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Tájékoztatás bizonyítvány másodlat/új bizonyítvány igényléséhez 

 

 

Bizonyítvány másodlat/új bizonyítvány igénylése: 

 

1./ A bizonyítvány másodlata/ új bizonyítvány kiadása a titkárságon rendszeresített formanyomtatványon - 

írásbeli kérelem alapján, előre egyeztetett időpontban kerül kiállításra/kiadásra. 

 

2./ Az igénylés illetékköteles, mértéke 2.000 Ft, melyet illetékbélyegen kell leróni. ( A kérelemmel együtt 

kell leadni.) 

 

3./ A kért iratot csak az érinett, vagy annak írásbeli meghatalmazottja személyesen veheti át, a kérelem 

beérkezését követő legkésőbb 5. munkanapon. 

 

Érdeklődni a következő telefonszámon lehet: 82/596-034 . 

 

4./ A hiteles másolatok/másodlatok kiadásának törvényi háttere: 

 

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 96.§ (6) bekezdése alapján „Az elveszett vagy megsemmisült 

bizonyítványról – kérelemre – a törzslap alapján bizonyítványmásodlat állítható ki. A bizonyítványmásodlatért 

a külön jogszabályban meghatározottak szerint illetéket kell leróni.” 

 

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény mellékletének VIII. pontja rendelkezik az illeték összegéről az 

„Iskolai bizonyítvány – ideértve a felsőfokú oktatási intézmény által kiállított oklevelet is -, továbbá a 

tanfolyami bizonyítvány másolatának, másodlatának kiállításáért 2000 Ft illetéket kell fizetni.” 

 

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 114.§ alapján „(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 és felnőttképzésért 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.” 
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