
A KÜLFÖLDI ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLAI OKMÁNYOK 

ELISMERÉSI (HONOSÍTÁSI) ELJÁRÁSÁNAK MEGINDÍTÁSA 

ÉS AZ ELJÁRÁSHOZ SZÜKSÉGES IRATOK 
 

A külföldi általános és középiskolák okmányainak elismerését a Szerb Köztársaság Képesítési 

Ügynöksége végzi. 
 

AZ ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA kérelem benyújtásával történik, mégpedig ajánlott 

levél útján vagy személyesen a Képesítési Ügynökség tolóablakán keresztül Belgrádban, 

a Majke Jevrosime 51., V. emelet, 41. iroda címen, munkanapokon 10.00 órától 14.00 

óráig. 
 

A kérelem benyújtásához szükséges formanyomtatvány elérhető a Képesítési Ügynökség 

honlapjáról (www.azk.gov.rs). A formanyomtatványt olvashatóan, nyomtatott betűkkel kell 

kitölteni, feltüntetve a pontos címet minden szükséges jelzéssel, továbbá azt alá kell írni. 
 

Ajánlott levél útján a kérelmet az alábbi címre kell küldeni: 
 

„AGENCIJA ZA KVALIFIKACIJE REPUBLIKE SRBIJE 

11000 BEOGRAD, Majke Jevrosime 51” 
 

A kitöltött formanyomtatványhoz csatolni kell a teljes kísérődokumentációt. 

 

A KÜLFÖLDI ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKMÁNYOK ELISMERÉSÉHEZ 

SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK: 
 

1. Az általános iskola legutolsó külföldön, illetve a Szerb Köztársaságban működő 

külföldi intézményben elvégzett osztálya bizonyítványának eredeti példánya (vagy 

hitelesített másolata), illetve az általános iskola elvégzéséről szóló bizonyítvány 

eredeti példánya (vagy hitelesített másolata), amelyeket szükség szerint a kiállítás 

országának illetékes szerve Apostille bélyegzővel kell hitelesítsen. Hitelesített másolat 

benyújtása esetén a meghozott végzés átvételekor be kell mutatni az eredeti 

példányokat. 

2. A legutolsó elvégzett osztály bizonyítványának hiteles fordítása két példányban, 

melyet a Szerb Köztársaságban kinevezett bírósági fordító készít el.  

Megjegyzés:  

• Mindkét példány a bírósági fordító bélyegzőjével kell legyen ellátva, aki a 

törvény értelmében az ügyfélnek           két eredeti példányt köteles kiadni. 

• A Montenegróban, Horvátországban, valamint Bosznia és Hercegovinában 

kiállított okmányokat nem szükséges fordítani. 

3. Az összes korábbi, a Szerb Köztársaságban, illetve külföldön elvégzett osztályokat 

bizonyító okmányok (a legutolsó elvégzett osztály vonatkozásában az eredeti okmány 

vagy annak hitelesített másolata, valamint az összes előző osztály vonatkozásában ezek 

másolata). 

4. Okmány, amely igazolja a honosítási díj befizetését az alábbi folyószámlára: 

 

840-1096668-73 az alábbi hivatkozási számmal (poziv na broj): 97 26-696847422000401 

3.600,00 dinár összegben 
 

A külföldön vagy a Szerb Köztársaságban működő külföldi intézmények elvégzése 

bizonyítványának eredeti példányait az elismerési eljárás befejeztével visszaszolgáltatják az 

ügyfeleknek. 



A KÜLFÖLDI KÖZÉPISKOLAI OKMÁNYOK ELISMERÉSÉHEZ 

SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK: 
 

1. A legutolsó külföldön elvégzett osztály bizonyítványának eredeti példánya (vagy 

hitelesített másolata), illetve az elvégzett középiskola (érettségi) 

bizonyítványának/oklevelének eredeti példánya (vagy hitelesített másolata), 

amelyeket szükség szerint a kiállítás országának illetékes szerve Apostille bélyegzővel 

kell hitelesítsen. Hitelesített másolat benyújtása esetén a meghozott végzés átvételekor 

be kell mutatni az eredeti példányokat. 

2. A legutolsó elvégzett osztály bizonyítványának hiteles fordítása két példányban, 

melyet a Szerb Köztársaságban kinevezett bírósági fordító készít el.  

Az alábbi külföldi iskolai okmányok fordítása kötelező: 

• a gimnáziumok esetében bármely szakon - a legutolsó elvégzett osztály 

bizonyítványa vagy a legutolsó osztály elvégzéséről szóló bizonyítvány és az 

érettségi bizonyítvány; 

• a három és négyéves szakközépiskolák esetében bármely szakon, munkábaállás 

végett minden osztály bizonyítványának és az érettségi, illetve az adott ciklus 

záróvizsgájának sikeres elvégzéséről szóló oklevélnek a fordítását kell mellékelni. 

Amennyiben az elismerést felsőoktatási intézményben történő továbbtanulás 

végett igénylik, csak a legutolsó osztály bizonyítványa és az érettségi, illetve 

szakvizsga sikeres elvégzéséről szóló oklevél fordítása szükséges. 

Megjegyzés:  

• Mindkét példány a bírósági fordító bélyegzőjével kell legyen ellátva, aki a 

törvény értelmében az ügyfélnek két eredeti példányt köteles kiadni. 

• A Montenegróban, Horvátországban, valamint Bosznia és Hercegovinában 

kiállított okmányokat nem szükséges fordítani. 

3. Az összes korábbi, a Szerb Köztársaságban, illetve külföldön elvégzett osztályokat 

bizonyító okmányok (az eredeti okmány vagy annak hiteles másolata). 

4. Okmány, amely igazolja a honosítási díj befizetését az alábbi folyószámlára: 

 

840-1096668-73 az alábbi hivatkozási számmal (poziv na broj): 97 23-696847422000402 

5.500,00 dinár összegben 
 

Az elvégzett osztályok bizonyítványának eredeti példányait az elismerési eljárás 

befejeztével visszaszolgáltatják az ügyfeleknek. 
 

KONZULTÁCIÓS ÜGYFÉLFOGADÁS: 

Képesítési Ügynökség, Majke Jevrosime utca 51., Belgrád, 

- szerdánként 10.00 órától 14.00 óráig 

 

KONZULTÁCIÓK SZERB NYELVEN: 

Képesítési Ügynökség 

Telefon: 011/3345-740 

- munkanapokon 12.00 órától 14.00 óráig 

 

KONZULTÁCIÓK MAGYAR NYELVEN: 

Magyar Nemzeti Tanács 

Telefon: 024/524-534 

- munkanapokon 8.00 órától 15.00 óráig 

e-mail: oktatas@mnt.org.rs 

 

mailto:oktatas@mnt.org.rs

