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II. rész

Az EU/EGT bizonyítványok elismeréséről szóló rendelet

225. A Szövetségi Gazdasági és Munkaügyi Miniszter rendelete a más EU vagy EGT
tagországból származó képesítési bizonyítványok elismeréséről (Az EU/EGT bizonyítványok
elismeréséről szóló rendelet)
A legutóbb az BGBl. I. 68/2008 sz. szövetségi törvény által módosított 1994. évi iparűzési törvény (BGBl.
194. sz.) 373c §-ának 2-től 5-ig terjedő bekezdései bekezdései alapján a következőket rendelem el:
Általános rendelkezések
1. § A Szövetségi Gazdasági és Munkaügyi Miniszternek kérvény alapján abban az esetben kell
határozatban kimondania az Európai Unió, vagy az Európai Gazdasági Térség egyik tagállamának állampolgára
képesítési bizonyítványainak elismerését, ha
1. a képesítési bizonyítványt az Európai Unió, vagy az Európai Gazdasági Térség egyik tagállama állította
ki,
2. a kérelmező bebizonyítja, hogy az általa végzett tevékenységek megfelelnek azon gazdasági
tevékenység lényeges szakmai jellemzőinek (releváns szakmai ismérveinek), amely számára az
elismerést kérvényezi,
3. az 1994. évi iparűzési törvénynek (BGBl, 194. sz.) a BGBl. I. 42/2008. sz. szövetségi törvény által
módosított változatában a 13. § szerint nem áll fenn egyetlen kizáró ok sem, valamint
4. ha a 2-től 5-ig terjedő §-ok által meghatározott feltételek teljesültek.
A szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelv 17. cikkelye szerinti gazdasági tevékenységek
HL L 255. szám, 2005.09.30., 22. oldal
2. § (1) A 2. bekezdésben megnevezett gazdasági tevékenységek számára a következő, az 1. § értelmében
okmánnyal igazolt tevékenységek, illetve képesítések számítanak a szakmai alkalmasság kielégítő
bizonyítékának:
1. hat éves, megszakítás nélküli tevékenység önálló vállalkozóként vagy üzemvezetőként, vagy
2. három éves, megszakítás nélküli tevékenység önálló vállalkozóként vagy üzemvezetőként, ha az
elismerés kérelmezője az adott tevékenység számára a tevékenységet megelőző legalább három éves
képzést igazol, amelyről államilag elismert bizonyítvánnyal rendelkezik, vagy amelyet egy illetékes
szakmai vagy kereskedelmi szervezet teljes értékűnek ismer el, vagy
3. négy éves, megszakítás nélküli tevékenység önálló vállalkozóként vagy üzemvezetőként, ha az
elismerés kérelmezője az adott tevékenység számára a tevékenységet megelőző legalább két éves
képzést igazol, amelyről államilag elismert bizonyítvánnyal rendelkezik, vagy amelyet egy illetékes
szakmai vagy kereskedelmi szervezet teljes értékűnek ismer el, vagy
4. három éves, megszakítás nélküli tevékenység önálló vállalkozóként, ha az elismerés kérelmezője az
adott tevékenység számára legalább öt éves nem önálló munkaviszonyt tud felmutatni, vagy
5. öt éves, megszakítás nélküli tevékenység vezető funkcióban, ebből legalább három éves műszaki
feladatokat teljesítő tevékenység, és legalább a vállalat egy részlegének vezetése, ha az elismerés
kérelmezője az adott tevékenység számára a tevékenységet megelőző legalább három éves képzést
igazol, amelyről államilag elismert bizonyítvánnyal rendelkezik, vagy amelyet egy illetékes szakmai
vagy kereskedelmi szervezet teljes értékűnek ismer el.
(2) Az 1. bekezdés a következő gazdasági tevékenységekre vonatkozik:
1. pék (mesterség);
2. építőmester, tekintettel a kivitelezési tevékenységekre, kútmester;
3. padlóburkoló (mesterség);
4. könyvkötő; doboz- és kazettagyártás; kartontermék készítés (kapcsolódó mesterség);
5. vegyi laboratóriumok;
6. tetőfedő (mesterség);
7. női szabó; férfi szabó; fehérnemű készítő (kapcsolódó mesterség);
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nyomdász és nyomóforma készítés;
elektrotechnika;
kozmetikai cikkek gyártása;
pirotechnikai cikkek, valamint gyújtószerek és egyéb robbanószerek gyártása, amelyek nem tartoznak a
lő- és robbanószerekről szóló törvény hatálya alá, valamint az ezekkel a termékekkel való kereskedés
(pirotechnikai vállalkozás), a gyártás tekintetében;
mészáros (mesterség);
virágkötészet;
gáz- és szanitertechnika;
gabonamolnár (mesterség):
üvegező, üvegdíszítő és síküveg csiszoló; öblösüveg csiszoló és öblösüveg nemesítő; üvegfúvó és
üvegszerszám készítés (kapcsolódó mesterség);
arany- és ezüstművesség; arany-, ezüst-, és fémfüstverés (kapcsolódó mesterség);
fazekas (mesterség);
fűtéstechnika; légtechnika (kapcsolódó mesterség);
orvostechnikai eszközök gyártása, újrafeldolgozása, valamint bérbe adása, amennyiben ezek a
tevékenységek nem tartoznak más szabályozott gazdasági tevékenység hatáskörébe, valamint
orvostechnikai eszközökkel való kereskedés és bérbeadás, tekintettel a gyártásra;
hűtés- és klímatechnika (mesterség);
keramikus; lemez- és csemperakó (kapcsolódó mesterség);
kommunikációs elektronika (mesterség);
cukrász, beleértve mézeskalács, kandírozott gyümölcs, fagylalt és csokoládé készítést is (mesterség);
gépjármű technológia; karosszérialakatos, beleértve a karosszériabádogosságot és a karosszéria festést
(kapcsolódó mesterség);
szűcs; tímár (bőrruházat készítés) (kapcsolódó mesterség);
műanyag feldolgozás (mesterség);
festő és mázoló; lakkozó; aranyozó és díszítő; cégtáblakészítés (kapcsolódó mesterség);
gép- és gyártótechnikai mechatronikus; elektronikai, irodai és elektronikai adatfeldolgozó
rendszertechnikai mechatronikus; villamosgép-gyártási és automatizálási mechatronikus; orvosi
műszertechnikai mechatronikus (kapcsolódó mesterség);
tejtechnológia (mesterség);
felületi technika; fémipari formatervezés (kapcsolódó mesterség);
orgonaépítő; harmonikakészítő; zongorakészítő; vonós és húros hangszer készítő; fa fúvóhangszer
készítő; rézfúvós hangszer készítő (kapcsolódó mesterség);
kövező (mesterség);
nyeregkészítő, beleértve a járműnyereg készítőt és a szíjgyártót; bőrdíszműves és táskakészítő
(kapcsolódó mesterség);
fém- és gépgyártó ipari fémtechnológia; kovács- és gépkocsigyártó ipari fémtechnológia;
fémtechnológia mezőgazdasági és építőipari gépek számára (kapcsolódó mesterség);
cipész (mesterség);
bádogos; rézműves (kapcsolódó mesterség);
robbanástechnikai vállalat;
kőfaragó mester, beleértve a műkőgyártót, és a terrazzo-készítőt (kapcsolódó mesterség);
stukatőr és szárazépítő (mesterség);
tapétázó és dekoratőr (mesterség);
asztalos; modellépítő; csónaképítő; kádár; esztergályos; szobrász (kapcsolódó mesterség);
órás (mesterség);
vulkanizáló;
hő-, hideg-, hang- ás tűzszigetelő (mesterség);
fegyverműves (fegyverkészítő) beleértve a fegyverkereskedelmet, tekintettel a nem katonai fegyverek
és a nem katonai lőszer gyártására, megmunkálására és karbantartására;
ácsmester, tekintettel a kivitelezési munkákra.

(3) Az 1. bekezdés 1. - 4. sora a fodrász és parókakészítő (stylist) szakma számára érvényes (mesterség).
(4) Az 1. bekezdés 1. és 4. sorában feltűntetett tevékenységek gyakorlása nem történhetett az elismerésért
folyamodó hiánytalan kérvény benyújtásának időpontja előtt több mint tíz évvel.

(5) Az tekintendő az 1. bekezdés értelmében olyan személynek, aki üzemvezetői tevékenységet végzett, aki
a megfelelő szakmai ágazat egyik vállalatánál
1. a vállalat, vagy a vállalat egyik fióktelepének vezetőjeként, vagy
2. a vállalkozó vagy a üzemvezető helyetteseként működött, ha ehhez a funkcióhoz olyan felelősség
társult, amely egyenértékű a helyettesített vállalkozó vagy üzemvezető által hordozott felelősséggel,
vagy
3. kereskedelmi és/vagy műszaki feladatokat végző vezetői pozícióban tevékenykedett, és felelős volt a
vállalat egy vagy több részlegéért.
A szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelv 18. cikkelye szerinti gazdasági tevékenységek
3. § (1) A 2. bekezdésben megnevezett gazdasági tevékenységek számára a következő, az 1. § értelmében
okmánnyal igazolt tevékenységek, illetve képesítések számítanak a szakmai alkalmasság kielégítő
bizonyítékának:
1. öt éves, megszakítás nélküli tevékenység önálló vállalkozóként, vagy üzemvezetőként, vagy
2. három éves, megszakítás nélküli tevékenység önálló vállalkozóként vagy üzemvezetőként, ha az
elismerés kérelmezője az adott tevékenység számára a tevékenységet megelőző legalább három éves
képzést igazol, amelyről államilag elismert bizonyítvánnyal rendelkezik, vagy amelyet egy illetékes
szakmai vagy kereskedelmi szervezet teljes értékűnek ismer el, vagy
3. négy éves, megszakítás nélküli tevékenység önálló vállalkozóként vagy üzemvezetőként, ha az
elismerés kérelmezője az adott tevékenység számára a tevékenységet megelőző legalább két éves
képzést igazol, amelyről államilag elismert bizonyítvánnyal rendelkezik, vagy amelyet egy illetékes
szakmai vagy kereskedelmi szervezet teljes értékűnek ismer el, vagy
4. három éves, megszakítás nélküli tevékenység önálló vállalkozóként vagy üzemvezetőként, ha az
elismerés kérelmezője az adott tevékenység számára legalább öt éves nem önálló munkaviszonyt tud
felmutatni, vagy
5. öt éves, megszakítás nélküli tevékenységet nem önálló munkaviszonyban, ha az elismerés kérelmezője
a tevékenység számára a tevékenységet megelőző legalább három éves képzést igazol, amelyről
államilag elismert bizonyítvánnyal rendelkezik, vagy amelyet egy illetékes szakmai vagy kereskedelmi
szervezet teljes értékűnek ismer el, vagy
6. hat éves, megszakítás nélküli tevékenységet nem önálló munkaviszonyban, ha az elismerés kérelmezője
az adott tevékenység számára a tevékenységet megelőző legalább két éves képzést igazol, amelyről
államilag elismert bizonyítvánnyal rendelkezik, vagy amelyet egy illetékes szakmai vagy kereskedelmi
szervezet teljes értékűnek ismer el.
(2) Az 1. bekezdés a következő gazdasági tevékenységekre vonatkozik:
1. hivatásos fényképész (mesterség),
2. műemlék, épülethomlokzat és épülettakarítás (mesterség)
3. utazási irodák,
4. szállítmányozók, beleértve a szállítási ügynököket, valamint
5. textiltisztítók (vegyi tisztítók, mosók, és vasalók) (mesterség).
(3) Az 1. bekezdés 1. és 4. sorában feltűntetett tevékenységek gyakorlása nem történhetett az elismerésért
folyamodó hiánytalan kérvény benyújtásának időpontja előtt több mint tíz évnél régebben.
(4) Az tekintendő az 1. bekezdés értelmében olyan személynek, aki üzemvezetői tevékenységet végzett, aki
a megfelelő szakmai ágazat egyik vállalatánál
1. a vállalat, vagy a vállalat egyik fióktelepének vezetőjeként, vagy
2. a vállalkozó vagy a üzemvezető helyetteseként működött, ha ehhez a funkcióhoz olyan felelősség
társult, amely egyenértékű a helyettesített vállalkozó vagy üzemvezető által hordozott felelősséggel,
vagy
3. kereskedelmi és/vagy műszaki feladatokat végző vezetői pozícióban tevékenykedett, és felelős volt a
vállalat egy vagy több részlegéért.
A szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelv 19. cikkelye szerinti gazdasági tevékenységek
4. § (1) A 2. bekezdésben megnevezett gazdasági tevékenységek számára a következő, az 1. § értelmében
okmánnyal igazolt tevékenységek, illetve képesítések számítanak a szakmai alkalmasság kielégítő
bizonyítékának:
1. három éves, megszakítás nélküli tevékenység önálló vállalkozóként, vagy üzemvezetőként, vagy
2. két éves, megszakítás nélküli tevékenység önálló vállalkozóként vagy üzemvezetőként, ha az elismerés
kérelmezője az adott tevékenység számára a tevékenységet megelőző képzést igazol, amelyről
államilag elismert bizonyítvánnyal rendelkezik, vagy amelyet egy illetékes szakmai vagy kereskedelmi
szervezet teljes értékűnek ismer el, vagy
3. két éves, megszakítás nélküli tevékenység önálló vállalkozóként vagy üzemvezetőként, ha az elismerés
kérelmezője az adott tevékenység számára legalább három éves nem önálló munkavállalói
tevékenységet tud felmutatni, vagy
4. három éves, megszakítás nélküli tevékenység nem önálló munkavállalóként, ha az elismerés
kérelmezője az adott tevékenység számára a tevékenységet megelőző képzést igazol, amelyről államilag

elismert bizonyítvánnyal rendelkezik, vagy amelyet egy illetékes szakmai vagy kereskedelmi szervezet
teljes értékűnek ismer el.
(2) Az 1. bekezdés a következő gazdasági tevékenységekre vonatkozik:
1. temetkezés,
2. pirotechnikai cikkek, valamint gyújtószerek és egyéb robbanószerek gyártása, amelyek nem tartoznak a
lő- és robbanószerekről szóló törvény hatálya alá, valamint az ezekkel a termékekkel való kereskedés
(pirotechnikai vállalkozás), tekintettel a kereskedelemre,
3. vendéglátóipar,
4. orvostechnikai eszközök gyártása, újrafeldolgozása, valamint bérbe adása, amennyiben ezek a
tevékenységek nem tartoznak másik szabályozott gazdasági tevékenység körébe, valamint orvostechnikai
eszközökkel való kereskedelem és bérbeadás, tekintettel a kereskedelemre és bérbeadásra,
5. kozmetika (szépségápolás)
6. kártevők elleni védelem (mesterség), valamint
7. fegyverműves (fegyverkészítő), beleértve a fegyverkereskedelmet, tekintettel a nem katonai
fegyverekkel és a nem katonai lőszerrel kapcsolatos kereskedelemre.
(3) Az 1. bekezdés 1. és 3. sorában feltűntetett tevékenységek gyakorlása nem történhetett az elismerésért
folyamodó hiánytalan kérvény benyújtásának időpontja előtt több mint tíz événél régebben.
(4) Az tekintendő az 1. bekezdés értelmében olyan személynek, aki üzemvezetői tevékenységet végzett, aki
a megfelelő szakmai ágazat egyik vállalatánál
1. a vállalat, vagy a vállalat egyik fióktelepének vezetőjeként, vagy
2. a vállalkozó vagy a üzemvezető helyetteseként működött, ha ehhez a funkcióhoz olyan felelősség
társult, amely egyenértékű a helyettesített vállalkozó vagy üzemvezető által hordozott felelősséggel, vagy
3. kereskedelmi és/vagy műszaki feladatokat végző vezetői pozícióban tevékenykedett, és felelős volt a
vállalat egy vagy több részlegéért.
A toxikus termékekkel kapcsolatos nagykereskedelem (74/556/EGK irányelv)
5. § (1) A gyógyszerek és méreganyagok gyártása, valamint az azokkal történő nagybani kereskedelem
tekintetében a következő, az 1. § értelmében okmánnyal igazolt tevékenységek, illetve képesítések számítanak a
szakmai alkalmasság kielégítő bizonyítékának a toxikus anyagokkal kapcsolatos nagykereskedelem
szempontjából:
1. öt éves, megszakítás nélküli tevékenység önálló vállalkozóként, vagy üzemvezetőként, vagy
2. két éves, megszakítás nélküli tevékenység önálló vállalkozóként vagy üzemvezetőként, ha az elismerés
kérelmezője az adott tevékenység számára megfelelő alkalmassági vagy képesítési igazolást tud
bemutatni, amely feljogosítja arra, hogy az Európai Unió, vagy az Európai Gazdasági Térség valamely
tagállamában toxikus anyagok kereskedelmével és terjesztésével kapcsolatos tevékenységet folytasson,
vagy
3. három éves, megszakítás nélküli tevékenység önálló vállalkozóként vagy üzemvezetőként, ha az
elismerés kérelmezője az adott tevékenység számára a tevékenységet megelőző képzést igazol, amelyről
államilag elismert bizonyítvánnyal rendelkezik, vagy amelyet egy illetékes szakmai szervezet teljes
értékűnek ismer el, vagy
4. három éves, megszakítás nélküli tevékenység nem önálló munkavállalóként, ha az elismerés
kérelmezője az adott tevékenység számára megfelelő alkalmassági vagy képesítési igazolást tud
bemutatni, amely feljogosítja arra, hogy az Európai Unió, vagy az Európai Gazdasági Térség valamely
tagállamában toxikus anyagok kereskedelmével és terjesztésével kapcsolatos tevékenységet folytasson,
vagy
5. négy éves, megszakítás nélküli tevékenység nem önálló munkavállalóként, ha az elismerés kérelmezője
az adott tevékenység számára a tevékenységet megelőző képzést igazol, amelyről államilag elismert
bizonyítvánnyal rendelkezik, vagy amelyet egy illetékes szakmai szervezet teljes értékűnek ismer el.
(2) Az 1. bekezdés 1. sorában feltűntetett tevékenység gyakorlása nem fejeződhetett be az elismerésért
folyamodó hiánytalan kérvény benyújtásának időpontja előtt két événél régebben.
(3) Az tekintendő üzemvezetői tevékenységet végző személynek az 1. bekezdés értelmében, aki a
megfelelő szakmai ágazat egyik ipari üzemében vagy kereskedelmi vállalkozásában
1. a vállalat, vagy a vállalat egyik fióktelepének vezetőjeként, vagy
2. a vállalkozó vagy a üzemvezető helyetteseként működött, ha ehhez a funkcióhoz olyan felelősség
társult, amely egyenértékű a helyettesített vállalkozó vagy üzemvezető által hordozott felelősséggel, vagy
ha toxikus anyagok kereskedelmével és terjesztésével megbízott vezető pozíciót töltött be, és legalább a
vállalat egyik részlegéért felelt, vagy a megnevezett anyagok felhasználásáért felelős vezető beosztásban
tevékenykedett.
Hatálybalépés/hatályon kívül helyezés
§ 6 E rendelet hatálybalépésével egy időben hatályon kívül helyeződik a Szövetségi Gazdasági és
Munkaügyi Miniszternek az EU vagy EGT egy másik tagállamából származó képesítési bizonyítványok
elismeréséről szóló rendelete (Az EU/EGT bizonyítványok elismeréséről szóló rendelet), BGBl. II. 255/2003. sz.
Az egyenlő bánásmód nyelvi szempontjai

§ 7 Amikor ebben a rendeletben a személyre vonatkozó megnevezéseknek csak hímnemű alakja szerepel,
ez nőkre és férfiakra egyaránt vonatkozik. Amennyiben egy kifejezés egy bizonyos személyre vonatkozik, a
kifejezés megfelelő nemű alakja használandó.
Bartenstein

