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Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal (EEKH) közleménye
A Heves Megyei Főügyészség 2014. december 9-én „Képzelt orvos a vádlottak padján” címmel
kiadott sajtóközleményéhez kapcsolódóan
A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény rendelkezései
szerint a tagállam állampolgára által megszerzett, és valamely tagállam arra feljogosított
intézménye által kiállított általános orvosi, szakorvosi, fogorvosi, szakfogorvosi, gyógyszerészi,
ápolói, valamint szülésznői végzettség megszerzését tanúsító okleveleket feltétel nélkül kell
elismerni. A feltétel nélküli elismerés feltétele, hogy az oklevelet a külön jogszabályban (4/2008. (I.
16.) EüM rendeletben) meghatározott időpontot követően megkezdett képzés sikeres teljesítését
követően állították ki, ha annak megnevezése megfelel a hivatkozott rendelet szerinti
megnevezésnek.
Az ügyészség eljárásához kapcsolódó közigazgatási eljárás időpontjában hatályos rendelet
mellékletében a Franciaországban szerzett diploma feltétel nélküli elismeréséhez szükséges
meghatározott megnevezés a „Diplôme d’Etat de docteur en médecine (Állami orvosdoktori
oklevél)” volt, a diploma kiállítására jogosult intézményként az „Universités (Egyetemek)” volt
megjelölve, azzal együtt, hogy feltétel nélkül kizárólag az 1976. december 20. után kelt diplomákat
lehet elismerni.
Az érintett személy az elismerés iránti kérelméhez egy, az Országos Fordító és Fordításhitelesítő
Iroda által készített hiteles magyar nyelvű fordítást és egy, az 1996. 06.17-én kiállított diplomáról
készített, közjegyző által hitelesített másolatot nyújtott be, mely dokumentumok valódisága
tekintetében az eljárás során nem merült fel kétség. Tekintettel arra, hogy a benyújtott diploma a
rendeletben meghatározott fenti tartalmi elemek tekintetében megfelelt a jogszabályi
követelményeknek, erre való tekintettel az EEKH az oklevél feltétel nélküli elismeréséről döntött
2009. január 30-án és az érintett személyt felvette az orvosok alapnyilvántartásába, majd kérelmére
2009.06.29-én a működési nyilvántartásba.
A Magyar Orvosi Kamara Heves Megyei Területi Szervezete 2013 tavaszán elektronikus levélben
tájékoztatta a Hivatalt arról, hogy olyan bejelentés érkezett hozzájuk, amely szerint az érintett
személy nem vehetett részt Franciaországban az orvosi képzésben, mivel ez idő alatt
Magyarországon dolgozott egészségügyi szakdolgozóként. A MOK tájékoztatását követően az ügy
tisztázása érdekében az EEKH haladéktalanul felvette a kapcsolatot az illetékes francia hatósággal,
ahonnan azt a tájékoztatást kapta, hogy a diploma nem valódi.
Az EEKH a francia hatóság válaszának beérkezését követően azonnal megtette a szükséges
intézkedéseket. 2013. 06. 20-án feljelentést tett az ügyben, majd 2013. 07.18-án kelt, 2013. 08.14.
napján jogerős határozatával törölte az érintett személyt a működési nyilvántartásból,
érvénytelenítette nyilvántartási kártyáját és a törlés tényét a Hivatal honlapján lévő működési
nyilvántartási kereső felületen feltüntette.
Más olyan esetről, amely során az EEKH hamis külföldi diplomát ismert volna el, a Hivatalnak
nincs tudomása, és az EEKH kiemelt figyelmet fordít arra, hogy hasonló eset ne fordulhasson elő.
Ennek érdekében minden olyan esetben, amikor kétség merül fel arra vonatkozólag, hogy a külföldi

oklevél valódi, az EEKH a külföldi oklevél elismerését megelőzően közvetlen kapcsolatba lép a
külföldi illetékes hatósággal.
Az Ügy valamennyi részletének tisztázása, és az esetlegesen szükséges további intézkedések
megtétele érdekében a Hivatal belső vizsgálatot indított.
Budapest, 2014.12. 11.
dr. Paphalmi Rita
elnök

2

