Bizonyítvány másolat, azaz hitelesített fénymásolat kiadása
Az iskola az általa korábban kiállított bizonyítványokról hitelesített másolatot állít
ki a tanuló kérésére, amely díjmentes, de a fénymásolás díját az iskola
felszámíthatja. Kiadása ügyeleti időben történik. A másolat készítéséhez be kell
mutatni az eredeti bizonyítványt, majd az iskola által készített fénymásolatot az
iskola igazgatója hitelesíti. Másolat csak az iskola által kiállított bizonyítványról
kérhető, más intézmény bizonyítványa nem hitelesíthető.

Bizonyítvány másodlat: elvesztett bizonyítvány pótlása
A tanuló az elvesztett, megsemmisült középiskolai vagy szakképesítő
bizonyítványáról másodlat kiállítását kérheti. Az eljárás során kiállított másodlat
helyettesíti az eredeti bizonyítványt, kiállításával az eredeti bizonyítvány
érvényessége megszűnik.

Középiskolai bizonyítvány másodlat kiállítása:
A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 96. § (6)-(8) bekezdése alapján elveszett
vagy megsemmisült bizonyítványról – kérelemre – a törzslap alapján
bizonyítványmásodlat állítható ki.
Törzslap, póttörzslap hiányában az iskolában meglévő nyilvántartások alapján
kérelemre pótbizonyítvány állítható ki. A pótbizonyítvány azt tanúsítja, hogy a
tanuló melyik évfolyamot mikor végezte el.
Ha az iskolában minden nyilvántartás megsemmisült, a pótbizonyítványban csak
azt lehet feltüntetni, hogy az abban megjelölt személy az iskola tanulója volt.
Ilyen tartamú pótbizonyítvány akkor állítható ki, ha a volt tanuló írásban
nyilatkozik arról, hogy a megjelölt tanévben az iskola melyik évfolyamán tanult,
és nyilatkozatához csatolja volt tanárának vagy két évfolyamtársának igazolását.
A tanár nyilatkozata akkor fogadható el, ha a jelzett időszakban az iskolában
tanított. A volt évfolyamtársaknak be kell mutatniuk bizonyítványukat.

Középiskolai bizonyítvány (tanúsítvány) kiállításának szabályai:
A kérelemnek tartalmaznia kell az alábbi adatokat:


Név, születési hely, idő, anyja neve, lakcím, telefonszám, melyik évben,
milyen tagozaton, melyik osztályban végzett, milyen típusú
bizonyítványról, esetleg annak melyik évéről kér másodlatot.

Kapcsolódó nyomtatvány:


honlapunkon a dokumentum fül alatt

Az eljárás díja:
Az 1990. évi XCIII. törvény Mellékletének VIII. pontja alapján az eljárási illeték
mértéke 2 000 Ft, amelyet az eljárást kezdeményező iraton illetékbélyeggel kell
megfizetni. (Több bizonyítvány másodlat kérelme esetén az illetéket minden
egyes másodlatra külön kell megfizetni, azaz pl. a 9-12. évfolyam elvégzését
igazoló középiskolai bizonyítvány pótlása esetén négy kérelmet kell benyújtani,
kérelmenként 2000 Ft-os illetékkel.)
Szakképesítő bizonyítvány másodlat kiállítása:
A 2010.01.29-ét megelőző időszakban kiállított szakképesítő bizonyítványokról
kérelemre – a törzslap alapján a vizsgaszervező (tehát az iskola), illetve ha a
vizsgaszervező jogutód nélkül megszűnt vagy a vizsgaszervező iratai
megsemmisültek, a kiállító vizsgaszervező székhelye szerint illetékes főjegyző
állít ki bizonyítványmásodlatot. [20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet 32. § (7);
26/2001. (VII. 27.) OM rendelet 37. § (6)]
Törzslap hiányában a bizonyítvány megszerzését és tartalmát igazoló közokirat
(személyi igazolvány, munkakönyv, munkaügyi nyilvántartás stb.) alapján a
vizsgaszervező vezetője pótbizonyítványt állít ki. A pótbizonyítványban azokat
az adatokat lehet feltüntetni, amelyek a kiállítás alapjául szolgáló közokiratból
megállapíthatók. [20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet 32. § (8); 26/2001. (VII. 27.)
OM rendelet 37. § (7)]
2010. január 29-ét követően az elveszett, ellopott, megrongálódott vagy
megsemmisült bizonyítványról bizonyítványmásodlatot állít ki kérelemre az

állami szakképzési és felnőttképzési szerv (NSZFH). [2011. évi CLXXXVII.
törvény 74. § (5)]
https://www.nive.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=237:orszagostorzslapnyilvantartas&catid=18:vizsgak

A szakképesítő bizonyítványmásodlat kiadásának folyamata az NSZFH-nál:
A bizonyítványmásodlat kiállításához egy kérelemre van szükség (ld. lent),
melyet értelemszerűen kitöltve, postai úton az NSZFH Törzslapnyilvántartás
1428 Budapest, Pf. 28. címre kell elküldeni.
A hatósági eljárás 2000 forintos illetékkötelezettségét a kérelem benyújtásakor
illetékbélyeggel,
vagy
utalással
is
teljesíthetik.
A
kiállított
bizonyítványmásodlatot a kérelemben szereplő névre és címre továbbítjuk
tértivevénnyel. Amennyiben további szakmai kérdései lennének, a 06-1-431-6565-ös
telefonszámon
vagy
a torzslapnyilvantarto@lab.hu email-címen
érdeklődhet.
Az eljárás díja:
Az 1990. évi XCIII. törvény Mellékletének VIII. pontja alapján az eljárási illeték
mértéke 2 000 Ft, amelyet az eljárást kezdeményező iraton illetékbélyeggel kell
megfizetni.
Az illetékfizetés módja:
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 73. § (1) A közigazgatási hatósági
eljárási illetéket az eljárás megindításakor az eljárást kezdeményező iraton
illetékbélyeggel vagy a „törzslapnyilvántartás” szó feltüntetése mellett banki
átutalással is megfizetheti az NFSZH bankszámlájára.
További információk az ügykörről:
Névváltozás miatt kért bizonyítványcsere esetén a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI
rendelet 113. § (2) és (3) bekezdése szerint kell eljárni:
(2) Névváltozás esetén a volt tanuló kérelmére, az engedélyező okirat alapján a
megváltozott nevet a törzslapra be kell jegyezni, és az eredeti iskolai
bizonyítványról – beleértve az érettségi vizsgáról és a szakmai vizsgáról
kiállított bizonyítványt, tanúsítványt (a továbbiakban együtt: bizonyítvány) is –
bizonyítványmásodlatot, tanúsítvány-másodlatot (a továbbiakban együtt:

bizonyítványmásodlatot) kell kiadni. Az eredeti bizonyítványt meg kell
semmisíteni, vagy – ha tulajdonosa kéri – az „ÉRVÉNYTELEN” felirattal vagy
iratlyukasztóval történő kilyukasztással érvényteleníteni kell, és vissza kell adni
a tulajdonosának.
(3) Ha a bizonyítvány kiadását követően derül ki, hogy az iskola hibás adatokat
vezetett be a bizonyítványba, a hibás bizonyítványt ki kell cserélni. A csere az
érintett számára díjmentes.
Kapcsolódó jogszabályok:




20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről

