
A KÜLFÖLDI FELSŐOKTATÁSI OKLEVELEK 

MUNKAVÁLLALÁS CÉLJÁVAL TÖRTÉNŐ ELISMERÉSI ELJÁRÁSA 

ELINDÍTÁSÁNAK ÚTMUTATÓJA – SZAKMAI ELISMERÉS 
 

Jelen útmutatót és az ahhoz fűzött megjegyzéseket javasoljuk mindazoknak, akik külföldön 

szerzett felsőoktatási diplomájuk elismerésének (honosításának) eljárását szeretnék elindítani. 

 

Az elismerési eljárás megindítása a Képesítési Ügynökség keretében működő 

ENIC/NARIC központnak kizárólag elektronikus formában benyújtott kérelem útján történik. 

 

A kérelmet a következő címre kattintva tudja benyújtani: 

 

http://enicnaric.mpn.gov.rs/enicnaric/prijava/ 
 

Amennyiben a pályázónak nem áll módjában elektronikus formában benyújtani a 

kérelmet, a 011/3345-746 telefonszámon tud kapcsolatba lépni ENIC/NARIC központtal 

munkanapokon 12.00 és 14.00 óra között, vagy az agencija@azk.gov.rs villámpostacímen. 
 

A kérelem benyújtásakor a kísérő dokumentációt .pdf formátumban kell csatolni. 

 

A külföldi felsőoktatási okmányok elismeréséhez szükséges: 

 

1. AZ ELEKTRONIKUS FORMANYOMTATVÁNY KITÖLTÉSE; 

2. A KÜLFÖLDI FELSŐOKTATÁSI OKMÁNYOK ELISMERÉSÉHEZ 

SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK BENYÚJTÁSA; 

3. AZ OKMÁNYOK BENYÚJTÁSA SZEMÉLYESEN AZ ELISMERÉSRŐL 

SZÓLÓ VÉGZÉS KÉZHEZVÉTELÉNEK ALKALMÁVAL. 

 
 

1. AZ ELEKTORINIKUS FORMANYOMTATVÁNY KITÖLTÉSE 

 

Az elektronikus kérelmet kitöltve, kinyomtatva és sajátkezűleg aláírva kell a 2. pontban 

felsorolt dokumentumokkal együtt mellékelni. A kérelemben feltüntetett adatok pontosságáért 

a kérelmező felel, melyet aláírásával tanúsít. Az elismerési eljárás nem indítható el amennyiben 

a kérelem nincsen pontosan és teljességében kitöltve és aláírva. 

Megjegyzés: Legfeljebb kétszer próbálja meg kitölteni a kérelmet. Amennyiben gondja 

akad az elektronikus kérelem kitöltésével, lépjen kapcsolatba az ENIC/NARIC központtal az 

agencija@azk.gov.rs villámpostacímen. Amennyiben az eljárás ideje alatt megváltozik a 

kérelmező címe, családi vagy utóneve, értesítse róla az ENIC/NARIC központot ugyanezen 

villámpostacímen. 

 

2. A KÜLFÖLDI FELSŐOKTATÁSI OKMÁNYOK MUKNKÁBAÁLLÁS CÉLJÁVAL 

TÖRTÉNŐ ELISMERÉSÉHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK 

 

A kérelemhez a következő dokumentumokat kell csatolni (szkennelve, pdf formátumban): 

1. Az eredeti oklevél 

Az eredeti oklevélnek Apostille bélyegzővel kell legyen hitelesítve az oklevél származási 

országának illetékes szerve által. 

Az eredeti oklevelet nem kell Apostille bélyegzővel ellátni, amennyiben az olyan 

országból származik, amelynek van a Szerb Köztársasággal megkötött kétoldali nemzetközi 

egyezménye a közokiratok hitelesítés nélküli kölcsönös elismeréséről, melyek a következők: 

Ausztria, Belgium, Fehéroroszország, Bosznia és Hercegovina, Bulgária, Görögország, Ciprus, 

Magyarország, Észak-Macedónia, Mongólia, Lengyelország, Románia, Oroszország, 
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Szlovákia, Ukrajna, Franciaország, Horvátország, Montenegró, Csehország és Szlovénia.  

A Hágai egyezményt aláíró országokból származó okiratokat, amelyekkel Szerbia nem 

kötött kétoldalú egyezményeket a közokiratok kölcsönös elismeréséről, Apostille bélyegzővel 

kell legyen ellátva. A Hágai egyezményt aláíró országok listája az alábbi hivatkozást 

követve érhető el: 
 

https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=41 
 

Az összes többi olyan ország esetében, amelyek nem aláírói a Hágai egyezménynek, sem 

pedig kétoldali nemzetközi egyezménynek a közokiratok hitelesítés nélküli kölcsönös 

elismeréséről a Szerb Köztársasággal, szükséges az okmányok teljes hitelesítése. Erről többet 

a következő oldalon olvashat: 
 

https://www.mfa.gov.rs/gradjani/usluge/overa-dokumenata 
 

2. Az eredeti oklevélmelléklet vagy vizsgakivonat (bemutatásra) melynek kötelezően 

tartalmaznia kell az alábbi elemeket: a teljesített vizsgákat és osztályzatokat, a képzés hivatalos 

elnevezését és hosszát. 

 

3. Az 1. és 2. pontok alatt szereplő dokumentumok hiteles fordításai. 

 

4. Az előzőleg befejezett felsőoktatási képzések okmányainak (okleveleinek) hiteles 

másolatai, amennyiben ezek léteznek (mellékelni az oklevelet és az oklevélmellékletet vagy a 

vizsgakivonatot amennyiben nem létezik oklevélmelléklet). Ha a kérelmező előzőleg külföldön 

fejezett felsőoktatási képzést, szükséges a felsorolt dokumentumok hiteles fordítása is. Ha egy a Szerb 

Köztársaság egyetemein vagy az ENIC/NARIC központ által már elismert külföldi felsőoktatási 

oklevélről van szó, szükséges az elismeréséről szóló végzés mellékelése is. 

 

5. A kérelmező személyazonosító igazolványának vagy útlevélének másolata. 

 

6. Az illetékes szerv végzése, vagy pedig a házasságkötési anyakönyvi kivonat 

másolata (a vezetéknevüket megváltoztató személyek esetében). 

 

7. Szerb vagy angol nyelvű rövid életrajz, amelyben szerepel a képzettség megszerzésének 

folyamata. 

 

8. A doktori tanulmányok elismerésekor mellékelni kell a doktori disszertációt elektronikus 

formában annak eredeti nyelvén, és a disszertáció kibővített összefoglalóját szerb vagy angol 

nyelven. A doktori tanulmányok elismerése estén fel kell sorolni a tudományos munkák címét 

és megjelentetésük helyét. 

 

MEGJEGYZÉS: 

 

Az elismerésről szóló végzés kézhezvételekor a kérelmezőnek személyesen kell 

benyújtania a következőket: a kitöltött, kinyomtatott és aláírt elektronikus kérelmet, az 

elektronikus formában benyújtott összes dokumentum eredeti példányát, valamint a 

hitelesített másolatok egy példányát. Csak azon egyetem által kiadott dokumentumok 

(oklevél, oklevélmelléklet, vizsgakivonat) hitelesítése szükséges, amely képzés 

honosítására vonatkozik a kérelem. Az egyéb mellékelendő dokumentumokat nem kell 

hitelesíteni (előző tanulmányok oklevele, személyi igazolvány fénymásolata, rövid 

életrajz, stb.). A doktori disszertáció nyomtatott formában, memóriakártyán vagy CD-n 

is benyújtható. 

 

A dokumentumok hitelesítése és fordítása: 

 

- A dokumentumok szerb nyelvre történő fordítását a Szerb Köztársaságban kinevezett 

bírósági fordító végzi, aki arra a nyelvre lett kinevezve, amelyen a felsőoktatási okmány 
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ki lett állítva; az Igazságügyminisztérium (https://www.mpravde.gov.rs/tekst/13861/ 

elektronska-evidencija-stalnih-sudskih-prevodilaca-i-tumaca.php) és a Tartományi Oktatási, 

Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság 

(http://www.puma.vojvodina.gov.rs/tumaci.php) honlapjain elérhető a hiteles bírósági 

fordításra felhatalmazott bírósági fordítók névjegyzéke; 

 

- Az okmányok másolatait a Szerb Köztársaság területén közjegyző hitelesíti; 
 

- Nem szükséges a külföldi felsőoktatási okmányok fordítása amennyiben azok az alábbi 

országok egyikéből származnak: Bosznia és Hercegovina, Horvátország vagy Montenegró, a 

fordítás helyett az 1., 2., és 4. pontok alatt feltüntetett dokumentumok hiteles másolatát kell 

mellékelni. 

9. Az eljárás költségeinek befizetését igazoló okmány. Az eljárás díját a következő 

folyószámlára kell utalni: 
 

840-1096668-73, hivatkozási szám: 97 20-696847422000403, 

7.500,00 dináros összegben. 

 
 

3. AZ OKMÁNYOK BENYÚJTÁSA SZEMÉLYESEN AZ ELISMERÉSRŐL SZÓLÓ 

VÉGZÉS KÉZHEZVÉTELÉNEK ALKALMÁVAL 

 

Az elismerésről szóló végzés meghozatalát követően a kérelmező értesítést kap annak 

átvételi idejéről. A végzés az értesítés napjától számított 30 (harminc) napon át vehető át 

hétfőnként, szerdánként és péntekenként 10.00-től 14.00 óráig. 

Ha a kérelmező a végzést személyesen nem tudja átvenni, arra más személyt is megbízhat, 

azzal, hogy erről a végzés átvétele előtt legalább két nappal értesíti az ERIC/NARIC központot 

az agencija@azk.gov.rs villámpostacímen. 

Amennyiben a pályázó több képzési szint elismerése céljából nyújtja be kérelmét – 

minden képzési szintre vonatkozóan külön kérelmet kell benyújtani, különálló 

kísérődokumentumokkal, továbbá a szükséges illetéket is külön-külön kell befizetni minden 

egyes eljárásra vonatkozóan. 

 

 

 

KONZULTÁCIÓK MAGYAR NYELVEN: 

Magyar Nemzeti Tanács 

Telefon: 024/524-534 

- munkanapokon 8.00 órától 15.00 óráig 

e-mail: oktatas@mnt.org.rs 
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