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Az érettségi bizonyítvány/tanúsítvány másodlatok kiállítására vonatkozó tájékoztató 

 

A felsőoktatási felvételi eljárásban a jelentkezők által benyújtott érettségi bizonyítvány és tanúsítvány másodlatok (a továbbiakban: 

másodlat) vizsgálatának tapasztalatai alapján az alábbiakban összefoglaljuk a másodlat kiállítására vonatkozó legfontosabb 

információkat. 

 

A felvételi eljárásokhoz kapcsolódóan április második felétől augusztus középéig várható, hogy a jelentkezők nagyobb számban 

keresik meg az intézményeket másodlat kiállítási kérelemmel. 

 

Kérjük – hogy a jelentkezők érdekében – fordítsanak kiemelt figyelmet a másodlatok megfelelő kiállítására.  

 

I) A másodlat kiállítását meghatározó jogszabályok: 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 

rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) 96. § (6) bekezdése szerint:  

„Az elveszett vagy megsemmisült bizonyítványról - kérelemre - a törzslap alapján bizonyítványmásodlat állítható ki. A 

bizonyítványmásodlatért a külön jogszabályban meghatározottak szerint illetéket kell leróni.” 

 

Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: vizsgaszabályzat) 

51. § (1) bekezdése szerint: 

„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.” 

 

Az EMMI rendelet 114. § szerint: 

„(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, 

szakmai bizonyítvány, képesítő bizonyítvány szerepel a hivatal 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.” 

 

A jogszabályok nem állapítanak meg korlátozását arra vonatkozóan, hogy az ügyfél hány alkalommal kérheti a 

bizonyítványmásodlat kiállítását, azaz a vizsgázó annyi alkalommal igényelheti ennek kiállítását, ahányszor erre szüksége van. 

 

II) A másodlat kiállítója: 

A vizsgaszabályzat 51. § (1) bekezdése alapján, valamint az EMMI rendelet 114. §-ára figyelemmel az elveszett érettségi 

bizonyítványról másodlatot kizárólag az eredeti bizonyítványt kiállító iskola (a vizsgabizottságot működtető intézmény) vagy 

annak jogutódja állíthatja ki, az iskola jogutód nélküli megszűnése esetén azon szerv adja ki, akinél a megszűnt iskola iratait 

elhelyezték. 

 

III) A másodlatért fizetendő illeték: 

Az EMMI rendelet 96. § (6) bekezdése előírja, hogy a másodlatért külön jogszabályban meghatározottak szerint illetéket kell leróni. 

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) bekezdése, valamint a 2. melléklet II. 2. d) pontja rendelkezik az illeték 

összegéről, ez jelenleg 3.000,-Ft. 

 

  

Iktatószám: KPF/59-1/2022 



2 

IV) A másodlat formai követelményei: 

Az EMMI rendelet 114. § (4) bekezdése szerint másodlatot engedélyezett, sorszámozott bizonyítványnyomtatványon nem lehet 

kiállítani. 

A bizonyítvány/tanúsítvány másodlat közokirat, de nem biztonsági okmány, ezért a bizonyítvány/tanúsítvány másodlatok egyszerű 

A4-es lapra is elkészíthetők. A kiadott dokumentumnak szöveghűen tartalmaznia kell az eredeti bizonyítványon található 

minden adatot és bejegyzést (a törzslapon (külív és belív) lévő adatok, Állandó és/vagy Egyéb záradékok, illetve a bejegyzésre 

alkalmas szabad területeken található záradékok). 

Az érettségi bizonyítvány/tanúsítvány másodlatok kötelező elemei különösen 

- az érettségi bizonyítvány/tanúsítvány sorszáma (1998-tól), 

- az érettségi törzslap száma,  

- a vizsgabizottságot működtető intézmény neve, 

- a vizsgabizottságot működtető intézmény címe, 

- a vizsgabizottságot működtető intézmény OM azonosítója (2000-től), 

- a vizsgázó adatai (neve, születési neve, születési helye, születési ideje, anyja neve a törzslapon fellelhető adatok szerint), 

- a vizsga eredményei: a vizsgatárgy neve, a vizsga szintje és a vizsga százalékos eredménye (kizárólag a 2005-től kiállított 

dokumentumok estén) és a vizsga osztályzattal kifejezett eredménye számmal és betűvel is kifejezve,  

- az érettségi bizonyítvány kiállításának időpontjában érvényben lévő jogszabály(ok) alapján végzettséget és/vagy jogosultságot 

tanúsító rész, 

- záradékok, 

- az érettségi bizonyítvány/tanúsítvány kiállításának ideje, 

- az érettségi bizonyítványt/tanúsítványt kiállító vizsgabizottság elnökének a neve,  

- az érettségi bizonyítványt/tanúsítványt kiállító vizsgabizottságot működtető intézmény igazgatójának neve, 

- az érettségi bizonyítványt/tanúsítványt kiállító vizsgabizottság bélyegzőjének szövege. 

Az eredeti bizonyítványon található minden adat és bejegyzés mellett a másodlaton szerepelnie kell egy másodlati záradék résznek 

is a következő nyilatkozattal és adatokkal: 

- Jelen érettségi bizonyítvány másodlatot az elveszett (megsemmisült) érettségi bizonyítvány helyett a ………………… sz. 

érettségi törzslap adatai alapján, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 114. §-ában foglaltaknak megfelelően állítottuk ki. 

- a másodlatot kiállító szerv neve, 

- a másodlatot kiállító szerv címe, 

- esetében a másodlat kiállításának dátuma, 

- a másodlatot kiállító intézmény aktuális igazgatójának aláírása, 

- a másodlatot kiállító intézmény körbélyegzője. 

A másodlat kiállítása során különös figyelmet kell fordítani az alábbiakra: 

• Az érettségi vizsgabizottságot működtető intézmény nem feltétlenül azonos azzal az intézménnyel, amelyben a vizsgázó a 

középiskolát befejezte. 

• A 2005 előtt kiállított érettségi bizonyítványokról kiállított másodlatok nem tartalmazhatnak a vizsga szintjére és a vizsga 

százalékos eredményére vonatkozó adatokat. 

• A másodlat végzettséget és/vagy jogosultságot tanúsító részét mindig az érettségi bizonyítvány kiállításának időpontjában 

érvényben levő jogszabály(ok) alapján kell kiállítani. Pl. egy 2002-es érettségi bizonyítvány másodlat nem hivatkozhat a 

nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényre. 

• Az érettségi törzslapon szereplő valamennyi záradék pontosan legyen feltüntetve a másodlaton. 

• A vizsgabizottság bélyegzőjének szövege ponthoz nem kerülhet az iskola jelenlegi körbélyegzőlenyomata. 

• Az érettségi bizonyítvány kiállításának dátuma nem lehet azonos az érettségi bizonyítvány másodlatának kiállítási 

dátumával.  

Az érettségi bizonyítvány és érettségi tanúsítvány másodlatok kiállítását megkönnyítendő, az Oktatási Hivatal által készített és 

javasolt – 2005 utáni vizsgaidőszakokban alkalmazott bizonyítványok és tanúsítvány – másodlat minták letölthetők a kétszintű 

érettségi vizsga adminisztrációs rendszeréből (www.ketszintu.hu - Javasolt dokumentumok menüpont), valamint elérhetőek 

Adafor program tárhelyén is.  

 

V) A névváltozás miatt kiállított másodlatok: 

Amennyiben a névváltozás az érettségi bizonyítvány/tanúsítvány kiállítása előtti dátummal következett be, úgy a 

vizsgaszabályzat alábbi szabályozása szerinti eljárást kell követni. 

„50. § (4) Az érettségi bizonyítványban, tanúsítványban törölni, helyesbíteni vagy javítani nem szabad. Az elrontott tanúsítvány-

nyomtatványra, illetve az elrontott bizonyítvány-nyomtatvány minden oldalára rá kell írni tintával, nyomtatott nagy betűkkel az 

„ELRONTOTT” kifejezést, és vastagon át kell húzni tintával.” 

A vizsgázó számára ez esetben egy új érettségi bizonyítványt/tanúsítványt kell kiállítani. 

Amennyiben a névváltozás az érettségi bizonyítvány kiállítása utáni dátummal következett be, úgy az alábbi szabályok 

érvényesek az EMMI rendelet 113. § (2) bekezdése szerint: 

„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 és képesítő vizsgáról kiállított bizonyítványt, 

tanúsítványt (a továbbiakban együtt: bizonyítvány) is – bizonyítványmásodlatot, tanúsítványmásodlatot (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. 

 

http://www.ketszintu.hu/
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VI) A másodlat kiállításának bejelentése: 

Elveszett vagy megsemmisült bizonyítvány/tanúsítvány pótlására kiállított másodlatot nem kell bejelenteni a Központi Érettségi 

Bizonyítvány, Tanúsítvány és Törzslapkivonat Nyilvántartásba. 

 

Névváltozás esetén kiállított másodlatot – amennyiben az 1998 utáni érettségi vizsgaidőszakot érint – mindig be kell jelenteni 

a Központi Érettségi Bizonyítvány, Tanúsítvány és Törzslapkivonat Nyilvántartásba.  

- Amennyiben a kiállított másodlat a 2005 és azt követő érettségi vizsgaidőszakok valamelyikét érinti, úgy a bejelentést az 

intézmény közvetlenül a Központi Érettségi Bizonyítvány, Tanúsítvány és Törzslapkivonat Nyilvántartásban végzi el. 

- Amennyiben a kiállított másodlat az 1998-2004 közötti érettségi vizsgaidőszakok valamelyikét érinti, úgy ez esetben az iskola 

e-mailen (elteres@oh.gov.hu), szkennelve megküldött hivatalos levélben jelenti be a névváltoztatást az Oktatási Hivatalnak. A 

hivatal a bejelentést követően gondoskodik az 1998-2004 közötti nyilvántartásban szükséges módosítások átvezetéséről.  

Az 1998 előtti bizonyítványokról névváltozás miatt kiállított másodlatot nem kell bejelenteni a hivatalnak. 

 

VII) Névváltozás miatti másodlat kiállításának adminisztrációja az érettségi törzslapon: 

A névváltozás tényét, valamint a kiadott másodlat iktatószámát kézzel rá kell vezetni az érettségi törzslap belívre. Az így módosított 

törzslap hitelesített másolatát meg kell küldeni  

- a 2011. május-júniusi vizsgaidőszaktól: a területileg illetékes megyei/fővárosi kormányhivatalnak. 

- a 2005-2010. évek vizsgaidőszakai estében az eredeti érettségi törzslapokat még az OKÉV/OH Regionális Igazgatóságának 

kellett megküldeni. Ezeket a törzslapokat az OKÉV/OH Regionális Igazgatóság székhelye szerinti megyei/fővárosi 

kormányhivatal őrzi jelenleg. Azaz amennyiben ezen időszakban kiállított törzslapokon szükséges módosítás, úgy figyelemmel 

kell lenni arra, hogy azt mely kormányhivatal őrzi jelenleg. Pl.: A Heves megyei intézmények 2005-ben az OKÉV Észak-

magyarországi Regionális Igazgatóságnak küldték meg az érettségi vizsgák törzslapjait, így ezek javított példányait a Borsod-

Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalhoz kell eljuttatni. 

 

OKÉV/OH Regionális 

Igazgatóság 
Megyék Dokumentumok őrzésének helye 

Nyugat-dunántúli (01) 

Vas(18) megye 
Győr-Moson-Sopron Megyei 

Kormányhivatal 
Zala(20) megye 

Győr-Moson-Sopron(08) megye 

Közép-dunántúli (02) 

Komárom-Esztergom(11) megye 

Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprém(19) megye 

Fejér(07) megye 

Dél-dunántúli (03) 

Somogy(14) megye 

Somogy Megyei Kormányhivatal Tolna(17) megye 

Baranya(02) megye 

Észak-magyarországi (04) 

Borsod-Abaúj-Zemplén(05) megye 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Kormányhivatal 
Heves(10) megye 

Nógrád(12) megye 

Észak-alföldi (05) 

Szabolcs-Szatmár-Bereg(15) megye 

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Jász-Nagykun-Szolnok(16) megye 

Hajdú-Bihar(09) megye 

Dél-alföldi (06) 

Bács-Kiskun(03) megye 

Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Békés(04) megye 

Csongrád(06) megye 

Közép-magyarországi (07) 
Budapest(01) 

Budapest Főváros Kormányhivatala 
Pest(13) megye 

 

Szerkesztés lezárva: 2022. január 14. 

 

https://w3.kir.hu/KENY2Mod/Login.aspx
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kormanyhivatalok/kh_elerhetosegek

