Szakorvosi képzettség honosítása Németországban
A szakorvosi képzettség honosítása Németországban a területileg illetékes
(munkahely/lakhely) orvosi kamara feladata. Ezt az eljárást csak német orvosi approbáció
birtokában, németországi lakhellyel lehet elkezdeni.
Mivel nem egy, hanem több orvosi kamaráról van szó, ezért itt-ott apró eltérések lehetnek az
eljárás formájára/tartalmára vonatkozóan.
Az itt felvázolt példa a müncheni Bajor Orvosi Kamara eljárást írja le (helyzet: július 2011.)
A szükséges okiratok/dokumentumok:
1. Kitöltött, aláírt kérvény (online kell kitölteni és kinyomtatni)
https://secure.blaek.de/wilma/antragAusw.do;jsessionid=1DE7EB743EBE985027F92
DFEE85B5395?antragTyp=2
2. Orvosi diploma hiteles másolata
3. Szakorvosi oklevél hiteles másolatra
4. Az EEKH olyan konformitás bizonyítványa, amelyen szerepel, hogy a kérvényező
szakorvosi végzettsége EU-konform (Hiteles másolat)
5. A német approbáció hiteles másolata
6. Amennyiben a szakorvosi bizonyítványa legalább 3 éves, akkor egy magyarországi
egészségügyi szakmai tevékenység időtartamát tanúsító hatósági bizonyítvány
(EEKH adja ki - hiteles másolat)
Minden iratot egyszerre, hiánytalanul kell beadni.
Az elbírálás kb. 4 hétig tart.
Költségek:
Magyar eljárási illetékek:
1. igazgatási szolgáltatási díj összege (EEKH bizonyítványok, 2 db)
Költségek forintban összesen:

39000,- Ft:
39.000,- Ft

Német eljárási illetékek
2. Okmánymásolatok hitelesítése (darabonként € 5,-)
3. (Az orvosi kamarák eljárási árai változók, 30 és 70 euró közt)
Eljárási költségek euróban összesen:

25,- €
25,- €

Fordítási költségek (áraimon, mint példa)
4. Diploma (ha már nálam fordíttatta, akkor € 10,- a hiteles másodpéldány)
5. EEKH bizonyítványok (darabonként € 30,-)

40,-- €
60,-- €
30,-- €

(ha már nálam fordíttatta, € 10,-/db a hiteles másodpéldány)

6.

Szakorvosi bizonyítvány

(+ 19 % áfa)
Fordítási költségek euróban összesen:(130,- + 24,70)
154,70 €
Eljárási és fordítási költségek: 39.000,- Ft és 179,70,- €. + orv. kamarai eljárási költség.
Esetleges jogkövetkezményekre tekintettel:
Az itt felsorolt információkat legjobb tudásom szerint adom közre, a teljesség igénye
nélkül. A tévedés jogát fenntartom!
A közölt adatokért felelősséget nem vállalok.
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