
 Hiteles másolatok/másodlatok kiadásának rendje   

  

A hiteles másolat/másodlat az intézménybe személyesen behozott vagy postai úton küldött 

írásbeli kérvény alapján kerül kiállításra. Kérvény ezen a felületen elérhető.  

Telefonon, vagy emailben (titkarsag@egressy.info)  lehet egyeztetni.  

  

A kért másolatokat/másodlatokat a kérelem (3000 Ft-os illetékbélyeggel ellátva) beérkezése 

utáni- legkésőbb - 8. munkanapon adjuk ki a kérelmező részére.   

A kért iratot a kérelmező vagy meghatalmazás útján megbízottja veheti át.   

  

Törvényi háttér   

A 20/2012 (VIII.31.) 96.§ 1) bekezdése értelmében a tanuló által elvégzett évfolyamokról a 

törzslap alapján év végi bizonyítványt kell kiállítani. A 6) bekezdés értelmében az elveszett 

vagy megsemmisült bizonyítványról – kérelemre a törzslap alapján bizonyítványmásodlat 

állítható ki. A bizonyítványmásodlatért a külön jogszabályban meghatározottak szerint illetéket 

kell fizetni.   

  

2002.évi XLII.tv. 12. számú mellékletének 8. pontja alapján az iskolai bizonyítvány (…) 

másolatának, másodlatának kiállításáért 3000 Ft illetéket kell lerónia.   

  

A 20/2012. (VIII.31.) kormányrendelet 114.§ (1) A köznevelés rendszerében kiállított 

bizonyítványmásodlat az eredeti okirat pótlására szolgáló, a törzslap tartalmával megegyező, 

a kiállításának időpontjában hitelesített irat. (2) A bizonyítványmásodlatnak – 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 bizonyítvány 

nyomtatványon nem lehet kiállítani.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
            Illetékbélyeg helye:  

  

KÉRELEM BIZONYÍTVÁNY-MÁSODLAT  

KIÁLLÍTÁSÁHOZ  
(A kérelmet nyomtatott betűkkel, olvashatóan vagy géppel szíveskedjék kitölteni!)  

 Név:    

Leánykori név:    

Születési hely, idő:    

Anyja neve:    

Lakcím (irányítószámmal együtt):    

Telefonszám / e-mail cím:    

Iskola neve:    

Tagozat / szakma:    

Tanulói jogviszony kezdete és vége:    

A kérvény indoklása (elveszett, 

megsemmisült, névváltozás, stb.)  

  

Megjegyzés:    

 Elveszett      

 érettségi   

 technikusi  

 középiskolai  bizonyítványomról kérem a „Másodlat” kiállítását.  

  

Ha az eredeti bizonyítványáról fénymásolat áll rendelkezésére, kérjük, csatolja a kérelemhez.  

  

Dátum: ………………………………...                

                        _____________________________  

                másodlatot kérő aláírása  

   

A „Másodlat” kiállítását engedélyezem.  

  

              ____________________________      

             igazgató 

A „Másodlatot” a mai napon átvettem:  

  

Budapest………………………………..               _____________________________    

             kérelmező aláírása  

cím:1149 Budapest, Egressy u. 71. |tel: 06-70 502 1268/ 06-70 502 1692|email: titkarsag@egressy.info| web: www.egressy.info   

  

  
Budapesti   Műszaki   Szakképzési   Centrum   
Egressy Gábor Két Tanítási Nyelvű Szak gimnáziuma   
OM azonosító: 203058           

Telephely kód: 051403 - 005   
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