
A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE

Szakfogorvosi címek bejelentése

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2007/C 165/07)

A fogorvosi oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok kölcsönös
elismeréséről, illetve a szolgáltatásnyújtás és a letelepedés szabadsága eredményes gyakorlását elősegítő intéz-
kedésekről szóló, 1978. július 25-i 78/686/EGK tanácsi irányelv (1) és különösen annak 23a. cikke, valamint
a szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelv (2) és különösen annak 21. cikke (7) bekez-
dése – mindkét irányelv legutóbb a személyek szabad mozgása területén elfogadott egyes irányelveknek
Bulgária és Románia csatlakozása tekintetében történő kiigazításáról szóló 2006/100/EK tanácsi irány-
elvvel (3) módosítva – előírja, hogy a tagállamoknak be kell jelenteniük a Bizottságnál azokat a törvényi,
rendeleti és közigazgatási rendelkezéseiket, amelyek oklevelek, bizonyítványok vagy egyéb tanúsítványok
kibocsátásra vonatkoznak az irányelv által szabályozott területen. A Bizottság az Európai Unió Hivatalos
Lapjában megfelelő értesítést tesz közzé, amely felsorolja az okleveleknek, bizonyítványoknak és képesítés
megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványoknak, valamint – adott esetben – a hozzájuk tartozó szakmai
címeknek a tagállamok által elfogadott megnevezéseit.

Mivel a Cseh Köztársaság bejelentette, hogy módosult a fogszakorvosi oklevelek, bizonyítványok és képesítés
megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok megnevezéseinek jegyzéke, indokolt az alábbiak szerint módosí-
tani a megnevezéseknek a 78/686/EGK irányelv mellékletében szereplő és onnan a szakmai képesítések elis-
meréséről szóló 2005/36/EK irányelv V. melléklete V.3. szakaszának 5.3.3. pontjába is átvett jegyzékét.

A 78/686/EGK irányelv B. melléklete, valamint a szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK
irányelv V. melléklete V.3. szakaszának 5.3.3. pontja az alábbiak szerint módosul:

1. A 78/686/EGK irányelv B. mellékletének „1. Fogszabályozó szakorvos” rovata alatt a Cseh Köztársaságra
vonatkozó megnevezés a következő:

„Diplom o specializaci (v oboru ortodoncie)”, kibocsátja:

„1. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

2. Ministerstvo zdravotnictví”

a 2005/36/EK irányelv V. melléklete V.3. szakasza 5.3.3. pontjának „Fogszabályozástan” rovata alatt pedig
a következőket kell beilleszteni a Bulgáriára és a Dániára vonatkozó bejegyzések közé:

Ország Előírt képesítés megszerzését
tanúsító okirat Kibocsátó szerv Hivatkozási dátum

„Česká republika Diplom o specializaci (v oboru
ortodoncie)

1. Institut postgraduálního
vzdělávání ve zdravotnictví

2. Ministerstvo zdravotnictví

2007. július 19.”

2. A 78/686/EGK irányelv B. mellékletének „2. Szájsebészet” rovata alatt a Cseh Köztársaságra vonatkozó
megnevezés a következő:

„Diplom o specializaci (v oboru orální a maxilofaciální chirurgie)”, kibocsátja:

„1. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

2. Ministerstvo zdravotnictví”

a 2005/36/EK irányelv V. melléklete V.3. szakasza 5.3.3. pontjának „Szájsebészet” rovata alatt pedig a
következőket kell beilleszteni a Bulgáriára és a Dániára vonatkozó bejegyzések közé:
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Ország Előírt képesítés megszerzését
tanúsító okirat Kibocsátó szerv Hivatkozási dátum

„Česká republika Diplom o specializaci (v oboru
orální a maxilofaciální
chirurgie)

1. Institut postgraduálního
vzdělávání ve zdravotnictví

2. Ministerstvo zdravotnictví

2007. július 19.”

3. A 2005/36/EK irányelv V. melléklete V.3. szakasza 5.3.3. pontjának táblázatai tehát az alábbiakra módo-
sulnak:

„Fogszabályozástan

Ország Előírt képesítés megszerzését
tanúsító okirat Kibocsátó szerv Hivatkozási dátum

België/Belgique/
Belgien

Titre professionnel particulier
de dentiste spécialiste en
orthodontie/Bijzondere
beroepstitel van tandarts
specialist in de orthodontie

Ministre de la Santé publique/
Minister bevoegd voor Volks-
gezondheid

2005. január 27.

България Свидетелство за призната
специалност по »Ортодонтия«

Факултет по дентална
медицина към Медицински
университет

2007. január 1.

Česká republika Diplom o specializaci (v oboru
ortodoncie)

1. Institut postgraduálního
vzdělávání ve zdravotnictví

2. Ministerstvo zdravotnictví

2007. július 19.

Danmark Bevis for tilladelse til at
betegne sig som specialtand-
læge i ortodonti

Sundhedsstyrelsen 1980. január 28.

Deutschland Fachzahnärztliche Anerken-
nung für Kieferorthopädie

Landeszahnärztekammer 1980. január 28.

Eesti Residentuuri lõputunnistus
ortodontia erialal

Tartu Ülikool 2004. május 1.

Ελλάς Τίτλoς Οδoντιατρικής ειδικό-
τητας της Ορθoδoντικής

– Νoμαρχιακή Αυτoδιoίκηση
– Νoμαρχία

1981. január 1.

España

France Titre de spécialiste en ortho-
dontie

Conseil National de l'Ordre
des chirurgiens dentistes

1980. január 28.

Ireland Certificate of specialist dentist
in orthodontics

Competent authority recog-
nised for this purpose by the
competent minister

1980. január 28.

Italia Diploma di specialista in
Ortognatodonzia

Università 2005. május 21.

Κύπρος Πιστοποιητικό Αναγνώρισης του
Ειδικού Οδοντιάτρου στην
Ορθοδοντική

Οδοντιατρικό Συμβούλιο 2004. május 1.

Latvija »Sertifikāts« — kompetentas
iestādes izsniegts dokuments,
kas apliecina, ka persona ir
nokārtojusi sertifikācijas eksā-
menu ortodontijā

Latvijas Ārstu biedrība 2004. május 1.

Lietuva Rezidentūros pažymėjimas,
nurodantis suteiktą gydytojo
ortodonto profesinę kvalifika-
ciją

Universitetas 2004. május 1.
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„Fogszabályozástan

Ország Előírt képesítés megszerzését
tanúsító okirat Kibocsátó szerv Hivatkozási dátum

Luxembourg

Magyarország Fogszabályozás szakorvosa
bizonyítvány

Az Egészségügyi, Szociális és
Családügyi Minisztérium ille-
tékes testülete

2004. május 1.

Malta Ċertifikat ta' speċjalista dentali
fl-Ortodonzja

Kumitat ta' Approvazzjoni
dwar Speċjalisti

2004. május 1.

Nederland Bewijs van inschrijving als
orthodontist in het Specialis-
tenregister

Specialisten Registratie
Commissie (SRC) van de
Nederlandse Maatschappij tot
bevordering der Tandheel-
kunde

1980. január 28.

Österreich

Polska Dyplom uzyskania tytułu
specjalisty w dziedzinie orto-
doncji

Centrum Egzaminów
Medycznych

2004. május 1.

Portugal

România

Slovenija Potrdilo o opravljenem
specialističnem izpitu iz
čeljustne in zobne ortopedije

1. Ministrstvo za zdravje
2. Zdravniška zbornica Slove-

nije

2004. május 1.

Slovensko

Suomi/Finland Erikoishammaslääkärin
tutkinto, hampaiston oikomis-
hoito/Specialtandläkarexamen,
tandreglering

– Helsingin yliopisto/Helsing-
fors universitet

– Oulun yliopisto
– Turun yliopisto

1994. január 1.

Sverige Bevis om specialistkompetens
i tandreglering

Socialstyrelsen 1994. január 1.

United Kingdom Certificate of Completion of
specialist training in ortho-
dontics

Competent authority recog-
nised for this purpose

1980. január 28.

Szájsebészet

Ország Előírt képesítés megszerzését
tanúsító okirat Kibocsátó szerv Hivatkozási dátum

België/Belgique/
Belgien

България Свидетелство за призната
специалност по »Орална
хирургия«

Факултет по дентална
медицина към Медицински
университет

2007. január 1.

Česká republika Diplom o specializaci (v oboru
orální a maxilofaciální
chirurgie)

1. Institut postgraduálního
vzdělávání ve zdravotnictví

2. Ministerstvo zdravotnictví

2007. július 19.

Danmark Bevis for tilladelse til at
betegne sig som specialtand-
læge i hospitalsodontologi

Sundhedsstyrelsen 1980. január 28.
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Szájsebészet

Ország Előírt képesítés megszerzését
tanúsító okirat Kibocsátó szerv Hivatkozási dátum

Deutschland Fachzahnärztliche

Anerkennung für Oralchi-
rurgie/Mundchirurgie

Landeszahnärztekammer 1980. január 28.

Eesti

Ελλάς Τίτλoς Οδoντιατρικής ειδικό-
τητας της Γναθoχειρoυργικής
(έως τις 31 Δεκεμβρίου 2002)

– Νoμαρχιακή Αυτoδιoίκηση
– Νoμαρχία

2003. január 1.

España

France

Ireland Certificate of specialist dentist
in oral surgery

Competent authority recog-
nised for this purpose by the
competent minister

1980. január 28.

Italia Diploma di specialista in
Chirurgia orale

Università 2005. május 21.

Κύπρος Πιστοποιητικό Αναγνώρισης του
Ειδικού Οδοντιάτρου στην
Στοματική Χειρουργική

Οδοντιατρικό Συμβούλιο 2004. május 1.

Latvija

Lietuva Rezidentūros pažymėjimas,
nurodantis suteiktą burnos
chirurgo profesinę kvalifikaciją

Universitetas 2004. május 1.

Luxembourg

Magyarország Dento-alveoláris sebészet
szakorvosa bizonyítvány

Az Egészségügyi, Szociális és
Családügyi Minisztérium ille-
tékes testülete

2004. május 1.

Malta Ċertifikat ta' speċjalista dentali
fil-Kirurġija tal-ħalq

Kumitat ta' Approvazzjoni
dwar Speċjalisti

2004. május 1.

Nederland Bewijs van inschrijving als
kaakchirurg in het Specialis-
tenregister

Specialisten Registratie
Commissie (SRC) van de
Nederlandse Maatschappij tot
bevordering der Tandheel-
kunde

1980. január 28.

Österreich

Polska Dyplom uzyskania tytułu
specjalisty w dziedzinie
chirurgii stomatologicznej

Centrum Egzaminów
Medycznych

2004. május 1.

Portugal

România

Slovenija Potrdilo o opravljenem specia-
lističnem izpitu iz oralne
kirurgije

1. Ministrstvo za zdravje
2. Zdravniška zbornica Slove-

nije

2004. május 1.

Slovensko
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Szájsebészet

Ország Előírt képesítés megszerzését
tanúsító okirat Kibocsátó szerv Hivatkozási dátum

Suomi/Finland Erikoishammaslääkärin
tutkinto, suu- ja leuka-
kirurgia/Specialtandläkare-
xamen, oral och maxillofacial
kirurgi

– Helsingin yliopisto/Helsing-
fors universitet

– Oulun yliopisto
– Turun yliopisto

1994. január 1.

Sverige Bevis om specialistkompetens
i tandsystemets kirurgiska
sjukdomar

Socialstyrelsen 1994. január 1.

United Kingdom Certificate of completion of
specialist training in oral
surgery

Competent authority recog-
nised for this purpose

1980. január 28.”
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