzettség
§ (3) bek. a) pont
2001. évi CXX. törvény 97. szakképzettség vagy
§ (3) bek. b) pont
szakképesítés

1996. évi CXII. törvény 68.
§

szakképzettség

15/1999. (II. 5.) Korm.
szakképzettség vagy
rendelet 39. §
szakképesítés
2000. évi C. törvény 151. § szakképzettség vagy
93/2002. (V. 5.) Korm.
szakképesítés
rendelet 2-5. §
17/1993. (VI. 18.) PM
szakképzettség vagy
rendelet 7. § (3) bek.
szakképesítés

297/2001. (XII. 27.) Korm.
rendelet 3. § (1) bek. g)
pont és 5. § c) pont
1995. évi XCVI. törvény 5.
§ (1) bek., 37/A. §, 39. §

többes biztosítási ügynöki
és biztosítási
szaktanácsadói tevékenység
vám- és pénzügyőrség
15/1997. (V. 8.) PM
hivatásos állományú tagja rendelet 3. § (1)-(2), (5)
bek. és 1. számú melléklete
vámügynökség vezetője,
1995. évi C. törvény 203. §,
szakalkalmazottja
204. § (1) bek. d) pont
biztosítási tevékenység
2003. évi LX. törvény 36. §
(5); 38. § (5) bek. b) pont;
48. § (3) bek.; 50. § (3) bek.
b) pont, 52. § (2) bek. b) és
c) pont

oklevél
oklevél, bizonyítvány vagy
képzettségi tanúsítvány

oklevél

oklevél, végbizonyítvány
oklevél, végbizonyítvány

oklevél, bizonyítvány vagy
végbizonyítvány

szakképzettség vagy
szakképesítés

oklevél, bizonyítvány vagy
képzettségi tanúsítvány

szakképzettség

oklevél

szakképzettség,
szakképesítés

oklevél, végbizonyítvány,
bizonyítvány

szakképesítés

végbizonyítvány vagy
bizonyítvány
oklevél vagy bizonyítvány

szakképzettség vagy
szakképesítés

A Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal hatáskörébe tartozó szabályozott szakmák felsorolása
Szabályozott szakma,
illetve
szabályozott szakmai
tevékenység megnevezése
terület- és
településrendezési tervezés
táj- és kertépítészeti
tervezés

Képzéshez kötő jogszabály

53/2000. (VIII. 11.) FVM
rendelet
34/2002. (IV. 27.) FVM
rendelet

Etv. Második része szerinti
minősítés

Etv. Harmadik része
szerinti
minősítés

szakképzettség

oklevél

szakképzettség

oklevél

26. § (1) Oklevélnek minősül az a képzést tanúsító, illetve ezzel azonos hatályú okirat vagy ezek összessége,
a) amelyet valamely tagállam illetékes hatósága jogszerűen állított ki,
b) amely tanúsítja, hogy a kérelmező valamely felsőoktatási intézményben vagy azonos szintű intézményben
sikeresen befejezte a legalább hároméves képzési idejű nappali, illetőleg ennek megfelelő képzési időtartamú nem
nappali képzésű felsőfokú tanulmányait, és ha ez az adott tagállamban egyébként követelmény, a felsőfokú képzést
követően előírt szakmai gyakorlatot is sikeresen teljesítette,

c) amely tanúsítja, hogy a kérelmező az adott tagállamban egy szabályozott szakma gyakorlásához előírt
szakképesítéssel rendelkezik, és
d) amely tanúsítja, hogy a képzésre túlnyomórészt valamely tagállamban került sor.
(2) Oklevélnek minősül továbbá az a képzést tanúsító, illetve az ezzel azonos hatályú okirat vagy ezek összessége,
amelyet valamely tagállam illetékes hatósága abban a tagállamban vagy egy más tagállamban elfogadott képzés
sikeres befejezését követően állított ki, és amelyet az adott tagállam illetékes hatósága valamely szabályozott szakma
gyakorlása szempontjából az (1) bekezdés szerinti oklevéllel egyenértékűnek ismert el.
(3) Oklevéllel rendelkezőnek kell tekinteni a kérelmezőt akkor is, ha hároméves szakmai gyakorlattal rendelkezik
abban a tagállamban, amely egy nem tagállamban szerzett oklevelét elismerte.
27. § (1) Végbizonyítványnak minősül az a képzést tanúsító, illetve ezzel azonos hatályú okirat vagy ezek
összessége,
a) amelyet egy tagállam illetékes hatósága jogszerűen állított ki;
b) amely tanúsítja, hogy a kérelmező sikeresen teljesített
- valamely három évesnél rövidebb, de legalább egyéves nappali képzést, vagy ennek megfelelő képzési
időtartamú nem nappali képzést, amelynél felvételi követelmény az adott ország felsőoktatási képzésében való
részvételhez megkövetelt középfokú képzés sikeres befejezése, és teljesítette a középfokú képzés utáni képzéshez
előírt szakmai gyakorlatot, vagy
- külön jogszabályban meghatározott képzést;
1. Egészségügyi és gyermekgondozási jellegű képzések
Cseh Köztársaságban:
- egészségügyi asszisztens (zdravotnický asistent)
a képzés legalább tizenhárom év időtartamú oktatást jelent, beleértve egy legalább nyolcéves általános iskolai
képzést, valamint egy egészségügyi szakközépiskolában teljesített „maturitní zkouška” vizsgával záruló
négyéves középfokú szakképzést.
- táplálkozási asszisztens (nutriční asistent)
a képzés legalább tizenhárom év időtartamú oktatást jelent, beleértve egy alapfokú oktatást, valamint egy
egészségügyi szakközépiskolában teljesített „maturitní zkouška” vizsgával záruló négyéves középfokú
szakképzést.
Németországban:
- gyermekápoló (Kinderkrankenschwester/Kinderkrankenpfleger),
- fizioterapeuta/gyógytornász [Krankengymnast(in) (Physiotherapeut(in)],
- ergotherapeuta [Beschaeftigungs- und Arbeitstherapeut(in) (Ergotherapeut)],
- logopédus (Logopaede/Logopaedin),
- ortoptikus [Orthoptist(in)],
- államilag elismert képesítésű gyermekgondozó [Staatlich anerkannte(r) Erzieher(in)],
- államilag elismert képesítésű gyógypedagógus [Staatlich anerkannte(r) Heilpaedagoge(-in)],
- orvosi laboratóriumi asszisztens [medizinisch-technische(r) Laboratorium-Assistent(in)],
- radiológiai asszisztens [medizinisch-technische(r) Radiologie-Assistent(in)],
- izotóp asszisztens [medizinisch-technische(r) Assistent(in) für Funktionsdiagnostik],
- állat-egészségügyi technikus [veterinaermedizinisch-technische(r) Assistent(in)],
- dietetikus [Diaetassistent(in)],
- gyógyszerész technikus (Pharmazieingenieur), amely képesítést 1994. március 31. előtt a Német Demokratikus
Köztársaságban vagy az új szövetségi tartományok területén szereztek,
- pszichiátriai szakápoló (Psychiatrische(r) Krankenschwester/Krankenpfleger),
- beszédterapeuta [Sprachtherapeut(in)],
Olaszországban:
- fogtechnikus (odontotecnico),
- optikus (ottico).
Cipruson:
- fogtechnikus (οδοντοτεχνίτης)

a képzés legalább tizennégy év időtartamú oktatást jelent, beleértve egy legalább hatéves általános iskolai
képzést, egy hatéves középiskolai képzést, az ezt követő kétéves felsőfokú szakképzést, amelyet egy egyéves
szakmai gyakorlat követ.
- látszerész (τεχνικός oπτικός)
a képzés legalább tizennégy év időtartamú oktatást jelent, beleértve legalább egy hatéves általános iskolai
képzést, egy hatéves középiskolai képzést, az ezt követő kétéves felsőfokú képzést, amelyet egy egyéves szakmai
gyakorlat követ.
Lettországban:
- fogorvosi asszisztens (zobārstniecības māsa)
a képzés legalább tizenhárom év időtartamú oktatást jelent, beleértve egy legalább tízéves közoktatási képzést,
egy kétéves, egészségügyi oktatási intézményben folytatott szakképzést, továbbá hároméves szakmai
gyakorlatot, melynek végén a szakterületre vonatkozó vizsga letételét igazoló bizonyítványt kell szerezni.
- orvosi biológiai laboratóriumi asszisztens (biomedicīnas laborants)
a képzés legalább tizenkét év időtartamú oktatást jelent, beleértve egy legalább tízéves közoktatási képzést,
egy kétéves egészségügyi oktatási intézményben folytatott szakképzést, valamint az ezt követő kétéves szakmai
gyakorlatot, melynek végén a szakterületre vonatkozó vizsga letételét igazoló bizonyítványt kell szerezni.
- fogtechnikus (zobu tehniķis)
amely képzés legalább tizenkét év időtartamú oktatást jelent, beleértve egy legalább tízéves közoktatási
képzést, egy kétéves egészségügyi oktatási intézményben folytatott szakképzést, valamint az ezt követő kétéves
szakmai gyakorlatot, amelynek végén a szakterületre vonatkozó vizsga letételét igazoló bizonyítványt kell
szerezni.
- fizioterápiás asszisztens (fizioterapeita asistents)
a képzés legalább tizenhárom év időtartamú oktatást jelent, beleértve egy legalább tízéves közoktatást, egy
hároméves, egészségügyi oktatási intézményben folytatott szakképzést, valamint az ezt követő kétéves szakmai
gyakorlatot, amelynek végén a szakterületre vonatkozó vizsga letételét igazoló bizonyítványt kell szerezni
.
Luxemburgban:
- radiológiai asszisztens [assistant(e) technique médical(e) en radiologie],
- orvosi laboratóriumi asszisztens [assistant(e) technique médical(e) de laboratoire],
- pszichiátriai szakápoló [infirmier/iere psychiatrique],
- sebészasszisztens-technikus [assistant(e) technique médical(e) en chirurgie],
- gyermekápoló [infirmier/iere puériculteur/trice],
- aneszteziológiai szakápoló [infirmier/iere anesthésiste],
- képesített gyógymasszőr [masseur/euse diplőmé(e)],
- gyermekgondozó (éducateur/trice),
amely képesítések megszerzéséhez összesen legalább tizenhárom év oktatás és szakképzés szükséges, amely a
következőket tartalmazza:
(i) legalább hároméves, vizsgával záruló szakképzés szakiskolában, bizonyos esetekben egy- vagy kétéves
szaktanfolyammal kiegészítve, amely végén vizsgát kell tenni,
(ii) vagy legalább két és fél éves, vizsgával záruló szakképzés szakiskolában, amelyet legalább hat hónapos
munkahelyi gyakorlat vagy legalább hat hónapos, meghatározott intézményben letöltendő szakmai gyakorlat egészít
ki,
(iii) vagy legalább kétéves, vizsgával záruló szakképzés szakiskolában, amelyet legalább egyéves munkahelyi
gyakorlat vagy legalább egyéves, meghatározott intézményben letöltendő szakmai gyakorlat egészít ki.
Hollandiában:
- állatorvosi asszisztens (dierenartassistent),
amely képesítés megszerzéséhez összesen legalább tizenhárom év oktatás és szakképzés szükséges, amely a
következőket tartalmazza:
az állatorvosi asszisztens (dierenartassistent) esetében Hollandiában három év szakképzés szakiskolában (MBOrendszer), vagy három év szakképzés a duális gyakornoki rendszerben (LLW), mindkettőt záróvizsga követi.
Ausztriában:
- gyermek- és ifjúsági szakápoló (spezielle Grundausbildung in der Kinder- und Jugendlichenpflege),

- pszichiátriai szakápoló (spezielle Grundausbildung in der psychiatrischen Gesundheits- und Krankenpflege),
- kontaktlencse-optikus (Kontaktlinsenoptiker),
- pedikűrös (Fusspfleger),
- hallókészülék-technikus (Hoergeraeteakustiker),
- gyógyáru-kereskedő (Drogist),
amely képzések tizennégy év időtartamú oktatást és szakképzést jelentenek, beleértve legalább ötéves képzést
meghatározott képzési rendszerben, legalább három év időtartamú, részben a munkahelyen kapott képzésből, részben
szakképzési intézetben biztosított képzésből álló szakmai képzésre, illetve szakmai gyakorlati és képzési időszakra
osztva, amelyet szakvizsga követ a szakma gyakorlására és a gyakornokok képzésére való jogosultság
megszerzéséért,
- másszor (Masseur),
amely képzés legalább tizennégy év időtartamú oktatást és szakképzést jelent, beleértve ötéves képzést meghatározott
képzési rendszerben, amely kétéves időtartamú szakmai képzést, kétéves szakmai gyakorlati és képzési időszakot és
egyéves képzést foglal magában, amelyet szakvizsga követ a szakma gyakorlására és a gyakornokok képzésére való
jogosultság megszerzéséért,
- óvodai dolgozó (Kindergaertner/in),
- gyermekgondozó (Erzieher),
amely képzések tizenhárom év időtartamú oktatást és szakképzést jelentenek, beleértve ötéves szakosított iskolai
szakképzést, amelyet záróvizsga követ.
Szlovákiában:
- alapfokú művészeti iskolai tánctanár (učiteľ v tanečnom odbore na základných umeleckých školách)
a képzés legalább tizennégy és fél év időtartamú oktatást jelent, beleértve egy legalább nyolcéves általános
iskolai képzést, egy négyéves szakirányú középiskolai képzést, valamint öt félév táncpedagógiai képzést.
- oktató speciális oktatási intézményben és szociális ellátási intézményben (vychovávateľ v špeciálnych výchovných
zariadeniach a v zariadeniach sociálnych služieb)
a képzés legalább tizennégy év időtartamú oktatást jelent, beleértve nyolc/kilenc év általános iskolai képzést,
egy négyéves időtartamú pedagógiai szakközépiskolai vagy egyéb középiskolai képzést, valamint egy további
kétéves, nem nappali tagozatos pedagógiai tanfolyamot.
2. Kézműipari ágazat mester szinten (mester/meister/maitre),
Dániában:
- látszerész (optometrist),
amely képzés teljes időtartama tizennégy év, beleértve az ötéves szakképzés időtartamát is, amely a képzést nyújtó
intézményben folytatott két és fél éves elméleti képzésből, valamint két és fél éves munkahelyi szakmai gyakorlatból
áll, amelynek végén az ipari tevékenységnek megfelelő elismert vizsgát kell tenni, és a vizsga sikeres letételét
követően a vizsgázó jogosult a Mester cím használatára;
- ortopédiai műszerész (ortopaedimekaniker),
amely képzés teljes időtartama tizenkét és fél év, beleértve a három és fél éves szakképzés időtartamát is, amely a
képzést nyújtó intézményben folytatott hat hónapos elméleti képzésből, valamint hároméves munkahelyi szakmai
gyakorlatból áll, amelynek végén az ipari tevékenységnek megfelelő elismert vizsgát kell tenni, és a vizsga sikeres
letételét követően a vizsgázó jogosult a Mester cím használatára;
- ortopédiai lábbeli készítő (ortopaediskomager),
amely képzés teljes időtartama tizenhárom és fél év, beleértve a négy és fél éves szakképzés időtartamát is, amely a
képzést nyújtó intézményben megtartott kétéves elméleti képzésből, valamint két és fél éves munkahelyi szakmai
gyakorlatból áll, amelynek végén az ipari tevékenységnek megfelelő elismert vizsgát kell tenni, és a vizsga sikeres
letételét követően a vizsgázó jogosult a Mester cím használatára.
Németországban:
- látszerész (Augenoptiker),
- fogtechnikus (Zahntechniker),
- ortopédiai kötszerész és fűzőkészítő (Bandagist),
- hallókészülék-készítő (Hoergeraeteakustiker),

- ortopédiai műszerész (Orthopaediemechaniker),
- ortopédiai cipész (Orthopaedieschuhmacher),
Luxemburgban:
- látszerész (opticien),
- fogtechnikus (mécanicien dentaire),
- hallókészülék-készítő (audioprothésiste),
- ortopédiai műszerész/ortopédiai kötszerész és fűzőkészítő (mécanicien orthopédiste/bandagiste),
- ortopédiai cipész (orthopédiste-cordonnier),
amely képzések teljes képzési ideje tizennégy év, beleértve a legalább ötéves, meghatározott képzési rendszerű
képzést, amely a képzést nyújtó intézményben folytatott elméleti képzésből, valamint munkahelyi szakmai
gyakorlatból áll, amely végén vizsgát kell tenni, amely a szakipari tevékenységnek önálló vállalkozóként vagy
alkalmazottként való gyakorlására jogosít.
Ausztriában:
- ortopédiai kötszerész és fűzőkészítő (Bandagist),
- fűzőkészítő (Miederwarenerzeuger),
- optikus (Optiker),
- ortopédiai cipész (Orthopaedieschuhmacher),
- ortopédiai technikus (Orthopaedietechniker),
- fogtechnikus (Zahntechniker),
- kertész (Gaertner),
amely képzések legalább tizennégy év időtartamú oktatást és szakképzést jelentenek, beleértve legalább ötéves
képzést meghatározott képzési rendszerben, legalább három év időtartamú, részben a munkahelyen folytatott
képzésből, részben szakképzési intézetben folytatott képzésből álló gyakornoki képzésre, illetve legalább kétéves
szakmai gyakorlati és képzési időszakra osztva, amelyet mestervizsga követ a szakma gyakorlására, gyakornokok
képzésére és a Meister cím használatára való jogosultság megszerzése céljából.
- mezőgazdasági mester (Meister in der Landwirtschaft),
- a vidéki házi gazdálkodás mestere (Meister in der laendlichen Hauswirtschaft),
- kertészeti mester (Meister im Gartenbau),
- a piaci kertészet mestere (Meister im Feldgemüsebau),
- gyümölcstermesztési és -feldolgozási mester (Meister im Obstbau und in der Obstverwertung),
- szőlőtermesztési és borászmester (Meister im Weinbau und in der Kellerwirtschaft),
- tejtermelő mester (Meister in der Molkerei- und Kaesereiwirtschaft),
- lótenyésztő mester (Meister in der Pferdewirtschaft),
- haltenyésztő mester (Meister in der Fischereiwirtschaft),
- baromfitenyésztő mester (Meister in der Geflügelwirtschaft),
- méhészmester (Meister in der Bienenwirtschaft),
- erdészmester (Meister in der Forstwirtschaft),
- erdőtelepítési és erdőmérnök mester (Meister in der Forstgarten- und Forstpflegewirtschaft),
- a mezőgazdasági raktározás mestere (Meister in der landwirtschaftlichen Lagerhaltung),
amely képzések legalább tizenöt év időtartamú oktatást és szakképzést jelentenek, beleértve legalább hatéves képzést
meghatározott képzési rendszerben, legalább három év időtartamú, részben a munkahelyen folytatott képzésből,
részben szakképzési intézetben folytatott képzésből álló szakmai képzésre, illetve hároméves szakmai gyakorlati és
képzési időszakra osztva, amelyet mestervizsga követ a szakma gyakorlására, gyakornokok képzésére és a Meister
cím használatára való jogosultság megszerzéséért.
Lengyelországban:
- szakmai tárgyakat oktató tanár (nauczyciel praktycznej nauki zawodu)
a képzés időtartama
(i)
nyolc év általános iskolai képzés, öt év középiskolai szakképzés vagy a megfelelő területen
szerzett ezzel egyenértékű középiskolai képzés, amelyet egy összesen legalább százötven
órából álló pedagógiai képzés, illetve munkavédelmi és munkaegészségügyi kurzus követ;
továbbá azon a területen szerzett kétéves szakmai tapasztalat, amelyen az adott személy
tanítani fog vagy;

(ii)
(iii)

nyolc év általános iskolai képzés, öt év középiskolai szakképzés, valamint ezt követően egy
felsőfokú pedagógiai oktatási intézmény elvégzését tanúsító oklevél vagy;
nyolc év általános iskolai képzés, két-három év alapszintű középiskolai szakképzés, az adott
szakterületen mesterlevéllel igazolt legalább hároméves szakmai tapasztalat, valamint ezt
követően egy összesen legalább százötven órából álló pedagógiai képzés.

Szlovákiában:
- szakoktató (majster odbornej výchovy),
a képzés legalább tizenkét év időtartamú oktatást jelent, beleértve nyolc év általános iskolai képzést, egy
négyéves szakképzést (teljes középiskolai szakképzés és/vagy a megfelelő – azonos – területen szakmai
képzésben való részvételt vagy szakmai tanfolyam elvégzését), összesen legalább hároméves szakmai
tapasztalat igazolását azon a területen, amelyen az adott személy a teljes képzést vagy szakmai képzést
elvégezte, valamint kiegészítő pedagógiai tanulmányok teljesítését tanári képesítést nyújtó karon vagy
műszaki egyetemeken; vagy teljes középiskolai képzés és szakmai képzés a megfelelő (azonos) szakképzés
vagy szakmai kurzus keretében, legalább három év szakmai tapasztalat azon a területen, amelyen az adott
személy a képzést vagy szakmai képzést elvégezte, és kiegészítő pedagógiai tanulmányok végzése tanári
képesítést nyújtó karon, illetve 2005. szeptember 1-gyel bezárólag speciális pedagógiai képzés, amelyet a
módszertani központok speciális oktatási intézményekben szerveznek szakoktatók számára, kiegészítő
pedagógiai tanulmányok nélkül.
3. Tengerhajózási ágazat
A) Tengeri közlekedés
Cseh Köztársaságban:
- fedélzeti asszisztens (palubní asistent)
- navigációs őrszolgálat ellátásával megbízott tiszt (námořní poručík)
- első tiszt (první palubní důstojník)
- kapitány (kapitán)
- géptisztjelölt (strojní asistent)
- gépüzemi őrszolgálatért felelős tisz (strojní důstojník)
- másodgéptiszt (druhý strojní důstojník)
- gépüzemvezető (první strojní důstojník)
- elektrotechnikus (elektrotechnik)
- elektrotechnikus üzemvezető (elektrodůstojník)
Dániában:
- hajóskapitány (skibsfoerer),
- elsőtiszt (overstyrmand),
- kormányos, fedélzeti tiszt (enestyrmand, vagthavende styrmand),
- fedélzeti tiszt (vagthavende styrmand),
- gépüzemvezető (maskinchef),
- első géptiszt (1. maskinmester),
- géptéri őrszolgálatért felelős géptiszt (1. maskinmester/vagthavende maskinmester)
Németországban:
- hajóskapitány part menti (szállításban részt vevő) nagy hajón (Kapitaen AM),
- hajóskapitány part menti (szállításban részt vevő) hajón (Kapitaen AK),
- fedélzeti tiszt part menti (szállításban részt vevő) nagy hajón (Nautischer Schiffsoffizier AMW),
- fedélzeti tiszt part menti (szállításban részt vevő) hajón (Nautischer Schiffsoffizier AKW),
- C minősítésű gépüzemvezető (Schiffsbetriebstechniker CT - Leiter von Maschienenanlagen),
- C minősítésű gépkezelő (Schiffsmaschinist CMa - Leiter von Maschienenanlagen),
- C minősítésű hajógép-üzemvezető (Schiffsbetriebstechniker CTW),
- C minősítésű hajógépkezelő - önálló szolgálatot teljesítő géptiszt (Schiffsmaschinist CMaW - Technischer
Alleinoffizier).

Olaszországban:
- fedélzeti tiszt (ufficiale di coperta),
- géptiszt (ufficiale di macchina).
Lettországban:
- villamossági géptiszt hajókon (kuģu elektromehāniķis)
- hűtőberendezés kezelő (kuģa saldēšanas iekārtu mašīnists)
Hollandiában:
- elsőtiszt [part menti (szállításban részt vevő) hajón] (kiegészítő képzéssel) [stuurman kleine handelsvaart (met
aanvulling)],
- (okleveles) gépüzemvezető (diploma motordrijver),
- VTS tisztviselő (VTS-functionaris)
amelyekhez a következő képzések szükségesek:
Cseh Köztársaságban:
(i)
fedélzeti asszisztens (palubní asistent)
20. életévét betöltött személy, aki „maturitní zkouška” vizsgával záruló, tengerészeti akadémia vagy
tengerészeti főiskola navigációs tanszékén szerzett képzést, kiegészítve a tanulmányok ideje alatt teljesített
legalább hathónapos tengeri szolgálattal, vagy legalább kétéves hajón töltött tengeri szolgálat teljesítése
navigációs őrszolgálat ellátásáért felelős legénységi tagként, továbbá az STCW-egyezmény (az 1978. évi
Nemzetközi egyezmény a tengerészek képzéséről, képesítéséről és az őrszolgálat ellátásáról) egy szerződő
felének tengerészeti akadémiája vagy főiskolája által szervezett képzés elvégzése, amely megfelel az
egyezmény A-II/1 szakaszában meghatározott követelményeknek, és egy sikeres vizsga letétele az MTC (a
Cseh Köztársaság tengeri fuvarozási bizottsága) által elismert vizsgabizottság előtt.
(ii)
navigációs őrszolgálat ellátásával megbízott tiszt (námořní poručík)
tengerészeti akadémiai vagy főiskolai végzettség esetén ötszáz vagy ezt meghaladó bruttó űrtartalmú hajókon
fedélzeti asszisztensi beosztásban töltött, legalább hathónapos szolgálati idő, vagy egyéves szolgálati idő egy
elismert tanfolyam elvégzését követően, beleértve egy legalább hathónapos szolgálati időt navigációs
őrszolgálat ellátásáért felelős legénységi tagként, valamint megfelelően vezetett és érvényesített fedélzeti
képzési könyv tisztjelöltek részére.
(iii) első tiszt (první palubní důstojník)
ötszáz vagy ezt meghaladó bruttó űrtartalmú hajókon navigációs őrszolgálati tiszti alkalmassági bizonyítvány
és legalább ebben a minőségben szerzett tizenkét hónapos tengeri szolgálat.
(iv)

kapitány (kapitán)
1.
ötszáz és háromezer közötti bruttó űrtartalmú hajókon parancsnoki szolgálati bizonyítvány,
2.
háromezer vagy ezt meghaladó bruttó űrtartalmú hajókon első tiszti képesítési bizonyítvány és
legalább hathónapos elismert tengeri szolgálat az ötszáz vagy ezt meghaladó bruttó űrtartalmú
hajókon első tiszti minőségben, és legalább hathónapos elismert tengeri szolgálat háromezer
vagy ezt meghaladó bruttó űrtartalmú hajókon első tiszti minőségben.
(v) géptisztjelölt (strojní asistent)
20. életévét betöltött személy, akinek a képzése tengerészeti akadémia vagy tengerészeti főiskolai végzettség –
tengerészeti gépüzemi szakon, mely tartalmaz legalább hathónapos hajón töltött elismert tengeri szolgálatot.
(vi) gépüzemi őrszolgálatért felelős tiszt (strojní důstojník)
tengerészeti akadémiai vagy főiskolai végzettség és legalább hathónapos igazolt tengeri szolgálat teljsítése
géptisztjelölti minőségben.
(vii)
másodgéptiszt (druhý strojní důstojník)
legalább tizenkét hónapos elismert tengeri szolgálat harmadgéptiszti minőségben 750 kW vagy nagyobb
főgépteljesítményű hajókon.
(viii)
gépüzemvezető (první strojní důstojník)
megfelelő másodgéptiszti szolgálati bizonyítvány 3000 kW vagy nagyobb főgépteljesítményű hajókon és e
minőségben legalább hathónapos elismert tengeri szolgálat.
(ix)
elektrotechnikus (elektrotechnik)
18. életévét betöltött személy, akinek a képzése tengerészeti vagy egyéb akadémia villamosmérnöki szakán
történt, illetve „maturitní zkouška” vizsgával záruló műszaki iskolai vagy eletrotechnikusi mérnöki főiskolai

képzésben vett részt, továbbá legalább tizenkét hónapos villamosmérnöki területen teljesített elismert szakmai
gyakorlatot.
(x)
elektrotechnikus üzemvezető (elektrodůstojník)
tengerészeti akadémia vagy tengerészeti főiskola tengerészeti villamosmérnöki kar vagy egyéb műszaki
akadémia, illetve középiskola villamosmérnöki szakirányban, ahol minden képzés „maturitní zkouška”
vizsgával vagy záróvizsgával zárul, továbbá legalább tizenkét hónapos tengeri szolgálat elektrotechnikusi
minőségben; akadémiai, főiskolai vagy középiskolai végzettség esetén huszonnégy hónapos szolgálat
teljesítése.
Dániában:
kilenc év általános iskolai képzés, amelyet tizenhét-harminchat hónapos alapképzés és/vagy tengeri szolgálat
követ, kiegészítve a következőkkel:
(i) fedélzeti tisztek esetében egyéves szakképzés,
(ii) egyéb beosztásokban hároméves szakképzés.
Németországban:
a teljes képzési idő tizennégy-tizennyolc év, beleértve a hároméves szakmai alapképzést és egy év tengeren töltött
szolgálati időt, amelyet egy- vagy kétéves szakképzés követ, ahol szükséges, kétéves navigációs gyakorlat
teljesítésével kiegészítve.
Lettországban:
(i) villamossági géptiszt hajókon (kuģu elektromehāniķis)
18. életévét betöltött személy, akinek a képzésének teljes időtartama legalább tizenkét és fél év, beleértve legalább
kilenc év általános iskolai képzést, és legalább hároméves szakképzést, továbbá legalább hat hónapos tengeri
szolgálati idő elektrotechnikusi minőségben vagy villamosmérnök asszisztenseként 750 kW vagy nagyobb
főgépteljesítményű hajókon. A szakképzés egy, az illetékes hatóság előtt tett speciális vizsgával zárul a Közlekedési
Minisztérium által jóváhagyott képzési programnak megfelelően;
(ii) hűtőberendezés-kezelő (kuģa saldēšanas iekārtu mašīnists)
18. életévét betöltött személy, akinek a képzésének teljes időtartama legalább tizenhárom év, beleértve
legalább kilenc év általános iskolai képzést, és legalább hároméves szakoktatást, továbbá legalább tizenkét
hónapos tengeri szolgálat hűtőmérnök asszisztensi minőségben. A szakképzés egy, az illetékes hatóság előtt
tett speciális vizsgával zárul a Közlekedési Minisztérium által jóváhagyott képzési programnak megfelelően.
Olaszországban:
a teljes képzési idő tizenhárom év, amelynek része a legalább ötéves, vizsgával záruló szakképzés, ahol szükséges,
szakmai gyakorlattal kiegészítve.
Hollandiában:
(i) az első tiszt part menti szállításban részt vevő hajón (kiegészítő képzéssel) [stuurman kleine handelsvaart (met
aanvulling)], és az (okleveles) gépüzemvezető (diploma motordrijver) esetében a teljes képzési idő tizennégy év,
amelyből legalább két évet szakképzési intézményben kell eltölteni, tizenkét hónapos szakmai gyakorlattal
kiegészítve,
(ii) a VTS tisztviselő (VTS-functionaris) esetében a teljes képzési idő legalább tizenöt év, amelyből legalább három
év felsőszintű szakképzés (HBO) vagy középszintű szakképzés (MBO), amelyet legalább tizenkét heti elméleti képzést
tartalmazó nemzeti és regionális szakosító képzések követnek, amelyek mindegyikét záróvizsga követi,
és amely képzésnek a nemzetközi STCW-egyezmény (az 1978. évi Nemzetközi egyezmény a tengerészek képzéséről,
képesítéséről és az őrszolgálat ellátásáról) hatálya alatt elismert képzésnek kell lennie.
B) Tengeri halászat
Németországban:
- mélytengeri halászati kapitány (Kapitaen BG/Fischerei),
- part menti halászati kapitány (Kapitaen BLK/Fischerei),
- fedélzeti tiszt, mélytengeri halászat (Nautischer Schiffsoffizier BGW/Fischerei),
- fedélzeti tiszt, part menti halászat (Nautischer Schiffsoffizier BK/Fischerei),

Hollandiában:
- első tiszt/első géptiszt V (stuurman werktuig-kundige V),
- gépész IV (halászhajó) (werktuigkundige IV visvaart),
- első tiszt IV (halászhajó) (stuurman IV visvaart),
- első tiszt/első géptiszt VI (stuurman werktuigkundige VI),
amely foglalkozások gyakorlásához a következő képzések szükségesek:
- Németországban a teljes képzési idő tizennégy-tizennyolc év, beleértve a hároméves szakmai alapképzést és egy
év tengeren töltött szolgálati időt, amelyet egy- vagy kétéves szakképzés követ, ha szükséges, kétéves navigációs
gyakorlattal kiegészítve,
- Hollandiában a teljes képzési idő tizenhárom-tizenöt év, amelyből legalább két évet szakképző intézményben kell
eltölteni tizenkét hónapos szakmai gyakorlattal kiegészítve,
és amely képzéseknek a Torremolinosi egyezmény (Nemzetközi egyezmény a halászhajók biztonságáról, 1977)
hatálya alatt elismert képzésnek kell lennie.
4. Technikai ágazatok
Cseh Köztársaságban:
engedéllyel rendelkező technikus, engedéllyel rendelkező földmérő (autorizovaný technik, autorizovaný
stavitel)
a képzés teljes időtartama legalább kilenc év, beleértve egy „maturitní zkouška” vizsgával (műszaki
szakközépiskolai vizsga) záruló négyéves műszaki szakközépiskolai szakképzést, és az 50/1976 Sb. sz.
törvénynek (építésügyi törvény) illetve a 360/1992 Sb. sz. törvénynek megfelelően az építőipar egyes szakmai
tevékenységeinek végzését lehetővé tevő szakmai képesítő vizsgával záruló öt év szakmai gyakorlatot.
- vasúti járművezető (fyzická osoba řídící drážní vozidlo)
a képzés teljes időtartama legalább tizenkét év, beleértve egy legalább nyolcéves általános iskolai
képzést, valamint egy legalább négyéves középiskolai szakképzést, amely egy „maturitní zkouška”
vizsgával zárul és a gépjárművek hajtóerejével kapcsolatos záróvizsgával végződik.
- pályaátvizsgáló technikus (drážní revizní technik)
a képzés teljes időtartama legalább tizenkét év, beleértve egy legalább nyolcéves általános iskolai
képzést, valamint egy gépipari vagy egy elektrotechnikai szakközépiskolában elvégzendő legalább
négyéves, „maturitní zkouška” vizsgával záruló középiskolai szakképzést.
- gépjárművezető oktató (učitel autoškoly)
- 24. életévét betöltött személy, akinek képzéséhez legalább tizenkét év képzés szükséges, beleértve egy legalább
nyolcéves általános iskolai képzést, valamint egy, a közlekedésre vagy a gépészetre specializálódott, legalább
négyéves, „maturitní zkouška” vizsgával záruló középiskolai szakképzést.
- gépjárművek közúti alkalmasságának vizsgálatát végző államilag elismert technikus (kontrolní technik STK)
- 24. életévét betöltött személy, akinek képzése legalább tizenkét év időtartamú, beleértve egy legalább nyolcéves
általános iskolai képzést, valamint egy legalább négyéves, „maturitní zkouška” vizsgával záruló középiskolai
szakképzést, és amelyet egy legalább kétéves műszaki gyakorlat követ Az érintett személynek rendelkeznie kell
gépkocsivezetői engedéllyel, a bűnügyi nyilvántartásban nem szerepelhet, továbbá el kell végeznie egy legalább
százhúsz órás speciális képzést államilag elismert technikusok számára, amelynek a végén sikeres vizsgát kell tennie.
- gépjárművek kipufogógázát vizsgáló szerelő (mechanik měření emisí)
a képzés teljes időtartama legalább tizenkét év, beleértve egy legalább nyolcéves általános iskolai képzéstés egy
négyéves, „maturitní zkouška” vizsgával záruló középiskolai szakképzést, továbbá hároméves műszaki gyakorlat
teljesítése, végül „a gépjárművek kipufogógázát vizsgáló szerelők” számára szervezett nyolcórás speciális képzés
teljesítése, amelynek befejezését követően záróvizsgát kell tenni.
- I. osztályú kapitány (kapitán I. třídy),
a képzés teljes időtartama legalább tizenöt év i, beleértve egy legalább nyolcéves általános iskolai
képzést, legalább hároméves, szakképzést, amely „maturitní zkouška” vizsgával és egy alkalmassági
bizonyítvánnyal igazolt másik vizsgával ér véget. Ezt a szakoktatást négyéves szakmai gyakorlat követi,
melynek befejezéseképpen záróvizsgát kell tenni.
- kézművesipari műtárgyak restaurátora (restaurátor památek, které jsou díly uměleckých řemesel)
a képzés teljes időtartama legalább tizenkét év: egy „maturitní zkouška” vizsgával záruló teljes
műszaki középiskolai szakképzés restaurátori szakon, vagy „maturitní zkouška” vizsgával záruló tíztizenkét éves képzés restaurátor képzéshez kapcsolódó szakon, továbbá öt év szakmai gyakorlat. Abban

az esetben, ha a műszaki szakközépiskolai képzés szakmai záróvizsgával végződik, nyolc év szakmai
gyakorlat szükséges.
- olyan kézművesipari alkotások restaurátora, amelyek nem minősülnek műtárgynak és amelyek múzeumok vagy
galériák gyűjteményeiben találhatók, és egyéb kulturális értéket képviselő tárgyak restaurátora (»restaurátor děl
výtvarných umění, která nejsou památkami a jsou uložena ve sbírkách muzeí a galerií, a ostatních předmětů kulturní
hodnoty«), műtárgynak nem minősülő kulturális értéket hordozó, múzeumok vagy galériák gyűjteményeiben található
kézművesipari alkotások restaurátora (restaurátor děl výtvarných umění, která nejsou památkami a jsou uložena ve
sbírkách muzeí a galerií, a ostatních předmětů kulturní hodnoty),
a képzés teljes időtartama legalább tizenkét év egy „maturitní zkouška” vizsgával záruló teljes műszaki
szakközépiskolai képzés keretében, melynek befejezése után öt év szakmai tapasztalat megszerzése
szükséges.
- hulladékgazdálkodó (odpadový hospodář),
a képzés teljes időtartama legalább tizenkét év, beleértve egy legalább nyolcéves általános iskolai
képzést, egy négyéves, „maturitní zkouška” vizsgával záruló középiskolai szakképzést, és
hulladékgazdálkodás terén tíz évnél nem korábban szerzett, legalább ötéves szakmai gyakorlat.
- robbantásvezető (technický vedoucí odstřelů),
a képzés teljes időtartama legalább tizenkét év, beleértve egy legalább nyolcéves általános iskolai
képzést és egy négyéves, „maturitní zkouška” vizsgával záruló középiskolai szakképzést,
amely kiegészül:
- két év földalatti robbantói (földalatti tevékenységre vonatkozóan) vagy egy év külszíni (külszíni
tevékenységre vonatkozóan) gyakorlattal; beleértve hat hónapos robbantási asszisztensi
tevékenységet;
- százórás gyakorlati és elméleti képzéssel, amely az illetékes körzeti bányászati hatóság előtt tett
vizsgával zárul;
- legalább hat hónapos a nagy volumenű robbantási munkák tervezését és kivitelezését bizonyító
szakmai gyakorlattal,
- harminckét órás gyakorlati és elméleti képzéssel, amely a cseh bányászati hatóság előtt tett vizsgával
zárul.
Olaszországban:
- földmérő (geometra),
- képesített gazda (perito agrario),
amelyekhez legalább tizenhárom év szakközépiskolai képzés szükséges, amelyből nyolc év a kötelező iskolai képzés,
azt követi az ötéves középfokú képzés, beleértve a hároméves szakképzést, amelynek befejezésekor szakmai érettségi
vizsgát kell tenni, továbbá ki kell egészíteni:
(i) a földmérők esetében: földmérő irodában eltöltött legalább kétéves szakmai gyakorlattal vagy ötéves
munkahelyi gyakorlattal,
(ii) a képesített gazda esetében: legalább kétéves szakmai gyakorlat teljesítésével,
és amelyet záróvizsga követ.
Lettországban:
- segéd-mozdonyvezető (vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) palīgs)
18. életévét betöltött személy, akinek a képzése legalább tizenkét év időtartamú képzést jelent, beleértve egy
legalább nyolcéves általános iskolai képzést, valamint egy legalább négyéves, a munkaadó előtt tett speciális
vizsgával záruló középiskolai szakképzést. A tevékenység gyakorlásához szükséges az illetékes hatóság által öt
éves időtartamra kibocsátott képesítési bizonyítvány.
Hollandiában:
- végrehajtó (gerechtsdeurwaarder),
- műfogsorkészítő (tandprotheticus),
amelyekhez a következő tanulmányok és szakképzés szükségesek:
- a végrehajtó (gerechtsdeurwaarder) esetében összesen tizenkilenc év, beleértve a nyolcéves kötelező oktatást,
majd a nyolcéves középfokú oktatást és annak keretén belül négyéves műszaki képzést, amely befejezését követően
záróvizsgát kell tenni, és amelyet hároméves elméleti és gyakorlati szakképzés egészít ki.
- műfogsorkészítő (tandprotheticus) esetében összesen tizenöt év teljes idős és három év részidős képzés, beleértve
a nyolc év alapfokú oktatást, majd a négy év középfokú oktatást, három év szakképzés teljesítését, amely

fogtechnikusi elméleti és gyakorlati képzést tartalmaz, kiegészítve egy hároméves részidős műfogsor-készítői
képzéssel, amelyet záróvizsga követ.
Ausztriában:
- erdész (Foerster),
- műszaki tanácsadó (Technisches Buero),
- munkaerő-kölcsönzés (Ueberlassung von Arbeitskraeften - Arbeitsleihe),
- munkaközvetítő (Arbeitsvermittlung),
- befektetési tanácsadó (Vermoegensberater),
- magánnyomozó (Berufsdetektiv),
- biztonsági őr (Bewachungsgewerbe),
- ingatlanügynök (Immobilienmakler),
- ingatlankezelő (Immobilienverwalter),
- építésvezető (Bautraeger, Bauorganisator, Baubetreuer),
- adósságbehajtó (Inkassoinstitut),
amely képzések legalább tizenöt év időtartamú oktatást és képzést jelentenek, magukban foglalva nyolc év kötelező
iskolai oktatást, amelyet legalább ötéves középfokú műszaki vagy kereskedelmi tanulmányok követnek, amelyet
műszaki vagy kereskedelmi záróvizsga követ, kiegészítve legalább két év munkahelyi oktatással és képzéssel, amelyet
a szakmai vizsga követ,
- biztosítási tanácsadó (Berater in Versicherungsangelegenheiten),
amely legalább tizenöt év időtartamú oktatást és képzést jelent, beleértve legalább hatéves képzést meghatározott
képzési rendszerben, hároméves szakiskolai képzésre, illetve hároméves szakmai gyakorlati és képzési időszakra
osztva, amelyet záróvizsga követ,
- építőmester/tervezés és műszaki számítás (Planender Baumeister),
- ácsmester/tervezés és műszaki számítás (Planender Zimmermeister),
amely fenti két képzés legalább tizennyolc év időtartamú oktatást és képzést jelent, beleértve legalább kilenc év
szakképzést négy év középfokú műszaki képzésre, illetve ötéves szakmai gyakorlatra és képzésre osztva, amelyet
szakmai vizsga követ a szakma gyakorlására, gyakornokok képzésére való jogosultság megszerzéséért, amennyiben e
képzés az épületek tervezéséhez, műszaki számítások elvégzéséhez és az építési munka felügyeletéhez való
jogosultsághoz kapcsolódik (a Mária Terézia-féle kiváltság),
- kereskedelmi könyvelő (Gewerblicher Buchhalter) a kereskedelmi és ipari tevékenységekről szóló osztrák törvény
(Gewerbeordnung, 1994) alapján,
- egyéni könyvelő (Selbstaendiger Buchhalter) a számvitel körébe tartozó szakmákról szóló osztrák jogszabály
(Bundesgesets über die Wirtschaftstreuhandberufe, 1999) alapján.
Lengyelországban:
- gépjárművek közúti alkalmasságának alapszintű vizsgálatát végző diagnosztikai technikus gépjárművizsgáztatási
állomáson (diagnosta przeprowadzający badania techniczne w stacji kontroli pojazdów o podstawowym zakresie
badań),
a képzés egy nyolcéves általános iskolai képzést, valamint egy ötéves, gépjárművekre specializálódott
középiskolai műszaki szakképzést foglal magába, továbbá egy gépjárművizsgáztatási állomáson vagy
egy gépjárműszerelő műhelyben eltöltött hároméves gyakorlatot, illetve a gépjárművek közúti
alkalmasságának a vizsgálatáról szóló képesítő vizsga sikeres letételével záruló ötvenegy órás
alaptanfolyam teljesítését.
- gépjárművek közúti alkalmasságának vizsgálatát végző diagnosztikai technikus a körzeti gépjárművizsgáztatási
állomáson (diagnosta przeprowadzający badania techniczne pojazdu w okręgowej stacji kontroli pojazdów),
a képzés egy nyolcéves általános iskolai képzést, valamint egy ötéves, gépjárművekre specializálódott
műszaki középiskolai szakképzést foglal magába, továbbá egy gépjármű vizsgáztatási állomáson vagy
egy gépjármű szerelő műhelyben eltöltött négyéves gyakorlatot, illetve a gépjárművek közúti
alkalmasságának a vizsgálatáról szóló minősítő vizsgával záruló ötvenegy órás alaptanfolyam
teljesítését.
- gépjárművek közúti alkalmasságának vizsgálatát végző diagnosztikai technikus gépjárművizsgáztatási állomáson
(diagnosta wykonujący badania techniczne pojazdów w stacji kontroli pojazdów),
(i) a képzés egy nyolcéves általános iskolai képzést, valamint egy ötéves, gépjárművekre
specializálódott műszaki középiskolai szakképzést foglal magába, továbbá egy gépjármű vizsgáztatási
állomáson vagy egy gépjármű szerelő műhelyben eltöltött négyéves igazolt gyakorlatot, vagy

(ii) a képzés egy nyolcéves általános iskolai képzést, valamint egy ötéves, nem gépjárművekre
specializálódott műszaki középiskolai szakképzést foglal magába, továbbá egy gépjármű vizsgáztatási
állomáson vagy egy gépjármű szerelő műhelyben eltöltött nyolcéves igazolt gyakorlatot, melynek
keretében összesen száztizenhárom óra általános és szakirányú képzés folyik, és minden tanulmányi
egység vizsgával végződik.
Az órákban meghatározott időtartamot és a diagnosztikai technikusok részére előírt átfogó képzés
keretében tartott szakképzés általános tartalmát a 2002. november 28-i infrastruktúrális miniszteri
rendelet a diagnosztikai technikusokra vonatkozó részletes követelményekről külön szabályozza (HL
208/2002. szám, 1769. pont).
- forgalmi szolgálattevő (dyżurny ruchu),
(i) a képzés egy legalább nyolcéves általános iskolai képzést, valamint egy legalább négyéves,
vasútforgalmi középiskolai szakképzést foglal magába, továbbá egy negyvenöt napos forgalmi
szolgálattevő képzést, melynek befejezésekor minősítő vizsgát kell tenni, vagy
(ii) amely képzés egy legalább nyolcéves általános iskolai képzést, valamint egy legalább ötéves, a
vasúti közlekedésre specializálódott középiskolai szakképzést foglal magába, továbbá egy
hatvanhárom napos forgalmi szolgálattevő képzést, melynek befejezésekor minősítő vizsgát kell tenni.
5. Az Egyesült Királyságban akkreditált nemzeti szakmai képesítést (National Vocational Qualifications) nyújtó és
skót szakmai képesítést (Scottish Vocational Qualifications) nyújtó akkreditált képzések
- regisztrált állatorvosi asszisztens (listed veterinary nurse),
- bányavillamossági gépészmérnök (mine electrical engineer),
- bányamérnök (mine mechanical engineer),
- fogász (dental therapist),
- fogászati asszisztens (dental hygienist),
- okleveles látszerész (dispensing optician),
- bányászati megbízott (mine deputy),
- felszámolóbiztos (insolvency practitioner),
- tulajdonátruházási ügyekkel foglalkozó közjegyző (licensed conveyancer),
- első tiszt - teherhajókon/személyhajókon - korlátlan működési területen (first mate - freight/passenger ships unrestricted),
- második tiszt - teherhajókon/személyhajókon - korlátlan működési területen (second mate - freight/passenger
ships - unrestricted),
- harmadik tiszt - teherhajókon/személyhajókon - korlátlan működési területen (third mate - freight/passenger
ships - unrestricted),
- fedélzeti tiszt - teherhajókon/személyhajókon - korlátlan működési területen (deck officer - freight/passenger
ships - unrestricted),
- géptiszt - teherhajókon/személyhajókon - korlátlan kereskedelmi területen (engineer officer - freight/passenger
ships - unlimited trading area),
- regisztrált hulladékkezelési szakember (certified technically competent person in waste management).
A fenti képzések az Egyesült Királyság Nemzeti Szakmai Képesítési Rendszerének (United Kingdom National
Framework of Vocational Qualifications) 3. és 4. szintű olyan szabályozott képzései, amelyek elvégzéséről olyan
bizonyítványt adnak ki, amelyet a Nemzeti Szakmai Képesítési Tanács Nemzeti Szakmai Képesítésként (National
Vocational Qualifications, NVQ), illetve Skóciában Skóciai Szakmai Képesítésként (Scottish Vocational
Qualifications) akkreditált.
Ezeket a képesítési szinteket a következők szerint határozták meg:
- 3. szint: alkalmasság különféle komplex és nem rutinjellegű tevékenységek széles körének ellátására különféle
helyzetekben. Nagyfokú felelősségvállalás és önállóság szükséges, gyakran mások munkájának az irányítása és
ellenőrzése is,
- 4. szint: alkalmasság komplex, műszaki vagy szakmai jellegű tevékenységek széles körének az elvégzésére
különféle helyzetekben, nagyfokú felelősségvállalás és önállóság tanúsítása mellett, mely gyakran magában foglalja
a mások munkájáért való felelősségvállalást és az erőforrásokkal való gazdálkodást is.

c) amely tanúsítja, hogy a kérelmező az adott tagállamban egy szabályozott szakma gyakorlásához előírt
szakképzettséggel rendelkezik; és
d) amely tanúsítja, hogy a képzésre túlnyomórészt valamely tagállamban, vagy valamely tagállam jogszabályainak
megfelelő képzést nyújtó, nem tagállamban lévő oktatási intézményben került sor.
(2) Végbizonyítványnak minősül továbbá az a képzést tanúsító, illetve ezzel azonos hatályú okirat vagy ezek
összessége, amelyet valamely tagállam illetékes hatósága abban a tagállamban vagy egy más tagállamban elfogadott
képzés sikeres befejezését követően állított ki, és amelyet az adott tagállam illetékes hatósága valamely szabályozott
szakma gyakorlása szempontjából az (1) bekezdés szerinti végbizonyítvánnyal egyenértékűnek ismert el.
(3) Végbizonyítvánnyal rendelkezőnek kell tekinteni a kérelmezőt akkor is, ha hároméves szakmai gyakorlattal
rendelkezik abban a tagállamban, amely egy nem tagállamban szerzett végbizonyítványát elismerte.
28. § (1) Bizonyítványnak minősül az a képzést tanúsító, illetve az ezzel azonos hatályú okirat vagy ezek
összessége,
a) amelyet egy tagállam illetékes hatósága jogszerűen állított ki;
b) amely tanúsítja, hogy
1. a kérelmező a középfokú képzés sikeres befejezése után
- valamely oktatási intézményben és/vagy a munkahelyén a 27. § (1) bekezdésének hatálya alá nem tartozó
képzésben részt vett, és ha ez az adott tagállamban követelmény, az előírt gyakornoki időt vagy szakmai gyakorlatot
is teljesítette, vagy
- teljesítette a középfokú képzéséhez járuló gyakornoki időt vagy szakmai gyakorlatot,
vagy
2. a kérelmező egy szakképesítés megszerzésére irányuló középfokú képzést követően
- valamely oktatási intézményben és/vagy a munkahelyén a 27. § (1) bekezdésének hatálya alá nem tartozó
képzésben részt vett, és ha ez az adott tagállamban követelmény, az előírt gyakornoki időt vagy szakmai gyakorlatot
is teljesítette, vagy
- teljesítette a középfokú képzéséhez járuló gyakornoki időt vagy szakmai gyakorlatot;
c) amely tanúsítja, hogy a kérelmező az adott tagállamban egy szabályozott szakma gyakorlásához előírt
szakképesítéssel rendelkezik; és
d) amely tanúsítja, hogy a képzésre túlnyomórészt valamely tagállamban, vagy valamely tagállam jogszabályainak
megfelelő képzést nyújtó, nem tagállamban lévő oktatási intézményben került sor.
(2) Bizonyítványnak minősül továbbá az a képzést tanúsító, illetve ezzel azonos hatályú okirat vagy ezek
összessége, amelyet valamely tagállam illetékes hatósága abban a tagállamban vagy egy más tagállamban elfogadott
képzés sikeres befejezését követően állított ki, és amelyet az adott tagállam illetékes hatósága valamely szabályozott
szakma gyakorlása szempontjából az (1) bekezdés szerinti bizonyítvánnyal egyenértékűnek ismert el.
(3) Bizonyítvánnyal rendelkezőnek kell tekinteni a kérelmezőt akkor is, ha kétéves szakmai gyakorlattal
rendelkezik abban a tagállamban, amely egy nem tagállamban szerzett bizonyítványát elismerte.
29. § Képzettségi tanúsítványnak minősül az a képzést tanúsító, illetve az ezzel azonos hatályú okirat vagy ezek
összessége,
a) amely valamely képzés sikeres befejezését tanúsítja, de nem minősül oklevélnek, végbizonyítványnak vagy
bizonyítványnak, vagy
b) amelyet egy tagállam illetékes hatósága valamely szakma gyakorlásához az általa szükségesnek ítélt személyes
képzettség, rátermettség vagy ismeret értékelése alapján anélkül bocsát ki, hogy ezt korábbi képzés igazolásától
tenné függővé.
30. § (1) Szabályozott képzésnek minősül az olyan képzés, amely, ha ez az adott tagállamban követelmény,
gyakorlati képzéssel, gyakornoki idő vagy szakmai gyakorlat teljesítésével egészül ki, és amelynek
a) követelményeit valamely szakma gyakorlására való felkészítés céljából határozták meg, vagy
b) amelynek rendjét valamely tagállam jogszabályai vagy közigazgatási előírásai határozzák meg, vagy amelynek
felügyelete vagy jóváhagyása az erre a célra kijelölt illetékes hatóság feladata.
(2) Szabályozott felsőoktatási képzésnek a szabályozott képzés minősül, ha arra valamely felsőoktatási
intézményben vagy azonos szintű intézményben legalább hároméves képzési idejű nappali, illetőleg ennek megfelelő
képzési időtartamú nem nappali képzésű felsőfokú oktatás keretében kerül sor.
(3) Szakmai gyakorlatnak minősül egy szakmának valamely tagállamban történő jogszerű gyakorlása.
(4) Alkalmazkodási időszaknak minősül valamely szabályozott szakma Magyarországon történő gyakorlása az
adott szakma képesített szakemberének felügyeletével. Az alkalmazkodási időszak előírását megelőzően az eljáró
hatóság megvizsgálja, hogy a kérelmező szakmai tapasztalata, valamint valamennyi, képzésről szóló okirata által
tanúsított készsége és szakismerete teljesen vagy részben nem pótolja-e azt a készséget és szakismeretet, amelyet a
szakma gyakorlásához szükséges, képzésről szóló hazai okirat tanúsít. Ha az eljáró hatóság alkalmazkodási időszak

teljesítését írja elő, akkor a kérelmező előző mondat szerinti készségeit és szakismeretét is figyelembe veszi. Az
eljáró hatóság előírhatja, hogy a kérelmező a szakma gyakorlása mellett képzésben is részt vegyen. Az
alkalmazkodási időszakot az eljáró hatóság által meghatározott módon értékelni kell.
(5) Alkalmassági vizsgának minősül a kérelmező szakmai tudására vonatkozó olyan magyar nyelvű elméleti,
illetve gyakorlati vizsga, amelyet az eljáró hatóság abból a célból szervez, hogy felmérje a kérelmező képességét a
szabályozott szakma Magyarországon történő gyakorlására. Az alkalmassági vizsga előírását megelőzően az eljáró
hatóság megvizsgálja, hogy a kérelmező szakmai tapasztalata, valamint valamennyi, képzésről szóló okirata által
tanúsított készsége és szakismerete teljesen vagy részben nem pótolja-e azt a készséget és szakismeretet, amelyet a
szakma gyakorlásához szükséges, képzésről szóló hazai okirat tanúsít. Ha az eljáró hatóság alkalmassági vizsga
teljesítését írja elő, akkor a kérelmező előző mondat szerinti készségeit és szakismeretét is figyelembe veszi.
Figyelemmel arra, hogy a kérelmező valamely tagállamban képesített szakember, a vizsga követelményei csak olyan
ismeretek számonkérésére vonatkozhatnak, amelyek a tevékenység Magyarországon történő folytatása során
elengedhetetlenek.
(6) 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 személynek, és
c) az olyan kereskedelmi-műszaki jellegű munkakört betöltő személy, aki a gazdálkodó szervezet egy vagy több
szervezeti egységét irányítja.
31. § E rész alkalmazásában állatorvosi, fogorvosi, gyógyszerész, építészmérnöki vagy orvosi oklevélnek, illetve
ápolói és szülésznői bizonyítványnak minősül az az oklevél vagy bizonyítvány, amelyet külön jogszabály annak
minősít.

VII. Fejezet
A SZAKKÉPZETTSÉG ELISMERÉSÉNEK ÁLTALÁNOS RENDSZERE
32. § (1) E fejezet rendelkezéseit kell alkalmazni, ha a kérelmező akár önálló vállalkozóként, akár
foglalkoztatottként, oklevél birtoklásához kötött szabályozott szakmát szándékozik gyakorolni Magyarországon.
(2) E fejezet rendelkezései nem alkalmazhatók azokra az oklevelekre, amelyek elismeréséről e törvény IX. és X.
fejezete rendelkezik. E fejezet rendelkezéseit kell azonban megfelelően alkalmazni abban az esetben, ha a szakma e
törvény X. fejezetének a hatálya alá tartozik, azonban a kérelmező nem rendelkezik a 31. §-ban meghatározott
oklevéllel vagy bizonyítvánnyal, valamint abban az esetben, ha a kérelmező nem tagállamban szerezte képzést
tanúsító okiratát. Ezekben az esetekben az eljáró hatóság megvizsgálja, hogy a kérelmező szakmai tapasztalata,
valamint valamennyi, képzésről kiállított okirata által tanúsított készsége és szakismerete teljesen vagy részben nem
pótolja-e azt a szakmai gyakorlatot, amelyet a szakma gyakorlásához a hazai jogszabályok előírnak, vagy azt a
készséget és szakismeretet, amely a szakma gyakorlásához előírt, képzésről szóló hazai okirat megszerzéséhez
szükséges.

Valamely tagállamban kiállított oklevél hazai oklevélként történő elismerése
33. § (1) Ha valamely szabályozott szakma gyakorlása Magyarországon oklevél birtoklásához kötött, a kérelmező
szakképzettsége a szabályozott szakma gyakorlásának engedélyezésére irányadó jogszabályok által előírt
szakképzettséggel akkor minősül egyenértékűnek, ha a kérelmező
a) olyan oklevéllel rendelkezik, amely lehetővé teszi a szakma gyakorlását abban a tagállamban, amelyben az
oklevelet szerezte, vagy
b) a kérelem benyújtását megelőző tíz év során két évig teljes munkaidőben vagy ennek megfelelő időtartamú
részmunkaidőben egy olyan tagállamban gyakorolta szakmáját, amely nem nyilvánította szabályozottnak az adott
szakmát, és a kérelmező olyan képzést tanúsító okirattal rendelkezik, amely az oklevél fogalmának egyébként
megfelel, azonban nem jogosítja fel a kérelmezőt szabályozott szakma gyakorlására, továbbá tanúsítja, hogy a
kérelmező az adott szakma gyakorlásához szükséges ismeretekkel rendelkezik.
(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti okiratnak tekintendő az olyan képzést tanúsító okirat is, amelyet egy
tagállam illetékes hatósága állított ki valamely tagállamban elfogadott képzés sikeres befejezését követően, és
amelyet egy tagállam az (1) bekezdés szerinti képzést tanúsító okirattal egyenértékűnek ismert el, amennyiben az
elismerésről a többi tagállamot és az Európai Bizottságot értesítette.

(3) Az eljáró hatóság nem hívhatja fel a kérelmezőt az (1) bekezdés b) pontja szerinti kétéves szakmai gyakorlat
igazolására, ha a kérelmező képzést tanúsító okiratát szabályozott felsőfokú képzés keretében szerezte meg.

Kompenzációs intézkedések
34. § (1) Ha a kérelmező képzésének a 26. § (1) bekezdése szerint számított időtartama legalább egy évvel
rövidebb, mint a Magyarországon előírt képzés időtartama, az eljáró hatóság az oklevél egyenértékűségének
elismerését szakmai gyakorlat igazolásától teheti függővé.
(2) A szakmai gyakorlatnak az eljáró hatóság által előírt időtartama
a) nem haladhatja meg a kérelmező által teljesített képzés és a Magyarországon előírt képzés különbségének a
kétszeresét, ha ez a felsőoktatási képzés időtartamának vagy a vizsgával záruló gyakornoki idő tartamának a
különbségéből ered, illetve
b) nem haladhatja meg a kérelmező által teljesített képzés és a Magyarországon előírt képzés különbségét, ha ez a
különbség olyan szakmai gyakorlatra vonatkozik, amelyet a kérelmező a szakma képesített szakemberének
felügyeletével teljesített.
(3) A 26. § (2) bekezdése szerinti oklevelek esetén a képzés időtartama azonosnak tekintendő a 26. § (1)
bekezdése szerinti, azonos jogokat tanúsító oklevél megszerzéséhez szükséges képzés időtartamával, figyelembe kell
venni azonban a 33. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti szakmai gyakorlatot is.
(4) Az eljáró hatóság legfeljebb négyéves szakmai gyakorlat igazolását írhatja elő.
35. § (1) Az eljáró hatóság három évnél nem hosszabb alkalmazkodási időszakot vagy alkalmassági vizsgát írhat
elő,
a) ha a kérelmező képzésének gyakorlati vagy elméleti része lényegesen eltér a szabályozott szakma
gyakorlásához Magyarországon előírt oklevél megszerzéséhez szükséges képzéstől, vagy
b) a 33. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott esetben, ha Magyarországon a szabályozott szakma egy
vagy több olyan szabályozott szakmai tevékenységet is magában foglal, amelyek abban a tagállamban, ahol az
oklevelet kiállították, nem részei a szabályozott szakmának, amennyiben a kifejezetten az adott szakmai tevékenység
folytatásához szükséges elméleti és gyakorlati ismeret megszerzése része a hazai képzésnek, a kérelmező képzésének
azonban nem, vagy
c) a 33. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott esetben, ha Magyarországon a szabályozott szakma egy
vagy több olyan szabályozott szakmai tevékenységet is magában foglal, amelyek abban a tagállamban, ahol a képzést
tanúsító okiratot kiállították, nem részei 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.
(2) Az eljáró hatóságnak biztosítania kell, hogy a kérelmező választhasson az alkalmazkodási időszak és az
alkalmassági vizsga között.
(3) A (2) bekezdésben foglaltaktól az eljáró hatóság akkor térhet el, 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 a 34. § (1) bekezdése szerinti szakmai gyakorlatra történő felhívást és az (1) bekezdésben
foglalt rendelkezéseket egyidejűleg nem alkalmazhatja.

VIII. Fejezet
A SZAKKÉPZETTSÉG ÉS SZAKKÉPESÍTÉS ELISMERÉSÉNEK
KIEGÉSZÍTŐ RENDSZERE

36. § (1) E fejezet rendelkezéseit kell alkalmazni, ha a kérelmező akár önálló vállalkozóként, akár
foglalkoztatottként oklevél, végbizonyítvány, bizonyítvány vagy képzettségi tanúsítvány birtoklásához kötött,
szabályozott szakmát szándékozik gyakorolni Magyarországon.
(2) E fejezet rendelkezései nem alkalmazhatóak a X. fejezet hatálya alá tartozó oklevelek, végbizonyítványok,
bizonyítványok és képzettségi tanúsítványok, valamint a IX. fejezetben meghatározott tevékenységek esetén.

Valamely tagállamban kiállított oklevél vagy végbizonyítvány hazai
oklevélként vagy végbizonyítványként történő elismerése
37. § (1) A 33. §-ban meghatározott esetet kivéve, ha valamely szabályozott szakma gyakorlása Magyarországon
oklevél vagy végbizonyítvány birtoklásához kötött, a kérelmező szakképzettsége vagy szakképesítése a szabályozott
szakma gyakorlásának engedélyezésére irányadó jogszabályok által előírt szakképzettséggel vagy szakképesítéssel
akkor minősül egyenértékűnek, ha
a) a kérelmező olyan oklevéllel vagy végbizonyítvánnyal rendelkezik, amely lehetővé teszi a szakma gyakorlását
abban a tagállamban, amelyben az oklevelet vagy a végbizonyítványt szerezte; vagy
b) a kérelmező a kérelem benyújtását megelőző tíz év során két évig teljes munkaidőben vagy ennek megfelelő
időtartamú részmunkaidőben gyakorolta szakmáját egy olyan tagállamban, amely nem nyilvánította szabályozottnak
az adott szakmát, továbbá a kérelmező olyan képzést tanúsító okirattal rendelkezik, amely tanúsítja, hogy a
kérelmező az adott szakma gyakorlásához szükséges ismeretekkel rendelkezik, továbbá
- az oklevél vagy a végbizonyítvány fogalmának egyébként megfelel, azonban nem jogosítja fel a kérelmezőt
szabályozott szakma gyakorlására, vagy
- külön jogszabályban meghatározott képzést tanúsít.
Az Egyesült Királyságban:
Az Egyesült Királyság Nemzeti Szakmai Képesítési Rendszerének (United Kingdom National Framework of
Vocational Qualifications) 3. és 4. szintű olyan szabályozott képzései, amelyek elvégzéséről olyan bizonyítványt
adnak ki, amelyet a Nemzeti Szakmai Képesítési Tanács Nemzeti Szakmai Képesítésként (National Vocational
Qualifications, NVQ), illetve Skóciában Skóciai Szakmai Képesítésként (Scottish Vocational Qualifications)
akkreditált.
Ezeket a képesítési szinteket a következők szerint határozták meg:
- 3. szint: alkalmasság különféle, komplex és nem rutinjellegű tevékenységek széles körének ellátására különféle
helyzetekben, ahol nagyfokú felelősségvállalás és önállóság szükséges, gyakran mások munkájának az irányítása és
ellenőrzése is.
- 4. szint: alkalmasság komplex, műszaki vagy szakmai jellegű tevékenységek széles körének az elvégzésére
különféle helyzetekben, nagyfokú felelősségvállalás és önállóság tanúsítása mellett, mely gyakran magában foglalja
a mások munkájáért való felelősségvállalást és az erőforrásokkal való gazdálkodást is.
Németországban:
- a műszaki asszisztens [technische(r) Assistent(in)], kereskedelmi asszisztens [kaufmaennische(r) Assistent(in)],
szociális szakmák (soziale Berufe) és az államilag elismert légzés- és beszédtechnikai, hangképzési instruktor
[staatlich gepruefte(r) Atem-, Sprech- und Stimmlehrer(in)] szakmák gyakorlására előkészítő szabályozott képzések
legalább tizenhárom éves teljes időtartammal, amelyekhez a középfokú oktatás (mittlerer Bildungsabschluss) sikeres
elvégzése szükséges, és magukban foglalják a következőket:
(i) legalább három év szakosított iskolai (Fachschule) szakképzés, amely záróvizsgával végződik, és ha lehetséges,
egy- vagy kétéves szakosító képzéssel egészül ki, amely szintén záróvizsgával végződik,
(ii) legalább két és fél év szakosított iskolai (Fachschule) szakképzés, amely záróvizsgával végződik, és hat
hónapnál nem rövidebb szakmai gyakorlattal vagy hat hónapnál nem rövidebb, meghatározott intézményben eltöltött
gyakornoksággal egészül ki, vagy
(iii) legalább két év szakosított iskolai (Fachschule) szakképzés, amely záróvizsgával végződik, és egy évnél nem
rövidebb szakmai gyakorlattal vagy egy évnél nem rövidebb, meghatározott intézményben eltöltött gyakornoksággal
egészül ki.
- az államilag elismert [staatlich gepruefte(r)] technikus [Techniker(in)], üzemgazdász [Betriebswirt(in)],
formatervező [Gestalter(in)] és családgondozó [Familienpfleger(in)] szakmákra vonatkozó szabályozott képzések
összesen tizenhat évnél nem rövidebb időtartammal, amelyeknek része a (kilenc évnél nem rövidebb időtartamú)
kötelező iskola vagy ezzel egyenértékű oktatás és képzés sikeres elvégzése, és egy három évnél nem rövidebb

szakiskolai (Berufsschule) képzés sikeres elvégzése, és amelyek legalább két év szakmai gyakorlat, két évnél nem
rövidebb nappali képzés vagy ennek megfelelő időtartamú, nem nappali rendszerű képzés teljesítését foglalják
magukban,
- szabályozott képzések és szabályozott munkavégzés közbeni képzések összesen tizenöt évnél nem rövidebb
időtartammal, amelyeknek része a (kilenc évnél nem rövidebb időtartamú) kötelező iskola és szakképzés (általában
három év) sikeres elvégzése, melyek általában magukban foglalnak legalább két év szakmai gyakorlatot (az esetek
többségében három évet), és a munkavégzés közbeni képzés részeként egy vizsgát, amelyre a felkészítő képzés a
szakmai gyakorlattal egy időben (legalább 1000 órában) vagy nappali képzésben zajlik (legalább egy évig).
Hollandiában:
- összesen tizenöt évnél nem rövidebb nappali rendszerben zajló szabályozott képzések, amelyeknek része nyolc év
alapfokú oktatás és négy év középfokú általános oktatás (MAVO), felkészítő szakoktatás (VBO) vagy magasabb
szintű általános középfokú oktatás teljesítése, és amelyhez három- vagy négyéves képzés teljesítése szükséges
középfokú szakképző főiskolán (MBO), amelyet záróvizsga követ,
- összesen tizenhat évnél nem rövidebb nappali rendszerben zajló szabályozott képzés, amelyeknek része nyolc év
alapfokú oktatás és négy év legalább felkészítő szakoktatás (VBO) vagy magasabb szintű általános középfokú oktatás
teljesítése, és amelyhez legalább négyéves szakképzés teljesítése szükséges a gyakornoki rendszerben, amely
tartalmaz legalább heti egy nap elméleti oktatást főiskolán, a többi napon gyakorlati képzést gyakorlati képzési
központban vagy vállalatnál, és amelyet második vagy harmadik szintű záróvizsga követ.
Ausztriában:
- A felsőszintű szakiskolák (Berufsbildende Hoehere Schulen), valamint mezőgazdasági és erdészeti felsőoktatási
intézmények (Hoehere Land- und Forstwirtschaftliche Lehranstalten) képzései, beleértve a különleges formákat
(einschliesslich der Sonderformen), amelyek szerkezetét és szintjét a törvényi, rendeleti és közigazgatási
rendelkezések határozzák meg.
E képzések teljes hossza legalább tizenhárom év, öt év szakképzést foglalnak magukban, és záróvizsga követi őket,
amelynek letétele bizonyítja a szakmai alkalmasságot.
- A mesteriskolák (Meisterschulen), mesterosztályok (Meisterklassen), ipari mesteriskolák (Werkmeisterschulen)
és építőműves iskolák (Bauhandwerkerschulen) képzései, amelyek szerkezetét és szintjét a törvényi, rendeleti és
közigazgatási rendelkezések határozzák meg.
E képzések teljes hossza legalább tizenhárom év: kilenc év kötelező oktatást foglalnak magukban, amelyet
legalább három év szakképzés követ szakosított iskolában vagy legalább három év képzés vállalatnál és
párhuzamosan szakképző iskolában (Berufsschule), amelyek mindegyikét záróvizsga követi, és legalább egyéves
képzés elvégzése egészíti ki mesteriskolában (Meisterschulen), mesterosztályban (Meisterklassen), ipari
mesteriskolában (Werkmeisterschulen) vagy építőműves iskolában (Bauhandwerkerschulen). Az esetek többségében
a képzési idő legalább tizenöt év, beleértve a szakmai gyakorlat idejét, amely megelőzi a képzést ezekben az
intézményekben, vagy részidős képzéssel együtt zajlik (legalább 960 órában).
(2) Az eljáró hatóság, a 38. § (1) bekezdésében foglalt eset kivételével, nem hívhatja fel az (1) bekezdés b) pontja
szerinti, kétéves szakmai gyakorlat bizonyítására a kérelmezőt, ha képzést tanúsító okiratát szabályozott képzés
keretében szerezte meg.
(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti okiratnak tekintendő az olyan képzést tanúsító okirat is, amelyet valamely
tagállam illetékes hatósága állított ki valamely tagállamban elfogadott képzés sikeres befejezését követően, és
amelyet egy tagállam az (1) bekezdés szerinti képzést tanúsító okirattal egyenértékűnek ismert el, amennyiben az
elismerésről a többi tagállamot és az Európai Bizottságot értesítette.
(4) Az eljáró hatóság az (1) bekezdés szerinti elismerést megtagadja, ha Magyarországon olyan szakképzettséget
tanúsító oklevél a szabályozott szakma gyakorlásának a feltétele, amelynek jogszabályban előírt képesítési
követelményei négy évnél hosszabb képzési időt határoznak meg.

Kompenzációs intézkedések
38. § (1) Ha a kérelmező képzésének a 37. § (1) bekezdése szerint számított időtartama legalább egy évvel
rövidebb, mint a Magyarországon előírt képzés időtartama, az eljáró hatóság az oklevél vagy végbizonyítvány
egyenértékűségének elismerését szakmai gyakorlat igazolásától teheti függővé.
(2) A szakmai gyakorlatnak az eljáró hatóság által előírt időtartama

a) nem haladhatja meg a kérelmező által teljesített képzés és a Magyarországon előírt képzés különbségének
kétszeresét, ha ez a képzés időtartamának vagy a vizsgával záruló gyakornoki idő tartamának a különbségéből ered;
illetve
b) nem haladhatja meg a kérelmező által teljesített képzés és a Magyarországon előírt képzés különbségét, ha ez a
különbség olyan szakmai gyakorlatra vonatkozik, amelyet a kérelmező a szakma képesített szakemberének
felügyeletével teljesített.
(3) A 27. § (2) bekezdése szerinti végbizonyítványok esetén a képzés időtartama azonosnak tekintendő a 27. § (1)
bekezdése szerinti, azonos jogokat tanúsító végbizonyítvány megszerzéséhez szükséges képzés időtartamával,
figyelembe kell venni azonban a 37. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti szakmai gyakorlatot is.
(4) Az eljáró hatóság legfeljebb négyéves szakmai gyakorlat igazolását írhatja elő.
(5) Az eljáró hatóság nem hívhatja fel a kérelmezőt szakmai gyakorlat igazolására, ha a kérelmező olyan
végbizonyítvánnyal vagy oklevéllel rendelkezik, amely külön jogszabályban meghatározott képzést tanúsít.
1. Egészségügyi és gyermekgondozási jellegű képzések
Cseh Köztársaságban:
- egészségügyi asszisztens (zdravotnický asistent)
a képzés legalább tizenhárom év időtartamú oktatást jelent, beleértve egy legalább nyolcéves általános iskolai
képzést, valamint egy egészségügyi szakközépiskolában teljesített „maturitní zkouška” vizsgával záruló
négyéves középfokú szakképzést.
- táplálkozási asszisztens (nutriční asistent)
a képzés legalább tizenhárom év időtartamú oktatást jelent, beleértve egy alapfokú oktatást, valamint egy
egészségügyi szakközépiskolában teljesített „maturitní zkouška” vizsgával záruló négyéves középfokú
szakképzést.
Németországban:
- gyermekápoló (Kinderkrankenschwester/Kinderkrankenpfleger),
- fizioterapeuta/gyógytornász [Krankengymnast(in) (Physiotherapeut(in)],
- ergotherapeuta [Beschaeftigungs- und Arbeitstherapeut(in) (Ergotherapeut)],
- logopédus (Logopaede/Logopaedin),
- ortoptikus [Orthoptist(in)],
- államilag elismert képesítésű gyermekgondozó [Staatlich anerkannte(r) Erzieher(in)],
- államilag elismert képesítésű gyógypedagógus [Staatlich anerkannte(r) Heilpaedagoge(-in)],
- orvosi laboratóriumi asszisztens [medizinisch-technische(r) Laboratorium-Assistent(in)],
- radiológiai asszisztens [medizinisch-technische(r) Radiologie-Assistent(in)],
- izotóp asszisztens [medizinisch-technische(r) Assistent(in) für Funktionsdiagnostik],
- állat-egészségügyi technikus [veterinaermedizinisch-technische(r) Assistent(in)],
- dietetikus [Diaetassistent(in)],
- gyógyszerész technikus (Pharmazieingenieur), amely képesítést 1994. március 31. előtt a Német Demokratikus
Köztársaságban vagy az új szövetségi tartományok területén szereztek,
- pszichiátriai szakápoló (Psychiatrische(r) Krankenschwester/Krankenpfleger),
- beszédterapeuta [Sprachtherapeut(in)],
Olaszországban:
- fogtechnikus (odontotecnico),
- optikus (ottico).
Cipruson:
- fogtechnikus (οδοντοτεχνίτης)
a képzés legalább tizennégy év időtartamú oktatást jelent, beleértve egy legalább hatéves általános iskolai
képzést, egy hatéves középiskolai képzést, az ezt követő kétéves felsőfokú szakképzést, amelyet egy egyéves
szakmai gyakorlat követ.
- látszerész (τεχνικός oπτικός)

a képzés legalább tizennégy év időtartamú oktatást jelent, beleértve legalább egy hatéves általános iskolai
képzést, egy hatéves középiskolai képzést, az ezt követő kétéves felsőfokú képzést, amelyet egy egyéves szakmai
gyakorlat követ.
Lettországban:
- fogorvosi asszisztens (zobārstniecības māsa)
a képzés legalább tizenhárom év időtartamú oktatást jelent, beleértve egy legalább tízéves közoktatási képzést,
egy kétéves, egészségügyi oktatási intézményben folytatott szakképzést, továbbá hároméves szakmai
gyakorlatot, melynek végén a szakterületre vonatkozó vizsga letételét igazoló bizonyítványt kell szerezni.
- orvosi biológiai laboratóriumi asszisztens (biomedicīnas laborants)
a képzés legalább tizenkét év időtartamú oktatást jelent, beleértve egy legalább tízéves közoktatási képzést,
egy kétéves egészségügyi oktatási intézményben folytatott szakképzést, valamint az ezt követő kétéves szakmai
gyakorlatot, melynek végén a szakterületre vonatkozó vizsga letételét igazoló bizonyítványt kell szerezni.
- fogtechnikus (zobu tehniķis)
amely képzés legalább tizenkét év időtartamú oktatást jelent, beleértve egy legalább tízéves közoktatási
képzést, egy kétéves egészségügyi oktatási intézményben folytatott szakképzést, valamint az ezt követő kétéves
szakmai gyakorlatot, amelynek végén a szakterületre vonatkozó vizsga letételét igazoló bizonyítványt kell
szerezni.
- fizioterápiás asszisztens (fizioterapeita asistents)
a képzés legalább tizenhárom év időtartamú oktatást jelent, beleértve egy legalább tízéves közoktatást, egy
hároméves, egészségügyi oktatási intézményben folytatott szakképzést, valamint az ezt követő kétéves szakmai
gyakorlatot, amelynek végén a szakterületre vonatkozó vizsga letételét igazoló bizonyítványt kell szerezni
.
Luxemburgban:
- radiológiai asszisztens [assistant(e) technique médical(e) en radiologie],
- orvosi laboratóriumi asszisztens [assistant(e) technique médical(e) de laboratoire],
- pszichiátriai szakápoló [infirmier/iere psychiatrique],
- sebészasszisztens-technikus [assistant(e) technique médical(e) en chirurgie],
- gyermekápoló [infirmier/iere puériculteur/trice],
- aneszteziológiai szakápoló [infirmier/iere anesthésiste],
- képesített gyógymasszőr [masseur/euse diplőmé(e)],
- gyermekgondozó (éducateur/trice),
amely képesítések megszerzéséhez összesen legalább tizenhárom év oktatás és szakképzés szükséges, amely a
következőket tartalmazza:
(i) legalább hároméves, vizsgával záruló szakképzés szakiskolában, bizonyos esetekben egy- vagy kétéves
szaktanfolyammal kiegészítve, amely végén vizsgát kell tenni,
(ii) vagy legalább két és fél éves, vizsgával záruló szakképzés szakiskolában, amelyet legalább hat hónapos
munkahelyi gyakorlat vagy legalább hat hónapos, meghatározott intézményben letöltendő szakmai gyakorlat egészít
ki,
(iii) vagy legalább kétéves, vizsgával záruló szakképzés szakiskolában, amelyet legalább egyéves munkahelyi
gyakorlat vagy legalább egyéves, meghatározott intézményben letöltendő szakmai gyakorlat egészít ki.
Hollandiában:
- állatorvosi asszisztens (dierenartassistent),
amely képesítés megszerzéséhez összesen legalább tizenhárom év oktatás és szakképzés szükséges, amely a
következőket tartalmazza:
az állatorvosi asszisztens (dierenartassistent) esetében Hollandiában három év szakképzés szakiskolában (MBOrendszer), vagy három év szakképzés a duális gyakornoki rendszerben (LLW), mindkettőt záróvizsga követi.
Ausztriában:
- gyermek- és ifjúsági szakápoló (spezielle Grundausbildung in der Kinder- und Jugendlichenpflege),
- pszichiátriai szakápoló (spezielle Grundausbildung in der psychiatrischen Gesundheits- und Krankenpflege),
- kontaktlencse-optikus (Kontaktlinsenoptiker),
- pedikűrös (Fusspfleger),
- hallókészülék-technikus (Hoergeraeteakustiker),

- gyógyáru-kereskedő (Drogist),
amely képzések tizennégy év időtartamú oktatást és szakképzést jelentenek, beleértve legalább ötéves képzést
meghatározott képzési rendszerben, legalább három év időtartamú, részben a munkahelyen kapott képzésből, részben
szakképzési intézetben biztosított képzésből álló szakmai képzésre, illetve szakmai gyakorlati és képzési időszakra
osztva, amelyet szakvizsga követ a szakma gyakorlására és a gyakornokok képzésére való jogosultság
megszerzéséért,
- másszor (Masseur),
amely képzés legalább tizennégy év időtartamú oktatást és szakképzést jelent, beleértve ötéves képzést meghatározott
képzési rendszerben, amely kétéves időtartamú szakmai képzést, kétéves szakmai gyakorlati és képzési időszakot és
egyéves képzést foglal magában, amelyet szakvizsga követ a szakma gyakorlására és a gyakornokok képzésére való
jogosultság megszerzéséért,
- óvodai dolgozó (Kindergaertner/in),
- gyermekgondozó (Erzieher),
amely képzések tizenhárom év időtartamú oktatást és szakképzést jelentenek, beleértve ötéves szakosított iskolai
szakképzést, amelyet záróvizsga követ.
Szlovákiában:
- alapfokú művészeti iskolai tánctanár (učiteľ v tanečnom odbore na základných umeleckých školách)
a képzés legalább tizennégy és fél év időtartamú oktatást jelent, beleértve egy legalább nyolcéves általános
iskolai képzést, egy négyéves szakirányú középiskolai képzést, valamint öt félév táncpedagógiai képzést.
- oktató speciális oktatási intézményben és szociális ellátási intézményben (vychovávateľ v špeciálnych výchovných
zariadeniach a v zariadeniach sociálnych služieb)
a képzés legalább tizennégy év időtartamú oktatást jelent, beleértve nyolc/kilenc év általános iskolai képzést,
egy négyéves időtartamú pedagógiai szakközépiskolai vagy egyéb középiskolai képzést, valamint egy további
kétéves, nem nappali tagozatos pedagógiai tanfolyamot.
2. Kézműipari ágazat mester szinten (mester/meister/maitre),
Dániában:
- látszerész (optometrist),
amely képzés teljes időtartama tizennégy év, beleértve az ötéves szakképzés időtartamát is, amely a képzést nyújtó
intézményben folytatott két és fél éves elméleti képzésből, valamint két és fél éves munkahelyi szakmai gyakorlatból
áll, amelynek végén az ipari tevékenységnek megfelelő elismert vizsgát kell tenni, és a vizsga sikeres letételét
követően a vizsgázó jogosult a Mester cím használatára;
- ortopédiai műszerész (ortopaedimekaniker),
amely képzés teljes időtartama tizenkét és fél év, beleértve a három és fél éves szakképzés időtartamát is, amely a
képzést nyújtó intézményben folytatott hat hónapos elméleti képzésből, valamint hároméves munkahelyi szakmai
gyakorlatból áll, amelynek végén az ipari tevékenységnek megfelelő elismert vizsgát kell tenni, és a vizsga sikeres
letételét követően a vizsgázó jogosult a Mester cím használatára;
- ortopédiai lábbeli készítő (ortopaediskomager),
amely képzés teljes időtartama tizenhárom és fél év, beleértve a négy és fél éves szakképzés időtartamát is, amely a
képzést nyújtó intézményben megtartott kétéves elméleti képzésből, valamint két és fél éves munkahelyi szakmai
gyakorlatból áll, amelynek végén az ipari tevékenységnek megfelelő elismert vizsgát kell tenni, és a vizsga sikeres
letételét követően a vizsgázó jogosult a Mester cím használatára.
Németországban:
- látszerész (Augenoptiker),
- fogtechnikus (Zahntechniker),
- ortopédiai kötszerész és fűzőkészítő (Bandagist),
- hallókészülék-készítő (Hoergeraeteakustiker),
- ortopédiai műszerész (Orthopaediemechaniker),
- ortopédiai cipész (Orthopaedieschuhmacher),
Luxemburgban:

- látszerész (opticien),
- fogtechnikus (mécanicien dentaire),
- hallókészülék-készítő (audioprothésiste),
- ortopédiai műszerész/ortopédiai kötszerész és fűzőkészítő (mécanicien orthopédiste/bandagiste),
- ortopédiai cipész (orthopédiste-cordonnier),
amely képzések teljes képzési ideje tizennégy év, beleértve a legalább ötéves, meghatározott képzési rendszerű
képzést, amely a képzést nyújtó intézményben folytatott elméleti képzésből, valamint munkahelyi szakmai
gyakorlatból áll, amely végén vizsgát kell tenni, amely a szakipari tevékenységnek önálló vállalkozóként vagy
alkalmazottként való gyakorlására jogosít.
Ausztriában:
- ortopédiai kötszerész és fűzőkészítő (Bandagist),
- fűzőkészítő (Miederwarenerzeuger),
- optikus (Optiker),
- ortopédiai cipész (Orthopaedieschuhmacher),
- ortopédiai technikus (Orthopaedietechniker),
- fogtechnikus (Zahntechniker),
- kertész (Gaertner),
amely képzések legalább tizennégy év időtartamú oktatást és szakképzést jelentenek, beleértve legalább ötéves
képzést meghatározott képzési rendszerben, legalább három év időtartamú, részben a munkahelyen folytatott
képzésből, részben szakképzési intézetben folytatott képzésből álló gyakornoki képzésre, illetve legalább kétéves
szakmai gyakorlati és képzési időszakra osztva, amelyet mestervizsga követ a szakma gyakorlására, gyakornokok
képzésére és a Meister cím használatára való jogosultság megszerzése céljából.
- mezőgazdasági mester (Meister in der Landwirtschaft),
- a vidéki házi gazdálkodás mestere (Meister in der laendlichen Hauswirtschaft),
- kertészeti mester (Meister im Gartenbau),
- a piaci kertészet mestere (Meister im Feldgemüsebau),
- gyümölcstermesztési és -feldolgozási mester (Meister im Obstbau und in der Obstverwertung),
- szőlőtermesztési és borászmester (Meister im Weinbau und in der Kellerwirtschaft),
- tejtermelő mester (Meister in der Molkerei- und Kaesereiwirtschaft),
- lótenyésztő mester (Meister in der Pferdewirtschaft),
- haltenyésztő mester (Meister in der Fischereiwirtschaft),
- baromfitenyésztő mester (Meister in der Geflügelwirtschaft),
- méhészmester (Meister in der Bienenwirtschaft),
- erdészmester (Meister in der Forstwirtschaft),
- erdőtelepítési és erdőmérnök mester (Meister in der Forstgarten- und Forstpflegewirtschaft),
- a mezőgazdasági raktározás mestere (Meister in der landwirtschaftlichen Lagerhaltung),
amely képzések legalább tizenöt év időtartamú oktatást és szakképzést jelentenek, beleértve legalább hatéves képzést
meghatározott képzési rendszerben, legalább három év időtartamú, részben a munkahelyen folytatott képzésből,
részben szakképzési intézetben folytatott képzésből álló szakmai képzésre, illetve hároméves szakmai gyakorlati és
képzési időszakra osztva, amelyet mestervizsga követ a szakma gyakorlására, gyakornokok képzésére és a Meister
cím használatára való jogosultság megszerzéséért.
Lengyelországban:
- szakmai tárgyakat oktató tanár (nauczyciel praktycznej nauki zawodu)
a képzés időtartama
(iv) nyolc év általános iskolai képzés, öt év középiskolai szakképzés vagy a megfelelő területen
szerzett ezzel egyenértékű középiskolai képzés, amelyet egy összesen legalább százötven
órából álló pedagógiai képzés, illetve munkavédelmi és munkaegészségügyi kurzus követ;
továbbá azon a területen szerzett kétéves szakmai tapasztalat, amelyen az adott személy
tanítani fog vagy;
(v)
nyolc év általános iskolai képzés, öt év középiskolai szakképzés, valamint ezt követően egy
felsőfokú pedagógiai oktatási intézmény elvégzését tanúsító oklevél vagy;
(vi) nyolc év általános iskolai képzés, két-három év alapszintű középiskolai szakképzés, az adott
szakterületen mesterlevéllel igazolt legalább hároméves szakmai tapasztalat, valamint ezt
követően egy összesen legalább százötven órából álló pedagógiai képzés.

Szlovákiában:
- szakoktató (majster odbornej výchovy),
a képzés legalább tizenkét év időtartamú oktatást jelent, beleértve nyolc év általános iskolai képzést, egy
négyéves szakképzést (teljes középiskolai szakképzés és/vagy a megfelelő – azonos – területen szakmai
képzésben való részvételt vagy szakmai tanfolyam elvégzését), összesen legalább hároméves szakmai
tapasztalat igazolását azon a területen, amelyen az adott személy a teljes képzést vagy szakmai képzést
elvégezte, valamint kiegészítő pedagógiai tanulmányok teljesítését tanári képesítést nyújtó karon vagy
műszaki egyetemeken; vagy teljes középiskolai képzés és szakmai képzés a megfelelő (azonos) szakképzés
vagy szakmai kurzus keretében, legalább három év szakmai tapasztalat azon a területen, amelyen az adott
személy a képzést vagy szakmai képzést elvégezte, és kiegészítő pedagógiai tanulmányok végzése tanári
képesítést nyújtó karon, illetve 2005. szeptember 1-gyel bezárólag speciális pedagógiai képzés, amelyet a
módszertani központok speciális oktatási intézményekben szerveznek szakoktatók számára, kiegészítő
pedagógiai tanulmányok nélkül.
3. Tengerhajózási ágazat
A) Tengeri közlekedés
Cseh Köztársaságban:
- fedélzeti asszisztens (palubní asistent)
- navigációs őrszolgálat ellátásával megbízott tiszt (námořní poručík)
- első tiszt (první palubní důstojník)
- kapitány (kapitán)
- géptisztjelölt (strojní asistent)
- gépüzemi őrszolgálatért felelős tisz (strojní důstojník)
- másodgéptiszt (druhý strojní důstojník)
- gépüzemvezető (první strojní důstojník)
- elektrotechnikus (elektrotechnik)
- elektrotechnikus üzemvezető (elektrodůstojník)
Dániában:
- hajóskapitány (skibsfoerer),
- elsőtiszt (overstyrmand),
- kormányos, fedélzeti tiszt (enestyrmand, vagthavende styrmand),
- fedélzeti tiszt (vagthavende styrmand),
- gépüzemvezető (maskinchef),
- első géptiszt (1. maskinmester),
- géptéri őrszolgálatért felelős géptiszt (1. maskinmester/vagthavende maskinmester)
Németországban:
- hajóskapitány part menti (szállításban részt vevő) nagy hajón (Kapitaen AM),
- hajóskapitány part menti (szállításban részt vevő) hajón (Kapitaen AK),
- fedélzeti tiszt part menti (szállításban részt vevő) nagy hajón (Nautischer Schiffsoffizier AMW),
- fedélzeti tiszt part menti (szállításban részt vevő) hajón (Nautischer Schiffsoffizier AKW),
- C minősítésű gépüzemvezető (Schiffsbetriebstechniker CT - Leiter von Maschienenanlagen),
- C minősítésű gépkezelő (Schiffsmaschinist CMa - Leiter von Maschienenanlagen),
- C minősítésű hajógép-üzemvezető (Schiffsbetriebstechniker CTW),
- C minősítésű hajógépkezelő - önálló szolgálatot teljesítő géptiszt (Schiffsmaschinist CMaW - Technischer
Alleinoffizier).
Olaszországban:
- fedélzeti tiszt (ufficiale di coperta),
- géptiszt (ufficiale di macchina).
Lettországban:

- villamossági géptiszt hajókon (kuģu elektromehāniķis)
- hűtőberendezés kezelő (kuģa saldēšanas iekārtu mašīnists)
Hollandiában:
- elsőtiszt [part menti (szállításban részt vevő) hajón] (kiegészítő képzéssel) [stuurman kleine handelsvaart (met
aanvulling)],
- (okleveles) gépüzemvezető (diploma motordrijver),
- VTS tisztviselő (VTS-functionaris)
amelyekhez a következő képzések szükségesek:
Cseh Köztársaságban:
(iv)
fedélzeti asszisztens (palubní asistent)
20. életévét betöltött személy, aki „maturitní zkouška” vizsgával záruló, tengerészeti akadémia vagy
tengerészeti főiskola navigációs tanszékén szerzett képzést, kiegészítve a tanulmányok ideje alatt teljesített
legalább hathónapos tengeri szolgálattal, vagy legalább kétéves hajón töltött tengeri szolgálat teljesítése
navigációs őrszolgálat ellátásáért felelős legénységi tagként, továbbá az STCW-egyezmény (az 1978. évi
Nemzetközi egyezmény a tengerészek képzéséről, képesítéséről és az őrszolgálat ellátásáról) egy szerződő
felének tengerészeti akadémiája vagy főiskolája által szervezett képzés elvégzése, amely megfelel az
egyezmény A-II/1 szakaszában meghatározott követelményeknek, és egy sikeres vizsga letétele az MTC (a
Cseh Köztársaság tengeri fuvarozási bizottsága) által elismert vizsgabizottság előtt.
(v)
navigációs őrszolgálat ellátásával megbízott tiszt (námořní poručík)
tengerészeti akadémiai vagy főiskolai végzettség esetén ötszáz vagy ezt meghaladó bruttó űrtartalmú hajókon
fedélzeti asszisztensi beosztásban töltött, legalább hathónapos szolgálati idő, vagy egyéves szolgálati idő egy
elismert tanfolyam elvégzését követően, beleértve egy legalább hathónapos szolgálati időt navigációs
őrszolgálat ellátásáért felelős legénységi tagként, valamint megfelelően vezetett és érvényesített fedélzeti
képzési könyv tisztjelöltek részére.
(vi) első tiszt (první palubní důstojník)
ötszáz vagy ezt meghaladó bruttó űrtartalmú hajókon navigációs őrszolgálati tiszti alkalmassági bizonyítvány
és legalább ebben a minőségben szerzett tizenkét hónapos tengeri szolgálat.
(iv)

kapitány (kapitán)
3.
ötszáz és háromezer közötti bruttó űrtartalmú hajókon parancsnoki szolgálati bizonyítvány,
4.
háromezer vagy ezt meghaladó bruttó űrtartalmú hajókon első tiszti képesítési bizonyítvány és
legalább hathónapos elismert tengeri szolgálat az ötszáz vagy ezt meghaladó bruttó űrtartalmú
hajókon első tiszti minőségben, és legalább hathónapos elismert tengeri szolgálat háromezer
vagy ezt meghaladó bruttó űrtartalmú hajókon első tiszti minőségben.
(v) géptisztjelölt (strojní asistent)
20. életévét betöltött személy, akinek a képzése tengerészeti akadémia vagy tengerészeti főiskolai végzettség –
tengerészeti gépüzemi szakon, mely tartalmaz legalább hathónapos hajón töltött elismert tengeri szolgálatot.
(vi) gépüzemi őrszolgálatért felelős tiszt (strojní důstojník)
tengerészeti akadémiai vagy főiskolai végzettség és legalább hathónapos igazolt tengeri szolgálat teljsítése
géptisztjelölti minőségben.
(xi)
másodgéptiszt (druhý strojní důstojník)
legalább tizenkét hónapos elismert tengeri szolgálat harmadgéptiszti minőségben 750 kW vagy nagyobb
főgépteljesítményű hajókon.
(xii)
gépüzemvezető (první strojní důstojník)
megfelelő másodgéptiszti szolgálati bizonyítvány 3000 kW vagy nagyobb főgépteljesítményű hajókon és e
minőségben legalább hathónapos elismert tengeri szolgálat.
(xiii)
elektrotechnikus (elektrotechnik)
18. életévét betöltött személy, akinek a képzése tengerészeti vagy egyéb akadémia villamosmérnöki szakán
történt, illetve „maturitní zkouška” vizsgával záruló műszaki iskolai vagy eletrotechnikusi mérnöki főiskolai
képzésben vett részt, továbbá legalább tizenkét hónapos villamosmérnöki területen teljesített elismert szakmai
gyakorlatot.
(xiv)
elektrotechnikus üzemvezető (elektrodůstojník)
tengerészeti akadémia vagy tengerészeti főiskola tengerészeti villamosmérnöki kar vagy egyéb műszaki
akadémia, illetve középiskola villamosmérnöki szakirányban, ahol minden képzés „maturitní zkouška”

vizsgával vagy záróvizsgával zárul, továbbá legalább tizenkét hónapos tengeri szolgálat elektrotechnikusi
minőségben; akadémiai, főiskolai vagy középiskolai végzettség esetén huszonnégy hónapos szolgálat
teljesítése.
Dániában:
kilenc év általános iskolai képzés, amelyet tizenhét-harminchat hónapos alapképzés és/vagy tengeri szolgálat
követ, kiegészítve a következőkkel:
(i) fedélzeti tisztek esetében egyéves szakképzés,
(ii) egyéb beosztásokban hároméves szakképzés.
Németországban:
a teljes képzési idő tizennégy-tizennyolc év, beleértve a hároméves szakmai alapképzést és egy év tengeren töltött
szolgálati időt, amelyet egy- vagy kétéves szakképzés követ, ahol szükséges, kétéves navigációs gyakorlat
teljesítésével kiegészítve.
Lettországban:
(i) villamossági géptiszt hajókon (kuģu elektromehāniķis)
18. életévét betöltött személy, akinek a képzésének teljes időtartama legalább tizenkét és fél év, beleértve legalább
kilenc év általános iskolai képzést, és legalább hároméves szakképzést, továbbá legalább hat hónapos tengeri
szolgálati idő elektrotechnikusi minőségben vagy villamosmérnök asszisztenseként 750 kW vagy nagyobb
főgépteljesítményű hajókon. A szakképzés egy, az illetékes hatóság előtt tett speciális vizsgával zárul a Közlekedési
Minisztérium által jóváhagyott képzési programnak megfelelően;
(ii) hűtőberendezés-kezelő (kuģa saldēšanas iekārtu mašīnists)
18. életévét betöltött személy, akinek a képzésének teljes időtartama legalább tizenhárom év, beleértve
legalább kilenc év általános iskolai képzést, és legalább hároméves szakoktatást, továbbá legalább tizenkét
hónapos tengeri szolgálat hűtőmérnök asszisztensi minőségben. A szakképzés egy, az illetékes hatóság előtt
tett speciális vizsgával zárul a Közlekedési Minisztérium által jóváhagyott képzési programnak megfelelően.
Olaszországban:
a teljes képzési idő tizenhárom év, amelynek része a legalább ötéves, vizsgával záruló szakképzés, ahol szükséges,
szakmai gyakorlattal kiegészítve.
Hollandiában:
(i) az első tiszt part menti szállításban részt vevő hajón (kiegészítő képzéssel) [stuurman kleine handelsvaart (met
aanvulling)], és az (okleveles) gépüzemvezető (diploma motordrijver) esetében a teljes képzési idő tizennégy év,
amelyből legalább két évet szakképzési intézményben kell eltölteni, tizenkét hónapos szakmai gyakorlattal
kiegészítve,
(ii) a VTS tisztviselő (VTS-functionaris) esetében a teljes képzési idő legalább tizenöt év, amelyből legalább három
év felsőszintű szakképzés (HBO) vagy középszintű szakképzés (MBO), amelyet legalább tizenkét heti elméleti képzést
tartalmazó nemzeti és regionális szakosító képzések követnek, amelyek mindegyikét záróvizsga követi,
és amely képzésnek a nemzetközi STCW-egyezmény (az 1978. évi Nemzetközi egyezmény a tengerészek képzéséről,
képesítéséről és az őrszolgálat ellátásáról) hatálya alatt elismert képzésnek kell lennie.
B) Tengeri halászat
Németországban:
- mélytengeri halászati kapitány (Kapitaen BG/Fischerei),
- part menti halászati kapitány (Kapitaen BLK/Fischerei),
- fedélzeti tiszt, mélytengeri halászat (Nautischer Schiffsoffizier BGW/Fischerei),
- fedélzeti tiszt, part menti halászat (Nautischer Schiffsoffizier BK/Fischerei),
Hollandiában:
- első tiszt/első géptiszt V (stuurman werktuig-kundige V),
- gépész IV (halászhajó) (werktuigkundige IV visvaart),
- első tiszt IV (halászhajó) (stuurman IV visvaart),

- első tiszt/első géptiszt VI (stuurman werktuigkundige VI),
amely foglalkozások gyakorlásához a következő képzések szükségesek:
- Németországban a teljes képzési idő tizennégy-tizennyolc év, beleértve a hároméves szakmai alapképzést és egy
év tengeren töltött szolgálati időt, amelyet egy- vagy kétéves szakképzés követ, ha szükséges, kétéves navigációs
gyakorlattal kiegészítve,
- Hollandiában a teljes képzési idő tizenhárom-tizenöt év, amelyből legalább két évet szakképző intézményben kell
eltölteni tizenkét hónapos szakmai gyakorlattal kiegészítve,
és amely képzéseknek a Torremolinosi egyezmény (Nemzetközi egyezmény a halászhajók biztonságáról, 1977)
hatálya alatt elismert képzésnek kell lennie.
4. Technikai ágazatok
Cseh Köztársaságban:
engedéllyel rendelkező technikus, engedéllyel rendelkező földmérő (autorizovaný technik, autorizovaný
stavitel)
a képzés teljes időtartama legalább kilenc év, beleértve egy „maturitní zkouška” vizsgával (műszaki
szakközépiskolai vizsga) záruló négyéves műszaki szakközépiskolai szakképzést, és az 50/1976 Sb. sz.
törvénynek (építésügyi törvény) illetve a 360/1992 Sb. sz. törvénynek megfelelően az építőipar egyes szakmai
tevékenységeinek végzését lehetővé tevő szakmai képesítő vizsgával záruló öt év szakmai gyakorlatot.
- vasúti járművezető (fyzická osoba řídící drážní vozidlo)
a képzés teljes időtartama legalább tizenkét év, beleértve egy legalább nyolcéves általános iskolai
képzést, valamint egy legalább négyéves középiskolai szakképzést, amely egy „maturitní zkouška”
vizsgával zárul és a gépjárművek hajtóerejével kapcsolatos záróvizsgával végződik.
- pályaátvizsgáló technikus (drážní revizní technik)
a képzés teljes időtartama legalább tizenkét év, beleértve egy legalább nyolcéves általános iskolai
képzést, valamint egy gépipari vagy egy elektrotechnikai szakközépiskolában elvégzendő legalább
négyéves, „maturitní zkouška” vizsgával záruló középiskolai szakképzést.
- gépjárművezető oktató (učitel autoškoly)
- 24. életévét betöltött személy, akinek képzéséhez legalább tizenkét év képzés szükséges, beleértve egy legalább
nyolcéves általános iskolai képzést, valamint egy, a közlekedésre vagy a gépészetre specializálódott, legalább
négyéves, „maturitní zkouška” vizsgával záruló középiskolai szakképzést.
- gépjárművek közúti alkalmasságának vizsgálatát végző államilag elismert technikus (kontrolní technik STK)
- 24. életévét betöltött személy, akinek képzése legalább tizenkét év időtartamú, beleértve egy legalább nyolcéves
általános iskolai képzést, valamint egy legalább négyéves, „maturitní zkouška” vizsgával záruló középiskolai
szakképzést, és amelyet egy legalább kétéves műszaki gyakorlat követ Az érintett személynek rendelkeznie kell
gépkocsivezetői engedéllyel, a bűnügyi nyilvántartásban nem szerepelhet, továbbá el kell végeznie egy legalább
százhúsz órás speciális képzést államilag elismert technikusok számára, amelynek a végén sikeres vizsgát kell tennie.
- gépjárművek kipufogógázát vizsgáló szerelő (mechanik měření emisí)
a képzés teljes időtartama legalább tizenkét év, beleértve egy legalább nyolcéves általános iskolai képzéstés egy
négyéves, „maturitní zkouška” vizsgával záruló középiskolai szakképzést, továbbá hároméves műszaki gyakorlat
teljesítése, végül „a gépjárművek kipufogógázát vizsgáló szerelők” számára szervezett nyolcórás speciális képzés
teljesítése, amelynek befejezését követően záróvizsgát kell tenni.
- I. osztályú kapitány (kapitán I. třídy),
a képzés teljes időtartama legalább tizenöt év i, beleértve egy legalább nyolcéves általános iskolai
képzést, legalább hároméves, szakképzést, amely „maturitní zkouška” vizsgával és egy alkalmassági
bizonyítvánnyal igazolt másik vizsgával ér véget. Ezt a szakoktatást négyéves szakmai gyakorlat követi,
melynek befejezéseképpen záróvizsgát kell tenni.
- kézművesipari műtárgyak restaurátora (restaurátor památek, které jsou díly uměleckých řemesel)
a képzés teljes időtartama legalább tizenkét év: egy „maturitní zkouška” vizsgával záruló teljes
műszaki középiskolai szakképzés restaurátori szakon, vagy „maturitní zkouška” vizsgával záruló tíztizenkét éves képzés restaurátor képzéshez kapcsolódó szakon, továbbá öt év szakmai gyakorlat. Abban
az esetben, ha a műszaki szakközépiskolai képzés szakmai záróvizsgával végződik, nyolc év szakmai
gyakorlat szükséges.
- olyan kézművesipari alkotások restaurátora, amelyek nem minősülnek műtárgynak és amelyek múzeumok vagy
galériák gyűjteményeiben találhatók, és egyéb kulturális értéket képviselő tárgyak restaurátora (»restaurátor děl
výtvarných umění, která nejsou památkami a jsou uložena ve sbírkách muzeí a galerií, a ostatních předmětů kulturní

hodnoty«), műtárgynak nem minősülő kulturális értéket hordozó, múzeumok vagy galériák gyűjteményeiben található
kézművesipari alkotások restaurátora (restaurátor děl výtvarných umění, která nejsou památkami a jsou uložena ve
sbírkách muzeí a galerií, a ostatních předmětů kulturní hodnoty),
a képzés teljes időtartama legalább tizenkét év egy „maturitní zkouška” vizsgával záruló teljes műszaki
szakközépiskolai képzés keretében, melynek befejezése után öt év szakmai tapasztalat megszerzése
szükséges.
- hulladékgazdálkodó (odpadový hospodář),
a képzés teljes időtartama legalább tizenkét év, beleértve egy legalább nyolcéves általános iskolai
képzést, egy négyéves, „maturitní zkouška” vizsgával záruló középiskolai szakképzést, és
hulladékgazdálkodás terén tíz évnél nem korábban szerzett, legalább ötéves szakmai gyakorlat.
- robbantásvezető (technický vedoucí odstřelů),
a képzés teljes időtartama legalább tizenkét év, beleértve egy legalább nyolcéves általános iskolai
képzést és egy négyéves, „maturitní zkouška” vizsgával záruló középiskolai szakképzést,
amely kiegészül:
- két év földalatti robbantói (földalatti tevékenységre vonatkozóan) vagy egy év külszíni (külszíni
tevékenységre vonatkozóan) gyakorlattal; beleértve hat hónapos robbantási asszisztensi
tevékenységet;
- százórás gyakorlati és elméleti képzéssel, amely az illetékes körzeti bányászati hatóság előtt tett
vizsgával zárul;
- legalább hat hónapos a nagy volumenű robbantási munkák tervezését és kivitelezését bizonyító
szakmai gyakorlattal,
- harminckét órás gyakorlati és elméleti képzéssel, amely a cseh bányászati hatóság előtt tett vizsgával
zárul.
Olaszországban:
- földmérő (geometra),
- képesített gazda (perito agrario),
amelyekhez legalább tizenhárom év szakközépiskolai képzés szükséges, amelyből nyolc év a kötelező iskolai képzés,
azt követi az ötéves középfokú képzés, beleértve a hároméves szakképzést, amelynek befejezésekor szakmai érettségi
vizsgát kell tenni, továbbá ki kell egészíteni:
(i) a földmérők esetében: földmérő irodában eltöltött legalább kétéves szakmai gyakorlattal vagy ötéves
munkahelyi gyakorlattal,
(ii) a képesített gazda esetében: legalább kétéves szakmai gyakorlat teljesítésével,
és amelyet záróvizsga követ.
Lettországban:
- segéd-mozdonyvezető (vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) palīgs)
18. életévét betöltött személy, akinek a képzése legalább tizenkét év időtartamú képzést jelent, beleértve egy
legalább nyolcéves általános iskolai képzést, valamint egy legalább négyéves, a munkaadó előtt tett speciális
vizsgával záruló középiskolai szakképzést. A tevékenység gyakorlásához szükséges az illetékes hatóság által öt
éves időtartamra kibocsátott képesítési bizonyítvány.
Hollandiában:
- végrehajtó (gerechtsdeurwaarder),
- műfogsorkészítő (tandprotheticus),
amelyekhez a következő tanulmányok és szakképzés szükségesek:
- a végrehajtó (gerechtsdeurwaarder) esetében összesen tizenkilenc év, beleértve a nyolcéves kötelező oktatást,
majd a nyolcéves középfokú oktatást és annak keretén belül négyéves műszaki képzést, amely befejezését követően
záróvizsgát kell tenni, és amelyet hároméves elméleti és gyakorlati szakképzés egészít ki.
- műfogsorkészítő (tandprotheticus) esetében összesen tizenöt év teljes idős és három év részidős képzés, beleértve
a nyolc év alapfokú oktatást, majd a négy év középfokú oktatást, három év szakképzés teljesítését, amely
fogtechnikusi elméleti és gyakorlati képzést tartalmaz, kiegészítve egy hároméves részidős műfogsor-készítői
képzéssel, amelyet záróvizsga követ.
Ausztriában:
- erdész (Foerster),

- műszaki tanácsadó (Technisches Buero),
- munkaerő-kölcsönzés (Ueberlassung von Arbeitskraeften - Arbeitsleihe),
- munkaközvetítő (Arbeitsvermittlung),
- befektetési tanácsadó (Vermoegensberater),
- magánnyomozó (Berufsdetektiv),
- biztonsági őr (Bewachungsgewerbe),
- ingatlanügynök (Immobilienmakler),
- ingatlankezelő (Immobilienverwalter),
- építésvezető (Bautraeger, Bauorganisator, Baubetreuer),
- adósságbehajtó (Inkassoinstitut),
amely képzések legalább tizenöt év időtartamú oktatást és képzést jelentenek, magukban foglalva nyolc év kötelező
iskolai oktatást, amelyet legalább ötéves középfokú műszaki vagy kereskedelmi tanulmányok követnek, amelyet
műszaki vagy kereskedelmi záróvizsga követ, kiegészítve legalább két év munkahelyi oktatással és képzéssel, amelyet
a szakmai vizsga követ,
- biztosítási tanácsadó (Berater in Versicherungsangelegenheiten),
amely legalább tizenöt év időtartamú oktatást és képzést jelent, beleértve legalább hatéves képzést meghatározott
képzési rendszerben, hároméves szakiskolai képzésre, illetve hároméves szakmai gyakorlati és képzési időszakra
osztva, amelyet záróvizsga követ,
- építőmester/tervezés és műszaki számítás (Planender Baumeister),
- ácsmester/tervezés és műszaki számítás (Planender Zimmermeister),
amely fenti két képzés legalább tizennyolc év időtartamú oktatást és képzést jelent, beleértve legalább kilenc év
szakképzést négy év középfokú műszaki képzésre, illetve ötéves szakmai gyakorlatra és képzésre osztva, amelyet
szakmai vizsga követ a szakma gyakorlására, gyakornokok képzésére való jogosultság megszerzéséért, amennyiben e
képzés az épületek tervezéséhez, műszaki számítások elvégzéséhez és az építési munka felügyeletéhez való
jogosultsághoz kapcsolódik (a Mária Terézia-féle kiváltság),
- kereskedelmi könyvelő (Gewerblicher Buchhalter) a kereskedelmi és ipari tevékenységekről szóló osztrák törvény
(Gewerbeordnung, 1994) alapján,
- egyéni könyvelő (Selbstaendiger Buchhalter) a számvitel körébe tartozó szakmákról szóló osztrák jogszabály
(Bundesgesets über die Wirtschaftstreuhandberufe, 1999) alapján.
Lengyelországban:
- gépjárművek közúti alkalmasságának alapszintű vizsgálatát végző diagnosztikai technikus gépjárművizsgáztatási
állomáson (diagnosta przeprowadzający badania techniczne w stacji kontroli pojazdów o podstawowym zakresie
badań),
a képzés egy nyolcéves általános iskolai képzést, valamint egy ötéves, gépjárművekre specializálódott
középiskolai műszaki szakképzést foglal magába, továbbá egy gépjárművizsgáztatási állomáson vagy
egy gépjárműszerelő műhelyben eltöltött hároméves gyakorlatot, illetve a gépjárművek közúti
alkalmasságának a vizsgálatáról szóló képesítő vizsga sikeres letételével záruló ötvenegy órás
alaptanfolyam teljesítését.
- gépjárművek közúti alkalmasságának vizsgálatát végző diagnosztikai technikus a körzeti gépjárművizsgáztatási
állomáson (diagnosta przeprowadzający badania techniczne pojazdu w okręgowej stacji kontroli pojazdów),
a képzés egy nyolcéves általános iskolai képzést, valamint egy ötéves, gépjárművekre specializálódott
műszaki középiskolai szakképzést foglal magába, továbbá egy gépjármű vizsgáztatási állomáson vagy
egy gépjármű szerelő műhelyben eltöltött négyéves gyakorlatot, illetve a gépjárművek közúti
alkalmasságának a vizsgálatáról szóló minősítő vizsgával záruló ötvenegy órás alaptanfolyam
teljesítését.
- gépjárművek közúti alkalmasságának vizsgálatát végző diagnosztikai technikus gépjárművizsgáztatási állomáson
(diagnosta wykonujący badania techniczne pojazdów w stacji kontroli pojazdów),
(i) a képzés egy nyolcéves általános iskolai képzést, valamint egy ötéves, gépjárművekre
specializálódott műszaki középiskolai szakképzést foglal magába, továbbá egy gépjármű vizsgáztatási
állomáson vagy egy gépjármű szerelő műhelyben eltöltött négyéves igazolt gyakorlatot, vagy
(ii) a képzés egy nyolcéves általános iskolai képzést, valamint egy ötéves, nem gépjárművekre
specializálódott műszaki középiskolai szakképzést foglal magába, továbbá egy gépjármű vizsgáztatási
állomáson vagy egy gépjármű szerelő műhelyben eltöltött nyolcéves igazolt gyakorlatot, melynek
keretében összesen száztizenhárom óra általános és szakirányú képzés folyik, és minden tanulmányi
egység vizsgával végződik.

Az órákban meghatározott időtartamot és a diagnosztikai technikusok részére előírt átfogó képzés
keretében tartott szakképzés általános tartalmát a 2002. november 28-i infrastruktúrális miniszteri
rendelet a diagnosztikai technikusokra vonatkozó részletes követelményekről külön szabályozza (HL
208/2002. szám, 1769. pont).
- forgalmi szolgálattevő (dyżurny ruchu),
(i) a képzés egy legalább nyolcéves általános iskolai képzést, valamint egy legalább négyéves,
vasútforgalmi középiskolai szakképzést foglal magába, továbbá egy negyvenöt napos forgalmi
szolgálattevő képzést, melynek befejezésekor minősítő vizsgát kell tenni, vagy
(ii) amely képzés egy legalább nyolcéves általános iskolai képzést, valamint egy legalább ötéves, a
vasúti közlekedésre specializálódott középiskolai szakképzést foglal magába, továbbá egy
hatvanhárom napos forgalmi szolgálattevő képzést, melynek befejezésekor minősítő vizsgát kell tenni.
5. Az Egyesült Királyságban akkreditált nemzeti szakmai képesítést (National Vocational Qualifications) nyújtó és
skót szakmai képesítést (Scottish Vocational Qualifications) nyújtó akkreditált képzések
- regisztrált állatorvosi asszisztens (listed veterinary nurse),
- bányavillamossági gépészmérnök (mine electrical engineer),
- bányamérnök (mine mechanical engineer),
- fogász (dental therapist),
- fogászati asszisztens (dental hygienist),
- okleveles látszerész (dispensing optician),
- bányászati megbízott (mine deputy),
- felszámolóbiztos (insolvency practitioner),
- tulajdonátruházási ügyekkel foglalkozó közjegyző (licensed conveyancer),
- első tiszt - teherhajókon/személyhajókon - korlátlan működési területen (first mate - freight/passenger ships unrestricted),
- második tiszt - teherhajókon/személyhajókon - korlátlan működési területen (second mate - freight/passenger
ships - unrestricted),
- harmadik tiszt - teherhajókon/személyhajókon - korlátlan működési területen (third mate - freight/passenger
ships - unrestricted),
- fedélzeti tiszt - teherhajókon/személyhajókon - korlátlan működési területen (deck officer - freight/passenger
ships - unrestricted),
- géptiszt - teherhajókon/személyhajókon - korlátlan kereskedelmi területen (engineer officer - freight/passenger
ships - unlimited trading area),
- regisztrált hulladékkezelési szakember (certified technically competent person in waste management).
A fenti képzések az Egyesült Királyság Nemzeti Szakmai Képesítési Rendszerének (United Kingdom National
Framework of Vocational Qualifications) 3. és 4. szintű olyan szabályozott képzései, amelyek elvégzéséről olyan
bizonyítványt adnak ki, amelyet a Nemzeti Szakmai Képesítési Tanács Nemzeti Szakmai Képesítésként (National
Vocational Qualifications, NVQ), illetve Skóciában Skóciai Szakmai Képesítésként (Scottish Vocational
Qualifications) akkreditált.
Ezeket a képesítési szinteket a következők szerint határozták meg:
- 3. szint: alkalmasság különféle komplex és nem rutinjellegű tevékenységek széles körének ellátására különféle
helyzetekben. Nagyfokú felelősségvállalás és önállóság szükséges, gyakran mások munkájának az irányítása és
ellenőrzése is,
- 4. szint: alkalmasság komplex, műszaki vagy szakmai jellegű tevékenységek széles körének az elvégzésére
különféle helyzetekben, nagyfokú felelősségvállalás és önállóság tanúsítása mellett, mely gyakran magában foglalja
a mások munkájáért való felelősségvállalást és az erőforrásokkal való gazdálkodást is.
Az Egyesült Királyságban:
Az Egyesült Királyság Nemzeti Szakmai Képesítési Rendszerének (United Kingdom National Framework of
Vocational Qualifications) 3. és 4. szintű olyan szabályozott képzései, amelyek elvégzéséről olyan bizonyítványt
adnak ki, amelyet a Nemzeti Szakmai Képesítési Tanács Nemzeti Szakmai Képesítésként (National Vocational
Qualifications, NVQ), illetve Skóciában Skóciai Szakmai Képesítésként (Scottish Vocational Qualifications)
akkreditált.
Ezeket a képesítési szinteket a következők szerint határozták meg:

- 3. szint: alkalmasság különféle, komplex és nem rutinjellegű tevékenységek széles körének ellátására különféle
helyzetekben, ahol nagyfokú felelősségvállalás és önállóság szükséges, gyakran mások munkájának az irányítása és
ellenőrzése is.
- 4. szint: alkalmasság komplex, műszaki vagy szakmai jellegű tevékenységek széles körének az elvégzésére
különféle helyzetekben, nagyfokú felelősségvállalás és önállóság tanúsítása mellett, mely gyakran magában foglalja
a mások munkájáért való felelősségvállalást és az erőforrásokkal való gazdálkodást is.
Németországban:
- a műszaki asszisztens [technische(r) Assistent(in)], kereskedelmi asszisztens [kaufmaennische(r) Assistent(in)],
szociális szakmák (soziale Berufe) és az államilag elismert légzés- és beszédtechnikai, hangképzési instruktor
[staatlich gepruefte(r) Atem-, Sprech- und Stimmlehrer(in)] szakmák gyakorlására előkészítő szabályozott képzések
legalább tizenhárom éves teljes időtartammal, amelyekhez a középfokú oktatás (mittlerer Bildungsabschluss) sikeres
elvégzése szükséges, és magukban foglalják a következőket:
(i) legalább három év szakosított iskolai (Fachschule) szakképzés, amely záróvizsgával végződik, és ha lehetséges,
egy- vagy kétéves szakosító képzéssel egészül ki, amely szintén záróvizsgával végződik,
(ii) legalább két és fél év szakosított iskolai (Fachschule) szakképzés, amely záróvizsgával végződik, és hat
hónapnál nem rövidebb szakmai gyakorlattal vagy hat hónapnál nem rövidebb, meghatározott intézményben eltöltött
gyakornoksággal egészül ki, vagy
(iii) legalább két év szakosított iskolai (Fachschule) szakképzés, amely záróvizsgával végződik, és egy évnél nem
rövidebb szakmai gyakorlattal vagy egy évnél nem rövidebb, meghatározott intézményben eltöltött gyakornoksággal
egészül ki.
- az államilag elismert [staatlich gepruefte(r)] technikus [Techniker(in)], üzemgazdász [Betriebswirt(in)],
formatervező [Gestalter(in)] és családgondozó [Familienpfleger(in)] szakmákra vonatkozó szabályozott képzések
összesen tizenhat évnél nem rövidebb időtartammal, amelyeknek része a (kilenc évnél nem rövidebb időtartamú)
kötelező iskola vagy ezzel egyenértékű oktatás és képzés sikeres elvégzése, és egy három évnél nem rövidebb
szakiskolai (Berufsschule) képzés sikeres elvégzése, és amelyek legalább két év szakmai gyakorlat, két évnél nem
rövidebb nappali képzés vagy ennek megfelelő időtartamú, nem nappali rendszerű képzés teljesítését foglalják
magukban,
- szabályozott képzések és szabályozott munkavégzés közbeni képzések összesen tizenöt évnél nem rövidebb
időtartammal, amelyeknek része a (kilenc évnél nem rövidebb időtartamú) kötelező iskola és szakképzés (általában
három év) sikeres elvégzése, melyek általában magukban foglalnak legalább két év szakmai gyakorlatot (az esetek
többségében három évet), és a munkavégzés közbeni képzés részeként egy vizsgát, amelyre a felkészítő képzés a
szakmai gyakorlattal egy időben (legalább 1000 órában) vagy nappali képzésben zajlik (legalább egy évig).
Hollandiában:
- összesen tizenöt évnél nem rövidebb nappali rendszerben zajló szabályozott képzések, amelyeknek része nyolc év
alapfokú oktatás és négy év középfokú általános oktatás (MAVO), felkészítő szakoktatás (VBO) vagy magasabb
szintű általános középfokú oktatás teljesítése, és amelyhez három- vagy négyéves képzés teljesítése szükséges
középfokú szakképző főiskolán (MBO), amelyet záróvizsga követ,
- összesen tizenhat évnél nem rövidebb nappali rendszerben zajló szabályozott képzés, amelyeknek része nyolc év
alapfokú oktatás és négy év legalább felkészítő szakoktatás (VBO) vagy magasabb szintű általános középfokú oktatás
teljesítése, és amelyhez legalább négyéves szakképzés teljesítése szükséges a gyakornoki rendszerben, amely
tartalmaz legalább heti egy nap elméleti oktatást főiskolán, a többi napon gyakorlati képzést gyakorlati képzési
központban vagy vállalatnál, és amelyet második vagy harmadik szintű záróvizsga követ.
Ausztriában:
- A felsőszintű szakiskolák (Berufsbildende Hoehere Schulen), valamint mezőgazdasági és erdészeti felsőoktatási
intézmények (Hoehere Land- und Forstwirtschaftliche Lehranstalten) képzései, beleértve a különleges formákat
(einschliesslich der Sonderformen), amelyek szerkezetét és szintjét a törvényi, rendeleti és közigazgatási
rendelkezések határozzák meg.
E képzések teljes hossza legalább tizenhárom év, öt év szakképzést foglalnak magukban, és záróvizsga követi őket,
amelynek letétele bizonyítja a szakmai alkalmasságot.
- A mesteriskolák (Meisterschulen), mesterosztályok (Meisterklassen), ipari mesteriskolák (Werkmeisterschulen)
és építőműves iskolák (Bauhandwerkerschulen) képzései, amelyek szerkezetét és szintjét a törvényi, rendeleti és
közigazgatási rendelkezések határozzák meg.

E képzések teljes hossza legalább tizenhárom év: kilenc év kötelező oktatást foglalnak magukban, amelyet
legalább három év szakképzés követ szakosított iskolában vagy legalább három év képzés vállalatnál és
párhuzamosan szakképző iskolában (Berufsschule), amelyek mindegyikét záróvizsga követi, és legalább egyéves
képzés elvégzése egészíti ki mesteriskolában (Meisterschulen), mesterosztályban (Meisterklassen), ipari
mesteriskolában (Werkmeisterschulen) vagy építőműves iskolában (Bauhandwerkerschulen). Az esetek többségében
a képzési idő legalább tizenöt év, beleértve a szakmai gyakorlat idejét, amely megelőzi a képzést ezekben az
intézményekben, vagy részidős képzéssel együtt zajlik (legalább 960 órában).
(6) Az eljáró hatóság három évnél nem hosszabb alkalmazkodási időszakot vagy alkalmassági vizsgát írhat elő, ha
a) a kérelmező képzésének gyakorlati vagy elméleti része lényegesen eltér a szabályozott szakma gyakorlásához
Magyarországon előírt oklevél vagy végbizonyítvány megszerzéséhez szükséges képzéstől,
b) a 37. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott esetben, ha Magyarországon a szabályozott szakma egy
vagy több olyan szabályozott szakmai tevékenységet is magában foglal, amelyek abban a tagállamban, ahol az
oklevelet vagy végbizonyítványt kiállították, nem részei a szabályozott szakmának, amennyiben az adott szakmai
tevékenység folytatásához szükséges elméleti és gyakorlati ismeret megszerzése része a hazai képzésnek, a
kérelmező képzésének azonban nem, vagy
c) a 37. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott esetben, ha Magyarországon a szabályozott szakma egy
vagy több olyan szabályozott szakmai tevékenységet is magában foglal, amelyek abban a tagállamban, ahol a képzést
tanúsító okiratot kiállították, nem részei a szakmának, feltéve, hogy az adott szakmai tevékenység folytatásához
szükséges elméleti és gyakorlati ismeret megszerzése része a hazai képzésnek, a kérelmező képzésének azonban
nem.
(7) Az eljáró hatóságnak biztosítania kell, hogy a kérelmező választhasson az alkalmazkodási időszak és az
alkalmassági vizsga között.
(8) A (7) bekezdésben foglaltaktól az eljáró hatóság akkor térhet el, 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 dönthet, hogy a kérelmezőt alkalmazkodási időszak vagy
alkalmassági vizsga teljesítésére kötelezi.
(9) Az eljáró hatóság az (1) bekezdés szerinti szakmai gyakorlatra történő felhívást és a (6) bekezdésben foglalt
rendelkezéseket egyidejűleg nem alkalmazhatja.

Valamely tagállamban kiállított bizonyítvány hazai végbizonyítványként
történő elismerése
39. § (1) Ha valamely szabályozott szakma gyakorlása Magyarországon végbizonyítvány birtoklásához kötött, a
kérelmező szakképesítése a szabályozott szakma gyakorlásának engedélyezésére irányadó jogszabályok által előírt
szakképzettséggel akkor minősül egyenértékűnek, ha
a) a kérelmező olyan bizonyítvánnyal rendelkezik, amely lehetővé teszi a szakma gyakorlását abban a
tagállamban, amelyben a bizonyítványt szerezte, vagy
b) a kérelmező a kérelem benyújtását megelőző tíz év során két évig teljes munkaidőben vagy ennek megfelelő
időtartamú részmunkaidőben gyakorolta szakmáját egy olyan tagállamban, amely nem nyilvánította szabályozottnak
az adott szakmát, továbbá a kérelmező olyan képzést tanúsító okirattal rendelkezik, amely a bizonyítvány
fogalmának egyébként megfelel, azonban nem jogosítja fel a kérelmezőt szabályozott szakma gyakorlására, és
tanúsítja, hogy a kérelmező az adott szakma gyakorlásához szükséges ismeretekkel rendelkezik.
(2) Az eljáró hatóság nem hívhatja fel a kérelmezőt az (1) bekezdés b) pontja szerinti kétéves szakmai gyakorlat
igazolására, ha a kérelmező képzést tanúsító okiratát szabályozott képzés keretében szerezte meg.

Kompenzációs intézkedések
40. § (1) Az eljáró hatóság három évnél nem hosszabb alkalmazkodási időszakot vagy alkalmassági vizsgát írhat
elő.
(2) Az eljáró hatóságnak biztosítania kell, hogy a kérelmező választhasson az alkalmazkodási időszak és az
alkalmassági vizsga között.

Valamely tagállamban kiállított oklevél, végbizonyítvány és bizonyítvány
hazai bizonyítványként történő elismerése
41. § (1) Ha valamely szabályozott szakma gyakorlása Magyarországon bizonyítvány birtoklásához kötött, a
kérelmező szakképesítése a szabályozott szakma gyakorlásának engedélyezésére irányadó jogszabályok által előírt
szakképzettséggel akkor minősül egyenértékűnek, ha
a) a kérelmező olyan oklevéllel, végbizonyítvánnyal vagy bizonyítvánnyal rendelkezik, amely lehetővé teszi a
szakma gyakorlását abban a tagállamban, ahol azt szerezte,
b) a kérelmező a kérelem benyújtását megelőző tíz év során két évig teljes munkaidőben vagy ennek megfelelő
időtartamú részmunkaidőben gyakorolta szakmáját egy olyan tagállamban, amely nem nyilvánította szabályozottnak
az adott szakmát, továbbá a kérelmező olyan képzettséget tanúsító okirattal rendelkezik, amely az oklevél,
végbizonyítvány vagy bizonyítvány fogalmának egyébként megfelel, azonban nem jogosítja fel a kérelmezőt
szabályozott szakma gyakorlására, és tanúsítja, hogy a kérelmező az adott szakma gyakorlásához szükséges
ismeretekkel rendelkezik, vagy
c) a kérelmező a kérelem benyújtását megelőző tíz év során három egymást követő évben teljes munkaidőben,
vagy ennek megfelelő időtartamú részmunkaidőben gyakorolta szakmáját egy olyan tagállamban, amely nem
nyilvánította szabályozottnak az adott szakmát.
(2) Az eljáró hatóság nem hívhatja fel a kérelmezőt az (1) bekezdés b) pontja szerinti, kétéves szakmai gyakorlat
igazolására, ha a kérelmező képzést tanúsító okirata szabályozott képzés keretében szerezte meg.
(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti okiratnak tekintendő az olyan képzést tanúsító okirat is, amelyet valamely
tagállam illetékes hatósága állított ki valamely tagállamban elfogadott képzés sikeres befejezését követően, és
amelyet egy tagállam egyenértékűnek ismert el, amennyiben az elismerésről a többi tagállamot és az Európai
Bizottságot értesítette.

Kompenzációs intézkedések
42. § (1) Az eljáró hatóság a 41. § (1) bekezdés a) és b) pontja esetén előírhat két évnél nem hosszabb
alkalmazkodási időszakot vagy alkalmassági vizsgát, ha
a) a kérelmező képzésének gyakorlati vagy elméleti része lényegesen eltér a szabályozott szakma gyakorlásához
Magyarországon előírt bizonyítvány megszerzéséhez szükséges képzéstől, vagy
b) a szabályozott szakma Magyarországon egy vagy több olyan szakmai tevékenységet is magában foglal,
amelyek abban a tagállamban, amelyben a képzést tanúsító okiratot kiállították, nem részei a szakmának, feltéve,
hogy az adott szakmai tevékenység folytatásához szükséges elméleti és gyakorlati ismeret megszerzése része a hazai
képzésnek, a kérelmező képzésének azonban nem.
(2) Az eljáró hatóságnak biztosítania kell, hogy a kérelmező választhasson az alkalmazkodási időszak és az
alkalmassági vizsga között.
(3) Ha a kérelmező szaktudásának az elismerése a 41. § (1) bekezdésének c) pontja alapján történt, és a kérelmező
nem rendelkezik oklevéllel, végbizonyítvánnyal, bizonyítvánnyal vagy a 41. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti,
képzést tanúsító okirattal, az eljáró hatóság két évnél nem hosszabb alkalmazkodási időszakot vagy alkalmassági
vizsgát írhat elő.
(4) A (3) bekezdésben foglalt esetben az eljáró hatóság dönthet, hogy a kérelmezőt alkalmazkodási időszak vagy
alkalmassági vizsga teljesítésére kötelezi.

Valamely tagállamban kiállított okiratok hazai képzettségi tanúsítványként
történő elismerése
43. § (1) Ha valamely szabályozott szakma gyakorlása Magyarországon képzettségi tanúsítvány birtoklásához
kötött, a kérelmező szakképesítése a szabályozott szakma gyakorlásának engedélyezésére irányadó jogszabályok
által előírt szakképesítéssel egyenértékűnek minősül, ha a kérelmező rendelkezik
a) olyan képzettségi tanúsítvánnyal, amelyet valamely tagállamban előírnak a szakma gyakorlásához, és ezt a
képzettségi tanúsítványt abban a tagállamban állították ki, vagy
b) valamely tagállamban szerzett, képzést tanúsító okirattal,

feltéve, hogy ezen okiratok biztosítják, hogy a hazai előírások szempontjából, így különösen az egészségügyi,
közbiztonsági, környezetvédelmi, fogyasztóvédelmi előírások szempontjából egyenértékűek a Magyarországon előírt
képzettségi tanúsítvánnyal.
(2) Ha a kérelmező nem rendelkezik az (1) bekezdés szerinti okiratokkal, akkor esetében a tevékenység
megkezdésének engedélyezésére alkalmazandó magyar szabályokat kell alkalmazni.

A végzettségi szint elismerése
44. § Ha valamely szabályozott szakma Magyarországon történő gyakorlásának az a feltétele, hogy a kérelmező
általános iskolai vagy középiskolai érettségi bizonyítvánnyal rendelkezzék, a kérelmező végzettségi szintje a
szabályozott szakma gyakorlásának engedélyezésére irányadó jogszabályok által előírt végzettségi szinttel akkor
minősül egyenértékűnek, ha valamely tagállamban kiállított, a megfelelő végzettségi szintet tanúsító bizonyítvánnyal
rendelkezik.

IX. Fejezet
A SZAKMAI GYAKORLATON ALAPULÓ ELISMERÉS
45. § E fejezet rendelkezéseit kell alkalmazni, ha a kérelmező akár önálló vállalkozóként, akár foglalkoztatottként
külön jogszabályban meghatározott tevékenységet szándékozik gyakorolni Magyarországon.
46. § (1) Ha a külön jogszabályban meghatározott tevékenység Magyarországon szabályozott szakmai
tevékenységnek minősül, az eljáró hatóság összehasonlítja a szabályozott szakmai tevékenység gyakorlásához
Magyarországon előírt követelményeket a kérelmező képzést tanúsító okirata által igazolt szaktudással.
(2) Ha a kérelmező képzést tanúsító okirata által igazolt szaktudása a Magyarországon szabályozott szakmai
tevékenység gyakorlásának engedélyezésére irányadó jogszabályok által előírt képzésnek és ismereteknek megfelelő,
az eljáró hatóság engedélyezi a kérelmező számára a szabályozott szakmai tevékenység gyakorlását.
(3) Ha a kérelmező képzést tanúsító okirata által igazolt szaktudása a Magyarországon szabályozott szakmai
tevékenység gyakorlásának engedélyezésére irányadó jogszabályok által előírt követelmények között lényeges a
különbség, az eljáró hatóság a szabályozott szakmai tevékenység gyakorlásának engedélyezéséhez három évnél nem
hosszabb alkalmazkodási időszakot vagy alkalmassági vizsgát írhat elő.
(4) Az eljáró hatóságnak biztosítania kell, hogy a kérelmező választhasson az alkalmazkodási időszak és az
alkalmassági vizsga között.
(5) A (4) bekezdésben foglaltaktól az eljáró hatóság akkor térhet el, ha a kérelmező önálló vállalkozóként vagy
más gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselőjeként szándékozik az adott szabályozott szakmai tevékenységet
gyakorolni, és olyan szakmai tevékenységről van szó, amelynek gyakorlása kifejezetten a magyar jog ismeretét
követeli meg. Ebben az esetben az eljáró hatóság a kérelmező ez irányú kérelmének meghallgatása után maga
dönthet, hogy a kérelmezőt alkalmazkodási időszak vagy alkalmassági vizsga teljesítésére kötelezi.
(6) A kérelmezőt megilleti a választás joga aközött, hogy képzést tanúsító okiratának e § szerinti vagy szakmai
gyakorlatának a 47-52. §-ok szerinti elismerését kérelmezze.
47. § (1) Ha a külön jogszabályban meghatározott 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, és a kérelmező bizonyítja, hogy a tevékenység megkezdését megelőzően legalább hároméves, a
tevékenység gyakorlására felkészítő, a tagállam által elismert vagy szakmai szervezet által elfogadott képzésben
részesült,
c) önálló vállalkozóként három egymást követő éven keresztül folytatta, és a kérelmező bizonyítja, hogy
foglalkoztatottként további öt éven keresztül folytatta az adott tevékenységet, vagy
d) 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 a kérelmező bizonyítja, hogy a tevékenység megkezdését megelőzően legalább hároméves, a tevékenység
gyakorlására felkészítő, a tagállam által elismert vagy szakmai szervezet által elfogadott képzésben részesült.

(2) A szabályozott szakmai tevékenység gyakorlását 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.
1.
NICE-nómenklatúra (megfelel az ISIC 23-40 főcsoportnak)
23. főcsoport

Textilanyagok gyártása
232 Textilanyagok gyártása és feldolgozása gyapjúfeldolgozó gépeken
233 Textilanyagok gyártása és feldolgozása pamutfeldolgozó gépeken
234 Textilanyagok gyártása és feldolgozása selyemfeldolgozó gépeken
235 Textilanyagok gyártása és feldolgozása len- és kenderfeldolgozó gépeken
236 Egyéb textilalapanyagokat (juta, keményrost stb.) feldolgozóipar,
kötélgyártás
237 Kötött és hurkolt termékek gyártása
238 Textilkészáru gyártása
239 Egyéb textilipari tevékenységek

24. főcsoport

Lábbelik, ruházati kiegészítők és ágyneműk gyártása
241 Lábbeli gyártás (gumi- és facipők kivételével)
242 Egyedi méretes cipők gyártása és javítása
243 Ruhagyártás (a szőrmeáruk kivételével)
244 Matracok és ágyneműk gyártása
245 Bőr- és szőrmeipar

25. főcsoport

Faipari termékek és parafa termékek gyártása a bútorgyártás kivételével
251 Fűrészáruk készítése és famegmunkálás
252 Félkész faáruk gyártása
253 Fa építőanyagok sorozatgyártása a parkettagyártást is beleértve
254 Fa tárolóeszközök gyártása
255 Egyéb faipari termékek gyártása (bútorok kivételével)
259 Szalmaáruk, parafa, kosártermékek, fonott áru és rattan termékek
gyártása, kefegyártás

26. főcsoport

260

27. főcsoport

Papírgyártás és papírtermékek gyártása
271 Papírmassza-, papír- és kartongyártás
272 Papír- és kartonfeldolgozás, cellulóztermékek gyártása

28. főcsoport

Nyomdaipar, kiadói tevékenységek és azokhoz kapcsolódó tevékenységek

29. főcsoport

Bőripar
291 Bőrgyártás (cserzés és bőrkikészítés)
292 Bőráru gyártása

korábbi 30. főcsoport

Gumi és műanyagtermékek, szintetikus szálak és keményítő alapanyagú termékek
gyártása
301 Gumi és azbeszt feldolgozása
302 Műanyag feldolgozása

Fabútorok gyártása

303

Műszálak gyártása

korábbi 31. főcsoport

Vegyipar
311 Vegyipari alapanyaggyártás és azok további feldolgozása
312 Vegyipari termékek különleges feldolgozása, különösen mezőgazdasági és
ipari felhasználás céljaira (beleértve az ISIC 312. csoporthoz tartozó
növényi vagy állati eredetű zsírokat és olajokat is)
313 Vegyipari termékek különleges feldolgozása, különösen háztartási vagy
irodai használatra (a gyógyászati és gyógyszerészeti termékek kivételével)
(korábbi ISIC 319 csoport)

32. főcsoport

320

33. főcsoport

Nem fémtartalmú ásványok feldolgozása
331 Égetett építőanyag gyártás
332 Üveggyártás és üvegipari termékek gyártása
333 Kerámiatermékek gyártása, beleértve a finom kerámia és a hőálló
termékek gyártását is
334 Cement-, mész- és gipszgyártás
335 Beton, cement és gipsz alapanyagú építőanyagok gyártása
339 Kő megmunkálás és feldolgozás és egyéb nem fémtartalmú ásványanyag
termékek gyártása

34. főcsoport

Vas- és fémgyártás és feldolgozás
341 Vas- és acélipar (az ESZAK-Szerződésben meghatározottak szerint,
beleértve a kokszoló üzemeket is)
342 Acélcső gyártás
343 Drótgyártás, hideghúzás, hidegen hengerelt szalaggyártás, hidegsajtolás
344 Fémgyártás és -feldolgozás
345 Fémöntöde

35. főcsoport

Fémipari termékek gyártása (a gép- és járműgyártás kivételével)
351 Fémkovácsolás, sajtolás, préselés
352 Másodlagos átalakítás és felületkezelés
353 Fémszerkezetek gyártása
354 Kazán- és ipari edények gyártása
355 Szerszám és szerelvénygyártás, fém alapanyagú késztermékgyártás (kivéve
az elektromos berendezéseket)
359 Kiegészítő lakatosipari tevékenységek

36. főcsoport

Gépgyártás (elektromos gépek kivételével)
361 Mezőgazdasági gépek és traktorok gyártása
362 Irodagépgyártás
363 Fémfeldolgozó és egyéb szerszámgépek, valamint ezek tartozékai és egyéb
gépi hajtású szerszámok gyártása
364 Textilipari gépek és tartozékaik gyártása, varrógépgyártás
365 Élelmiszer-ipari és italgyártó, valamint vegyipari és kapcsolódó iparági
berendezések gyártása
366 Kohó-, hengerművi- és bányaipari berendezések gyártása, vas- és
acélöntödék berendezéseinek, valamint építőipari berendezések gyártása,

Ásványolajipar

367
368
369
37. főcsoport

-

emelő berendezések és szállító eszközök gyártása
Erőátviteli berendezések gyártása (fogaskerék, gördülőcsapágy stb.)
Gépgyártás egyéb iparágak számára
Egyéb gépipari termékek gyártása

Elektrotechnikai ipar
371 Villamosvezetékek és kábelek gyártása
372 Villanymotorok, -generátorok, -transzformátorok, -kapcsoló berendezések
és a villamosenergia szolgáltatással kapcsolatos egyéb hasonló
berendezések gyártása
373 Ipari elektromos eszközök, berendezések és felszerelések gyártása
374 Távközlési berendezések, mérőberendezések, egyéb mérő- és
szabályozóeszközök és elektromos gyógyászati termékek gyártása
375 Elektromos eszközök és berendezések, rádió és televízió vevőkészülékek,
elektro-akusztikai eszközök és berendezések gyártása
376 Háztartási berendezések és eszközök gyártása
377 Lámpák és világítóeszközök gyártása
378 Elem és akkumulátor gyártás
379 Elektrotechnikai termékek javítása, összeszerelése és szakszerű beszerelése

korábbi 38. főcsoport

Járműgyártás
383 Gépjármű és gépjármű alkatrészgyártás
384 Gépjármű, motorkerékpár és kerékpárjavítás
385 Motorkerékpár- és kerékpárgyártás, illetve alkatrészgyártás
389 Egyéb járműgyártás

39. főcsoport

Egyéb feldolgozó ipar
391 Finommechanikai műszerek, mérő és ellenőrző berendezések gyártása
392 Orvosi és ortopédiai segédeszközök gyártása (ortopéd cipők kivételével)
393 Fényképészeti és optikai készülékek és berendezések gyártása
394 Óragyártás és -javítás
395 Ékszerkészítés és drágakő megmunkálás
396 Hangszerek gyártása és javítása
397 Játékok, sport- és szabadidő termékek gyártása
399 Egyéb feldolgozó ipari ágazatok

40. főcsoport

Építőipar
400 Építés (általános); bontás
401 Házépítés szerkezetkész állapotig (lakás célú vagy egyéb)
402 Mélyépítés, útépítés, hídépítés, vasútépítés stb.
403 Szerelés
404 Kulcsrakész átadás
2.
NICE-nómenklatúra

20. A. főcsoport

200

Állati és növényi eredetű zsírok és olajok gyártása

20. B. főcsoport

Élelmiszergyártó ágazatok (italgyártó ágazatok kivételével)
201 Vágóhidak, húsipar, húskonzerv ipar

202
203
204
205
206
207
208
209

Tej és tejtermékek gyártása
Gyümölcs és zöldség konzervgyártás, tartósítás
Halászati termékek konzerválása, tartósítása
Malomipari termékek
Sütőipari termékek, beleértve a cukrászatot és a hosszan eltartható
sütőipari termékeket is
Cukoripar
Kakaó, csokoládé és cukorkagyártó ipar
Egyéb élelmiszer-ipari ágazat

21. főcsoport

Italgyártás
211 Etilalkohol gyártása erjesztéssel, élesztő és szeszes italok gyártása
212 Bor és egyéb nem malátatartalmú szeszes italok gyártása
213 Sörgyártás és malátázás
214 Üdítőital-gyártás és ásványvíz palackozás

korábbi 30. főcsoport

Gumi- és műanyagfeldolgozás, műszálas és szintetikus fonalak, valamint
keményítő alapanyagú termékek gyártása
304 Keményítő alapanyagú termékek gyártása
3.
ISIC-nómenklatúra

korábbi 04. főcsoport

Halászat
043 Belvízi halászat

korábbi 38. főcsoport

Jármű- és járműalkatrész gyártás
381 Hajógyártás, hajójavítás
382 Vasúti járművek és vasúti járműalkatrész gyártás
386 Repülőgépgyártás (beleértve az űrjárműveket is)

korábbi 71. főcsoport

A közlekedés kiegészítő tevékenységei, valamint egyéb tevékenységek:
korábbi 711 Háló- és étkezőkocsi üzemeltetés; vasúti járművek karbantartása
javítóműhelyben; vasúti kocsik takarítása
korábbi 712 A városi, külvárosi és helyközi közlekedésben részt vevő járművek
karbantartása
korábbi 713 Egyéb, a közúti személyszállításban részt vevő járművek (gépjárművek,
autóbuszok, taxik) karbantartása
korábbi 714 Közúti kiegészítő berendezések üzemeltetése és karbantartása (díjköteles
utak, alagutak és hidak, autóbusz pályaudvarok, autóparkolók, autóbusz és
villamos garázsok és remizek)
korábbi 716 A belvízi hajózás kiegészítő tevékenységei (például vízi utak, kikötők és
egyéb vízi közlekedési berendezések üzemeltetése és karbantartása, vontató
és révkalauz szolgáltatások nyújtása a kikötőkben, bóják telepítése, hajók
berakodása/kirakodása és egyéb hasonló szolgáltatások nyújtása, például
hajómentés, csónakház vontatás és üzemeltetés)

73. főcsoport

Postai és távközlési szolgáltatások

korábbi 85. főcsoport

Személyi szolgáltatások
854 Mosoda, vegytisztító és kelmefestő szolgáltatás

korábbi 856
korábbi 859

Fényképész műtermek: portré fényképészet és kereskedelmi fényképészeti
szolgáltatás a sajtó fotózás kivételével
Egyéb személyi szolgáltatások (beleértve az épület vagy helyiség
fenntartási és takarítási szolgáltatásokat is)
4.
ISIC-nómenklatúra

A következő nem helyhez kötött tevékenységek:
a) áruvásárlási és értékesítési tevékenységek:
- vándorkereskedők és házalók (korábbi ISIC 612 csoport)
- rögzített standok kivételével, fedett vagy nyitott piacokon kereskedők,
b) az ilyen tevékenységek nem helyhez kötött jellegű végzését kifejezetten kizáró vagy nem említő egyéb átmeneti
intézkedések alá tartozó tevékenységek.
48. § (1) Ha a külön jogszabályban meghatározott 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, és a kérelmező bizonyítja, hogy a tevékenység megkezdését megelőzően legalább hároméves, a
tevékenység gyakorlására felkészítő, a 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 a kérelmező bizonyítja, hogy a tevékenység megkezdését megelőzően legalább kétéves, a
tevékenység gyakorlására felkészítő, a 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 a kérelmező bizonyítja, hogy foglalkoztatottként további öt éven keresztül folytatta az adott
tevékenységet,
e) foglalkoztatottként öt egymást követő éven keresztül folytatta, és a kérelmező bizonyítja, hogy a tevékenység
megkezdését megelőzően legalább hároméves, a tevékenység gyakorlására felkészítő, a tagállam által elismert vagy
szakmai szervezet által elfogadott képzésben részesült, vagy
f) foglalkoztatottként hat egymást követő éven keresztül folytatta, és a kérelmező bizonyítja, hogy a tevékenység
megkezdését megelőzően legalább kétéves, a tevékenység gyakorlására felkészítő, a tagállam által elismert vagy
szakmai szervezet által elfogadott képzésben részesült.
(2) A szabályozott szakmai tevékenység gyakorlását az (1) bekezdés a), c) és d) pontjában meghatározott esetben
az eljáró hatóság nem engedélyezi, ha a kérelmező a tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző tíz évben nem
folytatta.
ISIC-nómenklatúra 718 és 720 csoportja
A tevékenységek különösen a következő területeket érintik:
- bármilyen célú utazás vagy bizonyos részfeladat (utazás, elszállásolás, ellátás, kirándulások stb.) szervezése,
ajánlata és közvetítése közvetlenül vagy jutalékért
49. § (1) Ha a külön jogszabályban meghatározott 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, és a kérelmező bizonyítja, hogy a tevékenység megkezdését megelőzően legalább hároméves, a

tevékenység gyakorlására felkészítő, a tagállam által elismert vagy szakmai szervezet által elfogadott képzésben
részesült,
c) önálló vállalkozóként három egymást követő éven keresztül folytatta, és a kérelmező bizonyítja, hogy
foglalkoztatottként további öt éven keresztül folytatta az adott tevékenységet.
(2) A szabályozott szakmai tevékenység gyakorlását 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.
korábbi 855

Fodrászatok, a pedikűrösök és a kozmetikus- és fodrászképző intézetek
tevékenységeinek a kivételével

50. § Ha a külön jogszabályban meghatározott 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, és a kérelmező bizonyítja, hogy a tevékenység megkezdését megelőzően legalább hároméves, a
tevékenység gyakorlására felkészítő, a tagállam által elismert vagy szakmai szervezet által elfogadott képzésben
részesült,
c) önálló vállalkozóként vagy gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselőjeként három egymást követő éven
keresztül folytatta, és a kérelmező bizonyítja, hogy a tevékenység megkezdését megelőzően legalább kétéves, a
tevékenység gyakorlására felkészítő, a tagállam által elismert vagy szakmai szervezet által elfogadott képzésben
részesült,
d) önálló vállalkozóként vagy gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselőjeként két egymást követő éven keresztül
folytatta, és a kérelmező bizonyítja, hogy foglalkoztatottként további három éven keresztül folytatta az adott
tevékenységet,
e) foglalkoztatottként három egymást követő éven keresztül folytatta, és a kérelmező bizonyítja, hogy a
tevékenység megkezdését megelőzően legalább kétéves, a tevékenység gyakorlására felkészítő, a tagállam által
elismert vagy szakmai szervezet által elfogadott képzésben részesült.
ISIC-nómenklatúra 718 és 720 csoportja
A tevékenységek különösen a következő területeket érintik:
- közvetítő szerep a különféle fuvarozók és az árukat küldő vagy küldött árut fogadó személyek között, valamint az
ilyen tevékenységekhez kapcsolódó egyéb tevékenységek elvégzése:
aa) a megbízó nevében szerződések megkötése a fuvarozókkal,
bb) a megbízó számára a legmegfelelőbbnek vélt fuvarozási mód, fuvarozó cég és útvonal kiválasztása,
cc) a fuvarozás műszaki szempontból történő előkészítése (például a fuvarozáshoz szükséges csomagolás); a
fuvarozáshoz kapcsolódó különféle szolgáltatások nyújtása (például a hűtőszerelvények jéggel történő
ellátása),
dd) a fuvarozáshoz szükséges formalitások elintézése, például menetlevelek kitöltése, szállítmányok
összeállítása vagy szétválogatása,
ee) a fuvarozás különféle szakaszainak összehangolása, a tranzit biztosítása, az áruk átrakása, továbbszállítása
és egyéb intézkedések megtétele,
ff) az áru előkészítése a speditőr, illetve a fuvarozó számára az árut küldő vagy a küldött árut fogadó személy
számára fuvarlehetőség biztosítása,
- a fuvarozási költségek kiszámolása és a számítás ellenőrzése;
- alkalmanként vagy folyamatosan szolgáltatásokat nyújt a hajótulajdonos vagy a tengeri fuvarozó nevében vagy
megbízásából (például kapcsolattartás a kikötőhatóságokkal vagy a vámszervekkel, a hajóellátó vállalkozóval stb.)
51. § (1) Ha a külön jogszabályban meghatározott tevékenység Magyarországon szabályozott szakmai
tevékenység, a kérelmező a szabályozott szakmai tevékenység gyakorlására akkor jogosult, ha a tevékenységet
valamely tagállamban önálló vállalkozóként vagy gazdálkodó szervezet vezetőjeként három egymást követő éven
keresztül folytatta, és a tevékenységet nem szüneteltette a kérelem benyújtását megelőző két évben.

(2) Ha a külön jogszabályban meghatározott tevékenység Magyarországon szabályozott szakmai tevékenység, a
kérelmező a szabályozott szakmai tevékenység gyakorlására akkor jogosult, ha
a) a tevékenységet valamely tagállamban önálló vállalkozóként vagy gazdálkodó szervezet vezetőjeként három
egymást követő éven keresztül folytatta, és
b) a tevékenységet nem szüneteltette a kérelem benyújtását megelőző két évben, amennyiben a tevékenység
kétéves szüneteltetése esetén a magyar jogszabályok szerint nincs mód a tevékenység folytatására.
a)
0. Egyéni vállalkozók nagykereskedelmi tevékenysége, kivéve a gyógyszerek, gyógyszerkészítmények, toxikus
termékek, a kórokozók és a szén nagykereskedelmét (korábbi 611 csoport)
1. egy vagy több személy megbízásából és utasítására tevékenykedő közvetítő szakmai tevékenységei kereskedelmi
tevékenységek végrehajtásával kapcsolatos szerződések megtárgyalása vagy megkötése céljából a megbízó(k)
nevében és a megbízó(k) számlájára;
2. olyan közvetítő szakmai tevékenysége, aki bár nem rendelkezik állandó megbízással, kapcsolatot alakít ki olyan
felek között, akik egymással közvetlenül kívánnak szerződni, vagy aki az ügyletet előkészíti, vagy segítséget nyújt a
szerződés megkötésénél;
3. olyan közvetítő szakmai tevékenysége, aki saját nevében más számlájára köt kereskedelmi ügyleteket;
4. olyan közvetítő szakmai tevékenysége, aki mások számlájára árveréseken nagykereskedelmi értékesítést hajt
végre;
5. olyan közvetítő szakmai tevékenysége, aki házról-házra járva gyűjti össze a megrendeléseket;
6. egy vagy több kereskedelmi, ipari vagy kiskereskedelmi vállalkozás megbízásában álló közvetítő által nyújtott
szolgáltatás.
b)
Önálló vállalkozói tevékenység a szén nagykereskedelem terén és közvetítői tevékenység a szén ágazatban
(korábbi ISIC 6112 csoport).
52. § (1) Ha a külön jogszabályban meghatározott 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 három egymást követő éven
keresztül folytatta,
b) önálló vállalkozóként vagy gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselőjeként két egymást követő éven keresztül
folytatta, és a kérelmező bizonyítja, hogy a tevékenység megkezdését megelőzően a tevékenység gyakorlására
felkészítő, a 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 a kérelmező bizonyítja, hogy foglalkoztatottként további három éven keresztül folytatta az adott
tevékenységet,
d) foglalkoztatottként három egymást követő éven keresztül folytatta, és a kérelmező bizonyítja, hogy a
tevékenység megkezdését megelőzően a tevékenység gyakorlására felkészítő, a tagállam által elismert vagy szakmai
szervezet által elfogadott képzésben részesült.
(2) A szabályozott szakmai tevékenység gyakorlását 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.
1.
ISIC-nómenklatúra

korábbi 612. csoport Kiskereskedelem
Kizárt tevékenységek:
012 Mezőgazdasági gépek bérbeadása
640 Ingatlan bérbeadás
713 Autók, kocsik és lovak bérbeadása
718 Vasúti kocsik és vagonok bérbeadása
839 Gépek bérbeadása kereskedelmi tevékenységek végzéséhez
841 Moziférőhelyek és mozifilmek bérbeadása
842 Színházi férőhelyek és színházi berendezések bérbeadása
843 Hajók, csónakok, kerékpárok, pénzérmével működő játékautomaták
bérbeadása
853 Bútorozott helyiségek bérbeadása
854 Vászonnemű kölcsönzése
859 Ruhakölcsönzés
2.
ISIC-nómenklatúra
85. főcsoport:

1.
2.

éttermek, kávéházak, kisvendéglők és egyéb vendéglátó-ipari helyek (ISIC
852 csoport);
szállodák, panziók, táborhelyek és egyéb szállásadó helyek (ISIC 853
csoport)
3.

korábbi 62. főcsoport
korábbi 620
korábbi 71. főcsoport
korábbi 713
korábbi 719
korábbi 82. főcsoport
827
korábbi 84. főcsoport
843

korábbi 85. főcsoport
korábbi 851
korábbi 855
korábbi 859

Bankok és egyéb pénzintézetek
Szabadalmi hivatal és a találmányi díj elosztásáért felelős szervezetek
Fuvarozás
Közúti személyszállítás, kivéve a gépjárművekkel végzett szállítást
Folyékony szénhidrogének és egyéb folyékony vegyi anyagok csővezetékes
szállítása
Közösségi szolgáltatások
Könyvtárak, múzeumok, botanikus kertek és állatkertek
Szabadidős szolgáltatások
Egyéb szabadidős szolgáltatások
- sporttevékenységek (sportpályák üzemeltetése, sportrendezvények
szervezése stb.), az oktatói tevékenységek kivételével
- sportfogadás (versenyistállók, sportfogadási helyiségek, versenypályák
stb.)
- egyéb szabadidős szolgáltatások (cirkuszok, vidámparkok, egyéb
szórakozási célú létesítmények)
Személyi szolgáltatások
Háztartási szolgáltatások
Szépségszalonok és manikűr szolgáltatások, kivéve a pedikűrösök és a
kozmetikus- és fodrászképző intézetek tevékenységeit
Egyéb személyi szolgáltatások, kivéve a sportcélú és természetgyógyász
masszőröket és a hegyi vezetőket, a következő csoportok szerint:
- fertőtlenítés és kártevő mentesítés

- ruhakölcsönzés és tárgyak megőrzése
- házasságközvetítés és hasonló szolgáltatások
- asztrológia, jóslás stb.
- higiéniai szolgáltatások és az azokhoz kapcsolódó tevékenységek
- temetkezési és temetőfenntartási szolgáltatások
- utaskísérő és idegenforgalmi tolmácsok
4.
A következő nem helyhez kötött önálló tevékenységek:
a) áruvásárlási és értékesítési tevékenységek:
- vándorkereskedők és házalók (korábbi ISIC 612 csoport)
- rögzített standok kivételével, fedett vagy nyitott piacokon kereskedők;
b) az ilyen tevékenységek nem helyhez kötött jellegű végzését kifejezetten kizáró vagy nem említő egyéb átmeneti
intézkedések alá tartozó tevékenységek.
5.
A tevékenységek különösen a következő területeket érintik:
- vasúti kocsik bérbeadása személy- vagy árufuvarozás céljaira;
- közvetítő tevékenység végzése hajók vásárlása, eladása vagy bérbeadása során;
- kivándorlók utaztatásával kapcsolatos szervezés, tárgyalás és szerződéskötés;
- letétbe helyezett tárgyak és áruk átvétele a letevő megbízásából, akár vámvizsgálattal, akár anélkül,
áruraktárakban, raktárakban, bútorlerakatokban, hűtőházakban, gabonatárolókban stb.
- áruátvételi bizonylat kiállítása a letevő számára a letétbe helyezett áruról vagy tárgyról;
- értékesítésre váró, a vevőhöz történő szállítás alatt álló vagy a piacról elszállításra kerülő élő állat
szállítmányok esetén gondoskodás karámok, takarmány, elárusítóhely stb. biztosításáról;
- gépjárművek műszaki vizsgálati és felügyeleti feladatainak ellátása;
- áruk geometriai méreteinek és súlyának mérése.
53. § (1) Ha a kérelmező rendelkezik valamely tagállam által elismert, két évet elérő, de három évnél rövidebb
képzést tanúsító okirattal, az e fejezetben a képzés időtartamára megszabott időtartamú képzéssel rendelkezőnek kell
tekinteni akkor is, ha a képzése időtartama rövidebb, mint amilyet ez a fejezet előír, azonban az előírtnál olyan
arányban hosszabb időtartamú szakmai gyakorlattal rendelkezik, mint amilyen arányban a kérelmező képzése az
előírt képzésnél rövidebb.
(2) Ha valamely tagállam joga szerint alapított gazdálkodó szervezet szándékozik a külön jogszabályban
meghatározott, Magyarországon szabályozottnak minősülő szakmai tevékenységet folytatni, akkor esetében az e
fejezet rendelkezéseit megfelelően kell alkalmazni.
Az Elismerési tv. IX. fejezetének hatálya alá tartozó, fel nem sorolt tevékenységek:
1.
ISIC-nómenklatúra
korábbi 01. főcsoport

Mezőgazdaság

Különösen:
a) általános mezőgazdasági tevékenységek, beleértve a gabonafélék termesztését, a szőlészetet, gyümölcsök,
zöldségek, virágok, dísznövények és magok termesztését, az üvegházi termesztést is beleértve;
b) állattartás, baromfi, nyúl, prémes állat és egyéb állat tenyésztése, méhészet; hús, tej, gyapjú, bőr és szőrme,
tojás és méztermelés;
c) mezőgazdasági, állattenyésztési és kertészeti szolgáltatások nyújtása átalánydíjazás vagy szerződés alapján.

2.
(Filmipar)
3.
ISIC-nómenklatúra
korábbi 611. csoport

Nagykereskedelmi tevékenységet folytató önálló vállalkozó (kivéve a
gyógyszerek, gyógyszerkészítmények, toxikus termékek, kórokozók és a szén
nagykereskedelmét)
4.
NICE-nómenklatúra

11. főcsoport

Szilárd tüzelőanyag bányászata és előkészítése
111 Szénbányászat és szénelőkészítés
112 Lignitbányászat és lignit előkészítés

12. főcsoport

Fémtartalmú ércbányászata
121 Vasérc bányászat
122 Nem vasérc bányászat

korábbi 13. főcsoport
korábbi 130

Kőolaj- és földgázkitermelés (a kutatási és fúrási tevékenységek
kivételével)

14. főcsoport

140

Építőanyagok és tűzálló agyagok kitermelése

19. főcsoport

190

Egyéb ásványi anyagok és tőzeg bányászata
5.
(Filmszínház)
6.
ISIC-nómenklatúra

korábbi 611. csoport

Villamosenergia, gáz, gőz, víz és higiéniai szolgáltatások
7.
ISIC-nómenklatúra

korábbi 640. csoport
839. csoport

Ingatlanügyletek (6401 kivételével)
Egyéb üzleti tevékenységek (kivéve a sajtóval kapcsolatos, vámtisztviselői,
gazdasági, pénzügyi, kereskedelmi, statisztikai és munkaügyi tanácsadói és
adósságbeszedéssel kapcsolatos tevékenységeket)
8.
ISIC-nómenklatúra

02. főcsoport

Erdészet és fakitermelés
021 Erdészet
022 Fakitermelés

9.
ISIC-nómenklatúra
korábbi 841. csoport

Filmek gyártása, forgalmazása és vetítése
10.
ISIC-nómenklatúra

korábbi 13. főcsoport
korábbi 130. csoport

Kőolaj és földgáz bányászat (kutatás és fúrás)
11.
ISIC-nómenklatúra

korábbi 6112. csoport

Szén

X. Fejezet
A SZAKKÉPZETTSÉG ÉS A SZAKKÉPESÍTÉS FELTÉTEL NÉLKÜLI
ELISMERÉSE
A szakképzettség és a szakképesítés feltétel nélküli elismerésének általános
szabályai
54. § E fejezet rendelkezéseit kell alkalmazni, ha a kérelmező állatorvosi, fogorvosi, gyógyszerészi,
építészmérnöki, orvosi, ápolói vagy szülésznői oklevél, illetve bizonyítvány birtoklásához kötött szakmát
szándékozik gyakorolni Magyarországon.

A Magyarországon gazdasági céllal letelepedni szándékozó kérelmező esetén
alkalmazandó általános szabályok
55. § (1) A kérelmezőnek kérelméhez be kell nyújtania
a)
b) oklevelének vagy bizonyítványának hiteles másolatát és hiteles fordítását, és
c) annak igazolását, hogy az eljárásért fizetendő díjat megfizette.
(2) Ha az elismerési eljárás során megalapozott kétség merül fel, az eljáró hatóság a küldő állam vagy származási
ország illetékes hatóságától megerősítést kérhet a kérelmező képzést tanúsító okiratainak hitelességéről, valamint
arról a körülményről, hogy a kérelmező valóban részt vett a benyújtott okiratai által tanúsított képzésben.
(3) A kérelmezőnek nem kell kérelméhez csatolnia a 7. és a 8. §-ban meghatározott további okiratokat.
(4) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az eljáró hatóság előírhatja annak igazolását, hogy a kérelmező a
szakma gyakorlásához szükséges magyar jogszabályokról és etikai szabályokról, valamint a szakma gyakorlásához
szükséges magyar nyelvi ismeretek megszerzésének lehetőségéről szóló tájékoztatást megkapta.

A Magyarországon gazdasági céllal letelepedni nem szándékozó kérelmező
esetén alkalmazandó általános szabályok
56. § (1) Ha a szakma gyakorlására jogosult személy nem szándékozik gazdasági céllal letelepedni
Magyarországon, azonban Magyarországon is gyakorolni szándékozik a szakmát, akkor a szakma gyakorlásának
megkezdése előtt tevékenységét, és annak ismertetését be kell jelentenie az eljáró hatóságnak, ha a szakma

gyakorlása Magyarországon történő tartózkodással jár együtt. Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a kérelmező
a bejelentéssel jogosulttá válik a szakma gyakorlására.
(2) A szakma gyakorlására jogosult személy az eljáró hatóság részére akkor köteles bejelentést tenni a
Magyarországot érintő tevékenységről és annak ismertetéséről, ha az Magyarországon történő tartózkodással jár. Ha
a bejelentésre az eset természete miatt a tevékenység megkezdése előtt nincs mód, akkor a bejelentést a lehető
legrövidebb időn belül pótolni kell.
(3) A szakma gyakorlására jogosult személy köteles az eljáró hatóság részére a bejelentés mellett benyújtani
a) azon okiratának hiteles másolatát és hiteles fordítását, amely tanúsítja, hogy abban a tagállamban, amelyben
letelepedett, az adott szakmát jogszerűen gyakorolja,
b) oklevelének vagy bizonyítványának hiteles másolatát és hiteles fordítását,
c) ha a szakma gyakorlására jogosult fogorvosi, orvosi, ápolói vagy szülésznői tevékenységet kíván végezni,
annak hitelt érdemlő igazolását, hogy a korábbi, rendszeresen végzett egészségügyi szolgáltatásának helye szerinti
utolsó, ennek hiányában az állampolgársága szerint illetékes állam jogszabályai alapján nem áll az egészségügyi
tevékenység gyakorlását kizáró vagy korlátozó büntetés, illetőleg büntetőjogi intézkedés hatálya alatt, és
d) annak igazolását, hogy a tevékenység végzéséhez szükséges egészségügyi alkalmassági feltételeknek megfelel,
ha ezt külön jogszabály előírja.
(4) Az eljáró hatóság akkor köteles elfogadni a (3) bekezdés szerinti okiratot, ha azt a szakma gyakorlására
jogosult személy az okirat kiállítását követő tizenkét hónapon belül nyújtja be.
(5) Ha a szakma gyakorlására jogosult személy a szakmát rendszeresen szándékozik gyakorolni Magyarországon,
akkor ezt a bejelentésében feltünteti. Ezt követően a szakma gyakorlásával járó tevékenység tényleges folytatásáról
szóló ismertetést meg kell küldenie az illetékes hatóságnak, de a (3) bekezdés szerinti okiratokat nem kell ismételten
benyújtania mindaddig, amíg azok a (4) bekezdésben foglaltaknak megfelelnek.
(6) A szakma gyakorlására jogosult személy használhatja a megfelelő hazai szakmai címet is (24. §).
(7) A szakma gyakorlására jogosult személy köteles a magyar jogszabályok és a magyar etikai szabályok szerint
gyakorolni a szakmát.
(8) Az eljáró hatóság megtiltja a tevékenység hazai folytatását, ha az adott személy az e törvényben meghatározott
feltételeknek nem felel meg.
(9) Ha a szakma gyakorlására jogosult személy fogorvosi, orvosi, ápolói vagy szülésznői tevékenységet kíván
végezni, akkor az (1) bekezdés szerinti, az e § hatálya alá tartozó tevékenységre vonatkozó bejelentésében foglalt
adatokról az eljáró hatóság - nyilvántartás céljából - tájékoztatja az Országos Tisztifőorvosi Hivatalt.

Az állatorvos szakma gyakorlásával kapcsolatos különös szabályok
57. § (1) Ha a kérelmező Magyarországon szándékozik letelepedni, az eljáró hatóság értesíti az oklevél
elismeréséről a Magyar Állatorvosi Kamara területi szervezetét, amely a kérelmezőt külön jogszabályban foglalt
feltételek fennállása esetén kamarai tagként bejegyzi.
(2) Ha a kérelmező nem szándékozik letelepedni Magyarországon, de Magyarországon vagy Magyarországon is
gyakorolni szándékozik a szakmát, akkor annak ismertetéséről a bejelentést a Magyar Állatorvosi Kamarának is
megküldi.
(3) Ha az eljáró hatóság megtiltja a tevékenység hazai folytatását, határozatáról a Magyar Állatorvosi Kamarát is
értesíti.

Az orvos és a fogorvos szakma gyakorlásával kapcsolatos különös szabályok
58. § (1) Ha a kérelmező Magyarországon szándékozik letelepedni, az eljáró hatóság tájékoztatja az oklevél
elismeréséről a Magyar Orvosi Kamara helyi szervét. A Magyar Orvosi Kamara a kérelmezőt külön jogszabályban
foglalt feltételek fennállása esetén kamarai tagként bejegyzi.
(2) Ha a kérelmező nem szándékozik letelepedni Magyarországon, de Magyarországon is gyakorolni szándékozik
a szakmát, akkor az annak ismertetéséről szóló bejelentést az eljáró hatóság a Magyar Orvosi Kamarának is
megküldi.
(3) Ha a külön jogszabály szerint illetékes hatóság megtiltja a tevékenység hazai folytatását, határozatáról a
Magyar Orvosi Kamarát is értesíti.

A gyógyszerész szakma gyakorlásával kapcsolatos különös szabályok

59. § (1) Az eljáró hatóság az oklevél elismerése esetén értesíti erről a Magyar Gyógyszerész Kamara területi
szervezetét, amely a kérelmező kamarai tagként való bejegyzésre irányuló eljárást lefolytatja.
(2) Gyógyszerészi tevékenység esetén nem alkalmazhatók a Magyarországon letelepedni nem szándékozó
kérelmező esetén e törvény alapján irányadó szabályok.

Az egészségügyi szakdolgozói szakma gyakorlásával kapcsolatos különös
szabályok
59/A. § (1) Ha a kérelmező Magyarországon szándékozik letelepedni, az eljáró hatóság tájékoztatja az oklevél
elismeréséről a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamarát. A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara a
kérelmezőt külön jogszabályban foglalt feltételek fennállása esetén kamarai tagként bejegyzi.
(2) Ha a kérelmező nem szándékozik letelepedni Magyarországon, de Magyarországon is gyakorolni szándékozik
a szakmát, akkor az annak ismertetéséről szóló bejelentést az eljáró hatóság a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói
Kamarának is megküldi.
(3) Ha a külön jogszabály szerint illetékes hatóság megtiltja a tevékenység hazai folytatását, határozatáról a
Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamarát is értesíti.

Az építészmérnöki oklevél elismerésével és a szakma gyakorlásával
kapcsolatos különös szabályok
60. § (1) Az eljáró hatóság az oklevél elismerése iránti kérelem teljesítéséről szóló jogerős határozatát a
tevékenység gyakorlásához szükséges névjegyzékbe vétel céljából 15 napon belül megküldi a névjegyzékbe vételről
külön jogszabályban meghatározottak szerint hatáskörrel rendelkező
a) illetékes területi építész kamarának - ha a kérelmező Magyarországon gazdasági céllal szándékozik letelepedni
-, amely a névjegyzékbe vételről a kérelmező kamarai felvételét követően dönt, vagy
b) a Budapesti Építész Kamarának - ha a kérelmező nem szándékozik gazdasági céllal letelepedni
Magyarországon, de Magyarországon is gyakorolni kívánja a szakmát -, amely a névjegyzékbe vételről a kérelmező
által kötelezően bejelentett tevékenység ismertetése, és a külön jogszabályban meghatározott feltételek vizsgálata
alapján dönt.
(2) A kérelmező a tevékenységét névjegyzékbe történő felvételét követően kezdheti meg.

NEGYEDIK RÉSZ
A TÁJÉKOZTATÁS, A RÉSZTANULMÁNYOK BESZÁMÍTÁSA, AZ ELJÁRÁS
DÍJA ÉS A ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
XI. Fejezet
TÁJÉKOZTATÁS
61. § (1) A kérelmező vagy hozzájárulásával más személy a külföldön megszerzett bizonyítványának vagy
oklevelének tartalmáról az Oktatási Minisztériumtól tájékoztatást kérhet.
(2) A tájékoztatásnak jogi hatálya nincs, a bizonyítvány vagy oklevél birtokosát vagy más személyt a
tájékoztatásban foglaltak nem kötik.

XII. 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.

XIII. Fejezet
AZ ELJÁRÁS DÍJA
64. § (1) A kérelmezőnek az e törvény I., II. és XI. fejezete szerinti eljárásért a kérelem benyújtásakor hatályos,
jogszabályban megszabott kötelező legkisebb munkabér egyötödének megfelelő összeget (a továbbiakban: eljárási
díjat) kell fizetnie 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 igazolás 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 az igazolás 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, vagy ha a IX. fejezet szerint nem
szándékozik Magyarországon letelepedni.
(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.

XIV. 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 magyar illetékes 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)

(2) Felhatalmazást kap az oktatási miniszter, hogy rendeletben közzétegye
a) azon szabályozott szakmák megnevezését, amelyek esetén az eljáró hatóság maga dönthet arról, hogy a
kérelmezőnek alkalmassági vizsgát vagy alkalmazkodási időszakot kell teljesítenie,
b)
c) e törvény 27. § (1) bekezdésének b) pontja, 37. § (1) bekezdésének b) pontja és 38. § (5) bekezdése alapján az
Európai Közösségek Tanácsa 92/51/EGK irányelve C és D mellékletének szövegét,
d) e törvény IX. fejezete (45-53. §-a) alapján az Európai Közösségek Tanácsa 1999/42/EK irányelve A
mellékletének szövegét.
(3) E törvény 31. §-a alapján felhatalmazást kap az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter, hogy
rendeletben közzétegye azon bizonyítványok és oklevelek megnevezését, amelyek a következő európai közösségi
irányelvek hatálya alá tartoznak:
a) a Tanács 77/452/EGK irányelve,
b) a Tanács 93/16/EGK irányelve,
c) a Tanács 78/686/EGK irányelve,
d) a Tanács 85/433/EGK irányelve,
e) a Tanács 80/154/EGK irányelve.
(4) E törvény 31. §-a alapján felhatalmazást kap
a) a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter, hogy rendeletben közzétegye azon oklevelek megnevezését,
amelyek a Tanács 78/1026/EGK irányelvének hatálya alá tartoznak;
b) a belügyminiszter, hogy rendeletben közzétegye azon oklevelek megnevezését, amelyek a Tanács 85/384/EGK
irányelvének hatálya alá tartoznak.
(5) Az oktatási miniszter - a 4. § (5) bekezdésében meghatározott minisztériumok közreműködésével - elkészíti és
a Magyar Közlönyben rendszeresen közzéteszi a szabályozott szakmák megnevezését és a szakmákat szabályozó
jogszabály előkészítéséért felelős minisztériumok megnevezését tartalmazó jegyzéket, továbbá gondoskodik annak
Interneten való hozzáférhetőségéről. A szabályozott szakmára vonatkozó jogszabály módosulása esetén az érintett
minisztérium kezdeményezi az Oktatási Minisztériumnál a jegyzék módosítását.
68. § (1) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti
a) a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 4. § (1) bekezdésének c) pontja,
b) a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) 94. § (1) bekezdésének k) pontja, 112. §a, továbbá a módosításáról szóló 1996. évi LXII. törvény 83. §-a, és az 1998. évi LXXXVI. törvény 29. § (3)
bekezdéséből a 112. §-ának (3) bekezdésében szövegrész,
c) a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény 72. § i) pontja, 105-109. §-ai, 110. § (3) bekezdése, továbbá a
módosításáról szóló 1996. évi LXI. törvény 76-79. §-ai, 80. § (2) bekezdése és a 2000. évi XCVII. törvény 18. §-a,
d) a külföldi felsőoktatási intézményben szerzett fokozatok, oklevelek és diplomák elismeréséről és honosításáról
szóló 47/1995. (IV. 27.) Korm. rendelet, továbbá a módosításáról szóló 276/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet és a
175/2000. (X. 30.) Korm. rendelet,
e) az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 9. § (1)
bekezdésének d) pontja, (5) bekezdése, (7)-(8) bekezdéseiből, 11. § (2) bekezdésének a), b) és c) pontjaiból a
honosító szövegrész és 56. §-a, továbbá a módosításáról szóló 16/2000. (II. 11.) Korm. rendelet 20. § (3)
bekezdésének a) pontjából az R. 56. §-ában a Művelődési és Közoktatási Minisztérium szöveg helyébe az Oktatási
Minisztérium szöveg, illetve annak megfelelően ragozott formája szövegrész,
f) a külföldiek magyarországi és a magyarok külföldi felsőfokú tanulmányainak egyes kérdéseiről szóló 157/2001.
(IX. 12.) Korm. rendelet 6. §-a,
g) a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 37. §-ának (1)-(2) és (4)(6) bekezdései és (9) bekezdése, továbbá a módosításáról szóló 8/2000. (V. 24.) OM rendelet 30. § (2) bekezdéséből
a 37. §-ának (4) bekezdésében, a, és az R. 37. §-ának (9) bekezdésében a művelődési és közoktatási miniszter szöveg
helyébe az oktatási miniszter szöveg szövegrészek,
h) a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 26/2001. (VII. 27.) OM rendelet
Nemzetközi rendelkezések, külföldön szerzett szakképesítés honosítása címének szövegéből a külföldön szerzett
szakképesítés honosítása szövegrész, 40. §-a, 41. § (1) bekezdéséből a 9. számú záradékot a külföldön szerzett
szakmai bizonyítványra szövegrész és a 3. számú melléklet 9. pontja.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott rendelkezéseket az e törvény hatálybalépését megelőzően benyújtott
kérelmek esetén továbbra is alkalmazni kell.
69. § Ez a törvény a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről
szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás kihirdetéséről szóló 1994. évi I. törvény 3. §-

a alapján az Európai Közösségek Tanácsának a képzést tanúsító okiratok kölcsönös elismerésére vonatkozó
következő jogszabályaival összeegyeztethető szabályozást tartalmaz:
a) a Tanács 89/48/EGK irányelve a legalább hároméves felsőoktatási képzésben szerzett oklevelek kölcsönös
elismerésének általános rendszeréről,
b) a Tanács 92/51/EGK irányelve a szakmai képzés elismerésének második, a 89/48/EGK irányelvet kiegészítő
általános rendszeréről,
c) a Tanács 99/42/EK irányelve a liberalizált és az átmeneti irányelvek szabályozása alá eső foglalkozásokhoz
kapcsolódó, szakmai képzésben megszerezhető bizonyítványok elismerésének szabályairól,
d) a Tanács 77/452/EGK irányelve az általános ápolók bizonyítványainak kölcsönös elismeréséről, beleértve a
letelepedés jogának és a szolgáltatásnyújtás szabadságának gyakorlását elősegítő intézkedéseket; valamint a Tanács
77/453/EGK irányelve a tagállamok az ápolók tevékenységére vonatkozó jogszabályainak az összehangolásáról,
e) a Tanács 93/16/EGK irányelve az orvosok szabad mozgásáról és az oklevelek kölcsönös elismeréséről,
f) a Tanács 78/686/EGK irányelve a fogszakorvosi oklevelek kölcsönös elismeréséről, beleértve a letelepedés
jogának és a szolgáltatásnyújtás szabadságának gyakorlását elősegítő intézkedéseket; valamint a Tanács 78/687/EGK
irányelve a tagállamok a fogorvosok tevékenységére vonatkozó jogszabályainak az összehangolásáról,
g) a Tanács 80/154/EGK irányelve a szülésznői bizonyítványok kölcsönös elismeréséről, beleértve a letelepedés
jogának és a szolgáltatásnyújtás szabadságának gyakorlását elősegítő intézkedéseket; valamint a Tanács 80/155/EGK
irányelve a tagállamok a szülésznők tevékenységére vonatkozó jogszabályainak az összehangolásáról,
h) a Tanács 85/432/EGK irányelve a tagállamok meghatározott gyógyszerészi tevékenységekre vonatkozó
jogszabályainak összehangolásáról; valamint a Tanács 85/433/EGK irányelve a gyógyszerész oklevelek kölcsönös
elismeréséről, beleértve a gyógyszerészeti tevékenység gyakorlása céljából történő letelepedést elősegítő
intézkedéseket,
i) a Tanács 85/384/EGK irányelve az építészek okleveleinek kölcsönös elismeréséről, beleértve a letelepedés és a
szolgáltatásnyújtás szabadságának gyakorlását elősegítő intézkedéseket,
j) a Tanács 78/1026/EGK irányelve az állatorvosi oklevelek kölcsönös elismeréséről, beleértve a letelepedés és a
szolgáltatásnyújtás szabadságának gyakorlását elősegítő intézkedéseket,
k) a Tanács 81/1057/EGK irányelve az orvosok, általános ápolók, fogorvosok és állatorvosok okleveleinek,
végbizonyítványainak és bizonyítványainak kölcsönös elismeréséről szóló 75/362/EGK, 77/452/EGK, 78/686/EGK
és 78/1026/EGK irányelvek kiegészítéséről,
l) az Európai Parlament és a Tanács 2001/19/EK irányelve a szakképesítések elismerésének általános rendszeréről
szóló 89/48/EGK és 92/51/EGK tanácsi irányelv, valamint az általános ápolói, a fogorvosi, az állatorvosi, a
szülésznői, az építészmérnöki, a gyógyszerészi és az orvosi hivatásról szóló 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 és 93/16/EGK tanácsi irányelv módosításáról.
70. § (1)
(2)
(3)
(4)
(5)
71. § (1)
(2)
72. §

