Tájékoztató
Eljárási határidő
Az Pest Megyei Kormányhivatala szakképesítés elismerésére irányuló 75 napon belül belül jár el,
amennyiben a kérelmező minden szükséges okmányt benyújtott és további bizonyítási eszköz
beszerzése nem szükséges. Az érdemi ügyintézés határidejébe - hiányos beadványok esetén - nem
számít be a hiánypótlásra irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő. Az Pest Megyei
Kormányhivatalaz eljárási határidőt egy alkalommal, legfeljebb 21 nappal meghosszabbíthatja.
A hatóság döntését a Pest Megyei Kormányhivatalpostai úton, ajánlott tértivevényes küldeményként
küldi meg a kérelmező, vagy meghatalmazottja részére.
A 12/2013. (II. 12.) EMMI rendelet módosításáról szóló 5/2017. (IV. 20.) EMMI rendelet (a
továbbiakban: EMMI rendelet), állapítja meg a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésére és
honosítására irányul eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékét. Ennek értelmében a
fizetendő igazgatási szolgáltatási díj a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001.
évi C. törvény (továbbiakban Elismerési törvény) IV. fejezete (szakképesítés elismerése) szerinti
eljárás esetébenelsőfokú eljárásban 45.000 Ft, másodfokú eljárásban 15.000 Ft.Az Elismerési
törvény Harmadikrésze(európai közösségi jogú elismerés) szerinti eljárás esetében az igazgatási
szolgáltatási díjelsőfokú eljárásban 60.000 Ft, másodfokú eljárásban20.000Ft.
Amennyiben a szakképesítés elismeréséhez szakértői véleményt beszerzése szükséges, a szakértői
díjat a kérelmező viseli. A szakértői díj összege (mind az első, mind a másodfokú eljárásban)
25.000 Ft.
Az igazgatási szolgáltatási díjat a Pest Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett
10023002-00299671-38500002 számú számlájára, átutalással kell teljesíteni. Kérjük, hogy a
közlemény rovatba tüntesse fel az EE/ügyfél neve hivatkozást.
Tájékoztató a külföldön szerzett szakképesítés elismeréséről
I. Az elismerési eljárásról általában
Az elismerés olyan eljárás, amely során az eljáró hatóság a külföldi bizonyítvány jogi hatályát
azonosnak nyilvánítja a Magyarországon megszerezhető bizonyítvány jogi hatályával. Az elismerés
kizárólag a bizonyítvány által tanúsított végzettségi szint, szakképesítés, szakképzettség
egyenértékűségét állapítja meg, azonban további, a szakma gyakorlásához előírt követelmények alól
nem mentesíti a kérelmezőt (pl.: erkölcsi bizonyítvány, stb.).
Az alap- vagy középfokú végzettséghez kapcsolódó külföldi szakképesítő bizonyítványok és
mesterlevelek elismerésének szabályait a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló
2001. évi C. törvény (Etv.) Második rész IV. fejezete határozza meg.
A kérelmet főszabályként az Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia és Információs Központjához
(MEIK), mint a bizonyítványok és oklevelek elismeréséért felelős hatósághoz kell benyújtani.
A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvényhatálya alá tartozó
ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső
szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendeletben a Kormány, a külföldi
bizonyítványok és oklevelek elismeréséért felelős hatóságként, a szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter, valamint a kereskedelemért felelős miniszter és az iparügyekért felelős miniszter
hatáskörébe tartozó szabályozott szakmák esetében és azon szakmák tekintetében, amelyek
esetében a szakmai és vizsgakövetelmények meghatározása a szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter hatáskörébe tartozik, a felnőttképzési hatáskörében eljáró Pest Megyei
Kormányhivatalt jelöli ki.
II. Ki kérheti bizonyítványa elismerését?
Bizonyítványa elismerését az a személy kérheti, aki kérelme benyújtásakor állampolgárságát,
személyes adatait és magyarországi lakóhelyét igazolja. Magyarországi lakóhely hiányában az eljárás
nem indítható meg.
Személyi adatok és állampolgárság igazolására szolgáló hatósági igazolvány:
1. a magyar állampolgár, továbbá a bevándorolt, letelepedett esetében a személyi azonosító
adatokat tartalmazó hatósági igazolvány (személyazonosító igazolvány), az útlevél vagy a
jogosítvány;

2. valamely EU tagállam, vagy az oklevelek és bizonyítványok kölcsönös elismerése
tekintetében az EU tagállamaival azonos megítélés alá eső ország (küldő állam) állampolgára
esetében az adott tagállam belső joga szerint személyi azonosító adatokat tartalmazó
igazolványnak minősülő okirat;
3. más személy esetében a tartózkodási engedély, továbbá a tartózkodási vízum, amennyiben
azt munkavállalási, jövedelemszerzési vagy családegyesítési céllal állították ki;
4. magyarországi lakóhelyet-lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal, vagy "Szálláshely
bejelentőlap külföldiek részére" elnevezésű dokumentummal lehet igazolni.
III.A szakképesítés elismerése
Az Etv. alapján az a külföldi szakképesítő bizonyítvány ismerhető el, amely olyan szakképesítést
tanúsít, amely Magyarországon megszerezhető, vagy korábban megszerezhető volt.
Az eljárás során az Pest Megyei Kormányhivatalmegvizsgálja
1. a bizonyítványt kiállító intézmény jogállását,
2. a szakmai képzés idejét,
3. a szakmai vizsga részeit és tantárgyait,
4. a képzés szakmai tartalmát, a szaktantárgyakat és
5. a szakmai képzés szintjét.
IV. A kérelem mellékletei:
Az Elismerési tv. 6. § alapján:
1. állampolgárságot és személyi adatokat igazoló hatósági igazolvány hiteles másolata
2. magyarországi lakhelyet igazoló hatósági igazolvány hiteles másolata
További mellékletek:
1. A szakképesítést igazoló eredeti bizonyítvány hiteles másolata.
2. A szakmai képzés tartalmát igazoló okiratok hiteles másolata (a külföldi oktatási intézmény
által kiállított olyan okirat hiteles másolatát (pl. leckekönyvet, ellenőrző könyvet), amely hitelt
érdemlően igazolja a tanulmányok időtartamát, és a bizonyítvány vagy oklevél megszerzése
érdekében előírt tanulmányi követelmények (a hallgatott tárgyak, vizsgák, szakdolgozatok
stb.) sikeres teljesítését, melyből megállapítható a szakmai képzés tartalma).
3. A fenti okiratok hiteles fordítása
4. Meghatalmazott eljárása esetén, meghatalmazás benyújtása is szükséges
5. Érettségire épülő szakképesítés esetén az érettségi bizonyítvány másolata vagy az elismerési
határozat másolata.
6. Az igazgatási szolgáltatási díj átutalásáról szóló igazolás.
A Pest Megyei Kormányhivatal kérheti a 2-3. pontban szereplő dokumentumok eredeti példányainak
bemutatását, valamint további dokumentumok (pl.: a korábban megszerzett oklevél, érettségi
bizonyítvány stb.) hiteles másolatának és hiteles fordításának benyújtását is. Amennyiben a beadvány
a fenti mellékletek nélkül érkezik be, és a hiánypótlás sem történik meg, az eljárást meg kell szüntetni.
A Pest Megyei Kormányhivatala kérelmezőt további dokumentumok (pl. a korábban megszerzett
oklevél, érettségi bizonyítvány stb.), valamint a másolatban benyújtott okiratok eredetijének
benyújtására is felszólíthatja.
APest Megyei Kormányhivatalhozbenyújtott kérelemben a kérelmező megjelölheti az Etv. 2. § (4)
bekezdése alapján, hogy milyen magyarországi szakképesítést, vagy szakképzettséget tanúsító
bizonyítvánnyal egyenértékű bizonyítványként kéri az elismerést. A kérelmező eljárhat úgy is, hogy
nem határozza meg a szakképesítést, hanem a Pest Megyei Kormányhivatalt kéri fel annak
megállapítására. Ebben az esetben az PMKH valamennyi Magyarországon jelenleg, vagy korábban
megszerezhető szakképesítés figyelembevételével dönt az elismerésről.
A kérelmező a fenti kérdésben hozott döntéséről a kérelem külföldi szakképesítések elismerése iránt
elnevezésű űrlap 1. pontjában (letölthető dokumentumok, formanyomtatványok) nyilatkozhat.

Tájékoztató a külföldi okleveleknek azeurópai közösségi jog alapján történő
magyarországi elismeréséről
I. Azeurópai közösségi jog alapján történő elismerési eljárásról általában
Az európai közösségi jog hatálya alá tartozó, külföldi képesítést tanúsító okirat magyarországi
elismerését az Etv. Harmadik része szabályozza. E rész rendelkezéseit kell alkalmazni minden olyan
esetben, amikor az Európai Unió valamely országának állampolgára az Európai Unió valamely
tagállamában szerzett szakmai képesítésével Magyarországon szabályozott szakmát kíván
gyakorolni. Szabályozott szakma az, amelynek gyakorlását egy adott ország - jelen esetben
Magyarország - meghatározott bizonyítvány, vagy oklevél által tanúsított képesítés meglétéhez köti.
Minden tagállam maga határozza meg, hogy mely szakmákat minősíti szabályozottaknak.
Amennyiben nem egyértelmű, hogy az Ön által gyakorolni kívánt szakma szabályozottnak minősül-e
Magyarországon, tájékoztatást kérhet a nemzeti információs központként működő Oktatási Hivatal
Magyar Ekvivalencia és Információs Központjától (MEIK -1055 Budapest, Szalay utca 10-14., tel: 06-1
374-2100, fax: 06-1 374-2492, honlap: www.ekvivalencia.hu).
Ha az Ön szakmája nem számít Magyarországon szabályozott szakmának, akkor nem szükséges
bizonyítványát, vagy oklevelét elismertetnie a magyar hatóságokkal. A munkaadók mindazonáltal
megkívánhatják, hogy a bizonyítványt vagy oklevelet magyar hatóság ismerje el. Az Európai Unió a
szabályozott szakmák elismerését irányelvekkel szabályozza, megkönnyítendő a személyek szabad
munkavállalását. Az irányelvben foglalt rendelkezések minden tagállam számára kötelezően
alkalmazandók. Az általános rendszer alapszabálya, hogy az a tagállami állampolgár, aki jogosult egy
adott szakma gyakorlására az egyik tagállamban, jogosult legyen a másik tagállamban is erre. Ez
tehát azt jelenti, hogy ha Ön megfelelő képesítésekkel rendelkezik egy tagállamban ahhoz, hogy egy
adott szakmai tevékenységet folytasson, a másik tagállamban is képesítettnek kell tekinteni
ugyanazon szakma gyakorlására. Az általános rendszer alapján történő elismerés a tagállamok közti
bizalom elvén alapszik. A különböző szakképesítések és szakképzettségek megszerzéséhez vezető
képzéseket a tagállamok nem harmonizálták, ezért az általános rendszer nem ad lehetőséget a
képzettségek automatikus elismerésére.
A külföldi bizonyítványok és oklevelek által tanúsított szakképesítés és szakképzettség általános
rendszer alapján történő elismerése a MEIK hatáskörébe tartozik. Ez alól kivételt képeznek azon
szakképesítések, amelyek esetében a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001.
évi C. tv. hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi
kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet más eljáró
hatóságot jelöl meg. A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C.
törvényhatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi
kötelezettség alá esőszolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendeletben a
Kormány, a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséért felelős hatóságként, a szakképzésért
és felnőttképzésért felelős miniszter, valamint a kereskedelemért felelős miniszter és az
iparügyekért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szabályozott szakmák esetében és azon
szakmák tekintetében, amelyek esetében a szakmai és vizsgakövetelmények meghatározása a
szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter, valamint a kereskedelemért és az iparügyekért
felelős miniszter hatáskörébe tartoznak, a felnőttképzési hatáskörében eljáró Pest Megyei
Kormányhivatalt jelöli ki.
II. Ki kérheti a bizonyítványa elismerését?
Bizonyítványának elismerését kérheti valamely európai uniós tagállam, vagy az oklevelek és
bizonyítványok kölcsönös elismerése tekintetében az Európai Unió tagállamaival azonos megítélés
alá eső ország (küldő állam) állampolgára, aki szakmai képesítését a felsorolt országok
valamelyikében szerezte meg (származási ország), és jogosult a szakma gyakorlására abban az
államban, amelyben a szakmai képesítést szerezte, továbbá az a kérelmező, aki hároméves szakmai
gyakorlattal rendelkezik abban a tagállamban, amely egy nem tagállamban szerzett szakmai
képesítését elismerte ésMagyarországon szabályozottszakmát szándékozik gyakorolni.

III. A szakképesítés elismerése
A hatóság a benyújtott kérelmet egyedileg bírálja el. A kérelemben egyértelműen fel kell tüntetnie,
hogy milyen hazai, szabályozott szakma gyakorlására kíván jogot szerezni. A szabályozott
szakmának, meg kell egyeznie azzal a szakmával, amelynek gyakorlására a származási országban
jogosult. Ha több szakmát is szeretne Magyarországon gyakorolni, minden egyes szakma esetében
külön kérelmet kell benyújtania, előzetesen mindenkor meggyőződve arról, hogy az adott szakma
elismerésére melyik magyar hatóság jogosult.
Az elismerési eljárás során a hatóság a benyújtott dokumentumok alapján egyrészt megvizsgálja,
hogy az oklevél milyen tevékenység gyakorlására jogosít a származási országban, másrészt összeveti
a képesítés megszerzéséhez vezető elméleti és gyakorlati képzést a hazai képzéssel.
A hatóság elismeri a szakképesítést vagy szakképzettséget. Ebben az esetben a külföldi bizonyítvány
vagy oklevél tulajdonosa jogosult mindazon szakmai tevékenység folytatására, amelyre a külföldi
bizonyítványnak vagy oklevélnek megfeleltethető magyarországi okirat feljogosít, továbbá
használhatja a szakmának megfelelő magyar szakmai címet. Fontos tudni, hogy az elismerés nem
jelenti a külföldi képzés és a hazai képzés tartalmának egyezőségét, valamint nem jelenti a külföldi
bizonyítvány vagy oklevél által tanúsított végzettségi szint elismerését.
IV. A kérelemhez csatolandó okiratok
1. Az eredeti képesítést tanúsító okirat hiteles másolata és további két példányban annak
fénymásolata.
2. A tanulmányok időtartamára, a tanulmányi követelményekre – tanulmányi és vizsgarendre –
vonatkozó, az oktatási intézménytől származó eredeti igazolás (leckekönyv, tantárgyjegyzék
stb.) hiteles másolata és további két példányban annak fénymásolata.
3. A fenti okiratok hiteles fordításai és további két példányban azok fénymásolatai. Az angol, a
francia és a német nyelvű okiratok fordítás nélkül is elfogadhatók. A cseh, orosz, román és
szlovák nyelvű okiratok esetében a géppel írott fordítás akkor is elfogadható, ha az nem
hiteles (pl. a kérelmező készíti).
4. Szakmai önéletrajz két példányban.
5. Amennyiben a kérelmező nem európai uniós tagállamban szerezte a képesítést tanúsító
okiratát, de azt valamelyik tagállam elismerte, és rendelkezik legalább hároméves szakmai
gyakorlattal abban a tagállamban, az elismerő határozat hiteles másolata és fordítása,
valamint a szakmai gyakorlatról szóló igazolás hiteles másolata és fordítása.
6. A kérelmező személyi adatait és állampolgárságát igazoló közokirat fénymásolata (pl.
személyazonosítóigazolvány, útlevél, jogosítvány).
7. A tagállam állampolgárával az Etv. 28. § (2) bekezdése alapján azonos megítélés alá eső
kérelmező esetén a tartózkodási engedélyének, bevándorlási engedélyének, letelepedési
engedélyének a másolata.
8. Meghatalmazott eljárása esetén meghatalmazás benyújtása is szükséges. A kérelmezőnek
(meghatalmazó) a személyi adatait és állampolgárságát igazoló közokiratainak másolatát
ebben az esetben is csatolnia kell.
9. Magyarországi lakóhely igazolása ebben az eljárásban nem feltétel, de a kézbesítéshez az
eljáró hatóságnak szüksége van a lakcím pontos megjelölésére (a kéreleműrlap vonatkozó
ablakának kitöltése és a lakcímet igazoló okirat másolatának csatolása szolgál erre a célra).
10. Az igazgatási szolgáltatási díj átutalásáról szóló igazolás
Amennyiben a beadvány a fenti mellékletek nélkül érkezik be, és a hiánypótlás sem történik meg, az
eljárást meg kell szüntetni.
A Pest Megyei Kormányhivatal a kérelmezőt további dokumentumok (pl. a korábban megszerzett
oklevél, érettségi bizonyítvány stb.), valamint a másolatban benyújtott okiratok eredeti példányainak
benyújtására is felszólíthatja
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Személyes ügyfélszolgálat időpontja: hétköznapokon 9 – 15
Előzetes bejelentkezés javasolt.
Helye: 1089 Budapest, Kálvária tér 7. 2. emelet 205.
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