
Tájékoztató elveszett, megsemmisült bizonyítvány pótlásáról 

 

 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 96. § (6-8) bekezdése szerint: 

 

(6) Az elveszett vagy megsemmisült bizonyítványról - kérelemre - a törzslap alapján 

bizonyítványmásodlat állítható ki. A bizonyítványmásodlatért a külön jogszabályban 

meghatározottak szerint illetéket kell leróni. 

 

(7) Törzslap, póttörzslap hiányában az iskolában meglévő nyilvántartások alapján kérelemre 

pótbizonyítvány állítható ki. A pótbizonyítvány azt tanúsítja, hogy a tanuló melyik évfolyamot 

mikor végezte el. 

 

(8) Ha az iskolában minden nyilvántartás megsemmisült, a pótbizonyítványban csak azt lehet 

feltüntetni, hogy az abban megjelölt személy az iskola tanulója volt. Ilyen tartamú pótbizonyít-

vány 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 évfolyam-

társának igazolását. A tanár nyilatkozata akkor fogadható el, ha a jelzett időszakban az iskolá-

ban tanított. A volt évfolyamtársaknak be kell mutatniuk bizonyítványukat. 

 

Az iskolai bizonyítványmásodlat illetéke 3000,-Ft, amelyet illetékbélyeg formájában kell leróni, 

s a kérelemmel kell benyújtani az intézménynek (az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 

29. § (1) bekezdése, valamint a 2. melléklet II. 2. d) pontja alapján.). 

 

Az 1990. évi XCIII. Törvény 33. § 18. pontja alapján illetékmentes: 

 33. § (1) Nem kötelezhető illeték fizetésére az, akit az államigazgatási hatóság külön jogsza-

bály alapján költségmentességben részesített. 

 

 

Az igénylést az alábbi űrlapon kell benyújtani az iskola titkárságán: 



Kérelem 

 

Alulírott azzal a kéréssel fordulok az intézményhez, hogy az iskolai tanulmányaimat igazoló 

általános iskolai bizonyítványom pótlására másodlatot legyenek szívesek kiállítani. 

A bizonyítvány másodlatot azért kérem, mert bizonyítványom 

megsemmisült. 

elveszett. 

 
. 

 

Adataim: 

- név: ……………………………………………………………………………………… 

- születési név : …………………………………………………………………………….. 

- születési hely:…………………………………. időpont : ………………………………. 

- anyja neve : ………………………………………………………………………………. 

 

- az iskolai tanulmányok: 

utolsó elvégzett általános iskolai évfolyam:  …………  

utolsó befejezett általános iskolai tanév:  …………………………..  

 

A bizonyítvány másodlat kiállításához szükséges 3.000 Ft-os illetékbélyeget kérelmemhez mellé-

keltem.  
 

A dokumentumot személyesen veszem át.* ,szíveskedjenek az alábbi névre, címre  

megküldeni………………………………………………………………………………………  

(a megcímzett válaszborítékot kérelmemhez mellékeltem).  

 

*A megfelelő mondatotokat kérem aláhúzni! 
 

Intézkedését előre is köszönöm. 

 

Kelt: …………………………, 20………. év ………………….. hó …………nap 

 

 

……………………………………… 

kérelmező 

 
 

Másodlat kiállítását engedélyezem:      ……………………………………….. 

                     intézményvezető 


