Bizonyítvány-/ érettségi bizonyítvány- és tanúsítvány-/szakmai bizonyítvány-másodlat
igénylésének eljárásrendje

1) Bizonyítvány-/Érettségi bizonyítvány-/Tanúsítvány -másodlat igénylése:
A másodlat kiadása a Titkárságra leadott írásbeli kérelem (1.sz.Melléklet) alapján, előre
egyeztetett időpontban kerül kiállításra/kiadásra.
A kért iratot csak az érintett, vagy annak írásbeli meghatalmazottja személyesen, illeték
(2000 Ft) ellenében veheti át, a kérelem beérkezését követő legkésőbb 8. munkanapon.

2) Szakmai bizonyítvány másodlat igénylése
A 2010.01.29-ét megelőző időszakban kiállított szakképesítő bizonyítványokról kérelemre – a
törzslap alapján a vizsgaszervező, illetve ha a vizsgaszervező jogutód nélkül megszűnt vagy a
vizsgaszervező iratai megsemmisültek, a kiállító vizsgaszervező székhelye szerint illetékes
főjegyző állít ki bizonyítványmásodlatot.
2010.01.29-ét követően az elveszett, ellopott, megrongálódott vagy megsemmisült
bizonyítványról a Hivatal állít ki bizonyítványmásodlatot.
A hatósági eljárás 2000 forintos illeték kötelezettségét a kérelem benyújtásakor (2. sz.
Melléklet) illetékbélyeggel vagy utalással is teljesíthetik.
A kérelem beérkezését követően tértivevényes levélben tájékoztatják a kérelmezőt a további
teendőkről.

Az NSZFH Törzslapnyilvántartás elérhetősége:
Telefonszám: (06-1) 431-6565
Email: torzslapnyilvantarto@lab.hu

3) Törvényi hivatkozás:


(20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 114. § (1)-(4) bekezdései
114. § (1) A köznevelés rendszerében kiállított bizonyítványmásodlat az eredeti okirat
pótlására szolgáló, a törzslap tartalmával megegyező, a kiállításának időpontjában
hitelesített irat.

(2) A bizonyítványmásodlatnak - a 113. § (2) bekezdés szerinti névváltozás kivételével
-szöveghűen tartalmaznia kell az eredeti bizonyítványon található minden adatot és
bejegyzést. A másodlat kiadását az eredeti bizonyítványt kiállító iskola vagy
jogutódja, az iskola jogutód nélküli megszűnése esetén az végzi, akinél a megszűnt
iskola iratait elhelyezték (a továbbiakban együtt: kiállító szerv). A
bizonyítványmásodlaton záradék formájában fel kell tüntetni a másodlat kiadásának az
okát, továbbá a kiállító szerv nevét, címét, a kiadás napját, valamint el kell látni
iktatószámmal, a kiállító szerv vezetőjének vagy megbízottjának aláírásával és
körbélyegzőjének lenyomatával.
(3) Bizonyítványmásodlat kiadása esetén, a törzslapon fel kell tüntetni a kiadott
másodlat iktatószámát, a kiadás napját, továbbá azt, ha az eredeti bizonyítványt
megsemmisítették vagy érvénytelenné nyilvánították. Amennyiben az eredeti érettségi
bizonyítvány, szakképesítő bizonyítvány szerepel a hivatal vagy a szakképzésért
felelős miniszter által kijelölt szervezet által vezetett központi nyilvántartásában, az
eredeti bizonyítvány megsemmisítéséről, érvénytelenné nyilvánításáról és a másodlat
kiadásáról a központi nyilvántartás vezetőjét értesíteni kell.
(4) A bizonyítványokról, az érettségi és a szakképesítő bizonyítványokról másodlatot
engedélyezett, sorszámozott bizonyítványnyomtatványon nem lehet kiállítani.


100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 51. §-a;
(1) Az elveszett, megsemmisült érettségi bizonyítványról, tanúsítványról másodlatot
lehet kiállítani, a törzslap alapján. A másodlatban mindazokat az adatokat fel kell
tüntetni, amelyek az érettségi bizonyítványban szerepeltek. A másodlatot a kiállításra
jogosult intézmény vezetője írja alá, és látja el az intézmény körbélyegzőjének
lenyomatával. Ha törzslap hiányában másodlat nem állítható ki, a középiskolai
bizonyítványban szereplő záradék alapján a vizsgabizottságot működtető intézmény kérelemre - igazolást állít ki arról, hogy az érettségi vizsgát sikeresen letették, és az
érettségi bizonyítványt kiállították.
(2) A Hivatal az érettségi bizonyítványok kiadásáról készített központi nyilvántartás
alapján - kérelemre - igazolványt állít ki arról, hogy az érettségi vizsgát sikeresen
letették, és az érettségi bizonyítványt kiállították. Az igazolványért - a (3) bekezdésben
meghatározott kivétellel - a kiállítás napján érvényes kötelező legkisebb munkabér
(minimálbér) húsz százalékának megfelelő díjat kell befizetni a Hivatal számlájára.
(3) A (1)-(2) bekezdésben szabályozott okiratokat
a) a bizonyítvány tulajdonosának kérésére,
b) továbbá az Nkt. 41. § (5) bekezdésében felsoroltak megkeresésére
lehet kiállítani. A b) pont alapján kiállított bizonyítvány kiállítása ingyenes.

(4) A (2) bekezdésben szabályozott eljárás során megállapítható díj esetében
alkalmazni kell az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. §-át, 81. §-át és 88.
§-át.



Az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény VIII. sz. melléklete)

Iskolai bizonyítvány - ideértve a felsőfokú oktatási intézmény által kiállított oklevelet
is -, továbbá a tanfolyami bizonyítvány másolatának, másodlatának kiállításáért 2000
forint illetéket kell fizetni.

Mellékletek:
1. sz. Melléklet: Kérelem bizonyítvány-másodlat kiállításhoz
2. sz. Melléklet: Kérelem szakmai vizsgabizonyítvány-másodlat kiállításához (NSZFHhoz benyújtandó)

