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Tisztelt Intézményvezető Asszony! Tisztelt Intézményvezető Úr!
A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Fkr.) alapján a felsőoktatásba jelentkező fiataloknak a tanulmányi pontok számításához Efelvételi rendszerében csatolniuk kell jelentkezésükhöz a középiskolai bizonyítványuk
másolatát (általában az utolsó két évfolyamról).
Az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) az Fkr. alapján alapképzésre, osztatlan képzésre
és felsőoktatási szakképzésre történő jelentkezés esetén a jelentkező által a jelentkezési
kérelemben megjelölt, a tanulmányi pontok számításához szükséges középiskolai bizonyítvány
év végi oldalai másolatának hiánya vagy elutasítása esetén - tervezetten májusban hiánypótlási felszólítást fog küldeni.
Az előző évek gyakorlatának megfelelően ismét arra kérjük Önöket, hogy a felvételi eljárásban
érintett, és a májusi vizsgaidőszakban érettségi vizsgát tevő diákjaik számára minél előbb –
legkésőbb május 5-ig – juttassák el a középiskolai bizonyítványokat, illetőleg tegyék
azokat hozzáférhetővé másolatkészítés céljából.
Kérjük ezt azért is, mivel
- az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet
12.§ (1) bekezdése értelmében az érettségi vizsgára bocsátás feltétele, hogy a tanuló
rendelkezzen a középiskolai tanulmányainak teljesítését, befejezését igazoló, a középiskolai
bizonyítványban rögzített tanulmányi eredménnyel, tehát álláspontunk szerint semmi akadálya
nem lehet annak, hogy a bizonyítvány másolatát a tanulóik számára átadják;
- a Hivatalban a felvételiben érintett diákok bizonyítványban rögzített eredményeinek a
feldolgozása időigényes feladat, és amennyiben – az Önök segítő közreműködése révén – a
jelentkezők mielőbb be tudják majd nyújtani a pontszámításhoz szükséges dokumentumokat, a
Hivatal az esetleges hiányosságokra még olyan időben tudja a jelentkezők figyelmét
felhívni, melyeknek 2022. július 7. napjáig (a dokumentumok benyújtásának végső
határidejéig) eleget is tudnak tenni.
A mielőbbi középiskolai bizonyítvány/másolat kiadásra azért is szükség lenne, mert a
jelentkezők – a feldolgozást követően – ellenőrizni tudják az E-felvételi rendszerében az általuk
elért összpontszámot. Középiskolai eredmények hiányában a tanulmányi pontok számítását a
Hivatal nem tudja elvégezni, mely az érintett diákok körében felesleges riadalmat, és egyébként
szükségtelen dokumentumok tömeges beküldését eredményezi.
Amennyiben korábban érettségizett volt tanítványaik fordulnak Önökhöz az elveszett érettségi
bizonyítványuk/tanúsítványuk, vagy középiskolai bizonyítványuk másodlatáért, akkor kérjük,
feltétlenül tartsák be a másodlatok kiállítására, formai követelményeire vonatkozó jogszabályi
előírásokat.
Felhívjuk figyelmüket, hogy a felsőoktatási felvételi eljárás során a jelentkezőknek nem kell
feltölteniük az érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolatát, mert a 2006. január 1-je után
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kibocsátott magyar rendszerű érettségi bizonyítványban/tanúsítványban szereplő érettségi
vizsgaeredményeket a Hivatal a köznevelés információs rendszeréből elektronikus úton szerzi
be.
Segítő közreműködésüket előre is köszönjük.
Budapest, elektronikus időbélyegző szerint
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